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Na Povodl Labe, státní podnik, závod Roudnice nad Labem byla dne 16. 11. 2018 doručena Vale Udost 
o vydllnl souhlasu sprllvce \/Odnl cesty k umlstěnl a provozovllnl vývazliti na pravém bfehu feky Labe 
v k. ů. Litoměfice, f. km 792,61 a 792,62, č.h.p. 1-12-03.()890.().()(), ve vzdutí VD Lovosice a aktivnl zóně 
O too. 

Jedná se o legalizaci stávajícího vývaziAtě. Ůldost je doložena fotodokumentaci, situací KN a 
ortofotomapou s vyznačením uml stěni mol. V mlstě se nacházl 2 plovoucl zarfzenl • dvě shodná mola 
(6,0 x 2,7 m) s pflstupovými lávkami ke bfehu. Slouti k vysazováni ryb do revlru MO CRS Litoměřice a 
k vyvázllnl 2 malých plavidel nepodléhajlclch evidenci. 

Z hlediska správce povodí konstatujeme, že vzhledem k charakteru a rozsahu je záměr motný. 

Z hlediska zájmů daných § 23a vodnlho zákona, platným Národnlm plánem povodl Labe a Plánem 
dllčlho povodí Ohře, dolního Labe a ostatnlch přítoků Labe (§ 24 až § 26 vodnlho dkona) je 
pfedmětný záměr možný, protože lze pfedpokládat, te jeho realizací nedojde ke zhorAenl stavu 
dotčeného vodního útvaru, a že záměr nebude mll za následek nedosaženi dobrého stavu dotčeného 
vodnlho útvaru. 

Z hlediska dalších zájmů sledovaných vodnlm zákonem souhlasíme za podmlnky, že záměr bude 
pfedloten k vyjédfenl pflsluinému vodoprávnlmu úfadu (umlstěnl tělesa v korytě vodnlho toku). 
K zarfzenl musl být zpracován povodl\ový plán. 

Povodl Labe, státní podnik jako pflsluiný sprivce vodnl cesty Labe souhlas! s umlstěním 
a provozem vývazíště za splnění podmlnek: 

1. Provozovatel viditelně označl plovoucl konstrukce obou mol evidenčnlm člslem, které plíděll 
správce vodnl cesty pfi uzavfenl nájemnl smlouvy pro jeho umlstěnl. Výtka plsma bude 
minimálně 10 cm. 

2. Opevnění břehu Labe, ij. záhozová lavice z lomového kamene a zadlážděnl z lomového kamene, 
bfehové plavebnl znaky, vázacl prvky aj. zaflzenl ve správě Povodí Labe, stétnl podnik nesmí 
být provozem vývaziště naruieno. 

3. Provozem plovoucího zalizenl nesml dojit ke znečištění podzemních a povrchových vod (ve 
smyslu §§ 38 a 39 vodního zákona). 

4. Zařízeni mu sl snést účinky kollsánl hladiny v jezové zdrži VD Lovosice. 

5. Provozovatel mola bude zajišťovat potřebné plavební hloubky podél zařlzenl až po plavební 
dréhu na vlastni náklady, stejně jako fádný stav pfilehlých břehových pozemk(J (ůdrtba 
bfehových porostCJ, uklizeni odpadků apod.) . 



6. Plovoucí konstrukce mol a vyvázaná plavidla nesmí zasahovat do plavební dráhy. 

7. Provozovatel bude na svůj náklad odklízet spláví zachycené na konstrukci můstků. 

8. Pro provoz mola bude zpracován povodňový plán. který bude v souladu s prfsíušným 
povodňovým plánem obce. Pfed zastavením plavby pfi stoupajlcí tendenci a v zimním období 
budou plovoucí konstrukce mol a vyvázaná plavidla vymístěny a uloženy mimo záplavové území. 

9. V případě provozní potřeby údržby vodního toku provede maj~el mol na výzvu správce vodního 
toku jejich vymístění. 

1 O. Povodí Labe, státní podnik ne nese odpovědnost za škody způsobené zvýšenými průtoky v korytě 
feky Labe. 

11. O pflpadných změnách ve využití. vybavení či zařízeni vývaziště je provozovatel povinen 
neprodleně informovat správce vodní cesty. 

12. K umístění mol je (dle§ 5a zákona č. 114/95 Sb.) nezbytný souhlas plavebního úřadu. 

Platnost tohoto stanoviska je stanovena na 2 roky od data jeho vydání, pokud v této době nebude využito 
pro vydání platného rozhodnutí nebo j iného opatření vodoprávního a plavebního úřadu, pro které je 
podkladem. V této věci je za Povodí Labe. státní podnik je oprávněna jednat jeho organizační jednotka, 
Povodí Labe, státní podnik, Závod Roudnice nad Labem. 

Místem pro doručování důležitých písemností, zejména rozhodnuti, zůstává Povodí Labe, státní podnik, 
Víta Nejedlého 951 , 500 03 Hradec Králové. 
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