
VYPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTi 
prokazujici stav evidovany k datu 01.06.2022 00:00:00 

  

  

  

Okres: CZ0206 Mélnik Obec: 535087 Neratovice 

Kat.uzemi: 703664 Lobkovice List vlastnictvi: 3819 

V kat. uzemi jsou pozemky vedeny ve dvou Giselnych fadach (St. = stavebni parcela) 

A Vlastnik, jiny opravnény Identifikdtor Podil 

Vlastnické pravo 

€eska republika 00000001-001 

Pravo hospodafit s majetkem stdtu 

Povodi Labe, statni podnik, Vita Nejedlého 951/8, 70890005 

Slezské Predmésti, 50003 Hradec Kralové 

CASTECNY VYPIS 
  
  

B Nemovitosti 

  

  
  

  
  

Pozemky 

Parcela Vyméra[m2] Druh pozemku Zpisob vyuziti Zpisob ochrany 

923/2 32339 vodni plocha vodni nadrz 
uméla 

923/15 2358 vodni plocha zamokréena plocha 

923/16 1607 ostatni plocha jina plocha 

923/17 745 vodni plocha koryto vodniho 
toku umélé 

Bl Vécna prava slouZici ve prospéch nemovitosti v ¢asti B - Bez zapisu 

C Vécné prava zatéZujici nemovitosti v Gasti B véetné souvisejicich udajui - Bez zapisu 

  
  

D Poznamky a dalSi obdobné tdaje 

Typ vztahu 

°o° Zména vymér obnovou operatu 

Povinnost k 

Parcela: 923/2 

  

  

Plomby a upozornéni - Bez zapisu 

  
  

E Nabyvaci tituly a jiné podklady zdpisu 

Listina 

o OhlaSeni zaniku prava hospodafeni a vzniku prava hospodafit 911300/02/Di/17897 zakon é&. 
77/1997 Sb., (2 4208/2002) ze dne 10.09.2002; uloZeno na prac. Mélnik 

Z2-4595/2002-206 

Pro: Povodi Labe, stAtni podnik, Vita Nejedlého 951/8, Slezské RC/ICO: 70890005 
P¥edmésti, 50003 Hradec Kralové 
GeskAa republika, 00000001-001 

o Zakon &. 305/2000 Sb., o povodich § 9 odst. l(vykaz zmén rok 2001, zaloZeno v k.t. Mélnik 
367/2001); uloZeno na prac. Mélnik 

Z-4595/2002-206 

Pro: Povodi Labe, st&tni podnik, Vita Nejedlého 951/8, Slezské RE/ICO: 70890005 
Pféedmésti, 50003 Hradec Kralové 

  
  

F Vztah bonitovanych ptidné ekologickych jednotek (BPEJ) k parceldm - Bez zapisu 

  
  

  

Nemovitosti jsou v Gzemnim obvodu, ve kterém vykondva stdtni sprdvu katastru nemovitosti CR 

Katastralni Gfad pro Stf@edotesky kraj, Katastralni pracoviaté Mélnik, kéd: 206. 
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VYPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTI 
prokazujici stav evidovany k datu 01.06.2022 00:00:00 

Okres: CZ0206 Mélnik Obec: 

  

535087 Neratovice 

Kat.azemi: 703664 Lobkovice List vlastnictvi: 3819 

V kat. tzemi jsou pozemky vedeny ve dvou Giselnych fadach (St. = stavebni parcela) 

Nemovitosti jsou v tizemnim obvodu, ve kterém vykondvda stdtni sprdvu katastru nemovitosti CR: 

Katastralni afad pro StfedoGesky kraj, Katastralni pracovisté Mélnik, kéd: 206. 

Vyhotovil: 

Cesky tad zemémézicky a katastralni - SCD 
Vyhotoveno ddlkovym pFristupem 

Vyhotoveno: 01.06.2022 11:58:57 

Podpis, razitko: Rizeni PO: ee 

  Nemovitosti jsou v izemnim obvodu, ve kterém vykondvd stdtni spravu katastru nemovitosti CR 

Katastralni tfad pro Stfedo¢éesky kraj, Katastralni pracoviSté Mélnik, kéd: 206. 
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    Povodi Labe, statni podnik 
Vita Nejediého 951/8, Slezské Predmésti, 500 03 Hradec Kralové 

—— ———— 

POvOD! \nBe 
  

  

  
  

TELEFON 495 088 111 

E-MAIL labe@pla.cz 3 ee, re 
bic C270890005 
IDDS dbyt8g2 ENVICONS, s. r. o. 
Obchodni rejstfik: spis. zn. A. 9473 vedena 

u Krajského soudu v HK Hradecka 569 

150 00 Praha 5 

VAS DOPIS C. J. / ZE DNE CISLO JEONACI VYRIZUJE/LINKA HRADEG KRALOVE 
PLa/2021/018646 17.6.2021 

Revitalizace Lobkovicko — Jifické tiné 

OborzZeli jsme VaSi Zadost 0 vyjddieni spravce povodi k projektové dokumentaci ,,Revitalizace Lobkovicko 
— Jifické ttiné". Predmétem zaméru je revitalizace fiéniho ramene Labe na levém bfehu Labe, vf. km 

852,77 — 853,7. Lokalitou protéka Cakovicky potok (IDVT 10182837). Celkova plocha Lobkavicko - Jitické 
tiné je cca 10,2 ha, jiZni éast ramene o ploge 2,7 ha nebyla do projektu zahrnuta z dtivodu slozitych 
majetkopravnich vztaht. Rameno je propojeno s Labem na dolnim konci otevfenym korytem zausténym 
do ramoveho propustku. 

Plocha vodni hladiny byla v dobé zaméfeni 7,5 ha, hladina byla ustalena na koté 161,65 mn. m., vodni 
hladina Je oviivrfiovana vzdutim jezu Lobkovice v #. km 850,306 a Cakavickym potokem. Lokalita se nachazi 
v pokrocilé fazi sukcese, smeéfujici k Ustupu vodni hladiny a pfeméné na mokfady. Rameno je silné 
zanesené sedimentem, vodni plocha je vyuzivana ke sportovnimu rybolovu a éetna rybi obsadka negalivné 
ovlivnuje atraktivitu lokality pro osidleni obojzivelniky. Sediment v rameni vzniké opadem organického 
materidlu z biehovych porostt, ale také smyvem z orné piidy a prisunem plavenin z Cakovického potoka. 

Lokalita je souGdsti EVL C20210152 Polabi u Kostelce nad Labem a nadregionalniho biokoridoru Labe. 

Predmétna lokalita se nachazi v zaplavovém Uzemi a soucasné v aktivni z6né zaplavoveho Uzemi vodniho 
toku Labe (IDVT: 10100002) ve spravé Povodi Labe, statni podnik. Hladina povodfiového priitoku pri Qioo 
je v FfeSeném useku v rozmezi 164,90 — 165,10 mn. m. ve vySkovem systému Bpv. 

Zamér je feSen na pozemcich v k. u.Lobkovice, Jifice u Kostelce nad Labem a Kozly u Tisic. 

V roce 2019 probéhlo geodetické zaméfeni sedimentu, bylo realizovano na vodni ploSe z lodi penetraéni 
metodou, sondy byly provadény duralovou sondovaci tyci v rastru po cca 25-35 m, poloha sond byla 
zaméfena GNSS X91+ TRIMBLE R8. Na zakladé sond byl vytvofen 3D model stavajiciho dna a dna 
pevného, porovnanim téchto modelti byla vypo¢tena kubatura nanostii bahna 65 450 m%. V dubnu 2019 
provedia spole¢nost EMPLA, s. r. 0. vzorkovani a nasledné rozbory dvou smésnych vzorkt sedimentu ze 

dna. Zkoumany sedimentje mozno pouzit k ulozeni na zemédélské pudé. Nasledné byly provedeny odbéry 
plidy z péti plidnich bloku, na které bude sediment ulozZen, ptida vyhovuje vem poZadovanym limitnim 
hodnotam. 

Biologické hodnoceni vliva: zasahi na piirodu a krajinu zpracova iD Dic 
zpracovatele bylo v ramci provedeného prizkumu nalezeno 33 druhti zvlasté chranénych Zivocicht, druhy 
jsou ekologicky vazany spiSe mimo viastni areal planované stavby revitalizace tuné. 

Vramci stavby dojde k odstranéni stavajiciho provizorniho hradicino objektu u vytoku z ramene, jehoz 
uéelem je regulace a zadrZen/ rybi obsddky v rameni. V trvalém zaboru pozemku je zahrnuto odbahnéni 

ramene a ,rozélenéni rakosin" charakteru tiné. Do doéasného zaboru byl zahrnut piijezd na stavbu, 
zafizeni staveni$té a stavba odvodfovaci laguny. Dale dojde ktralému a doéasnému zaboru 
zemédélského plidniho fondu. 

Stavba bude ¢lenéna do nasledujicich stavebnich objektt (SO): 

SO 01 — Revitalizace ramene 

SO 02 — Odvodnovaci laguna.    



SO 01 — Revitalizace ramene: odbahnéni bude provadéno prostfednictvim plovouciho saciho bagru, ktery 
bude zfedény sediment Gerpat do odvodfovaci laguny zbudované u ramene. Pfedpoklada se s nasazenim 
dvou sacich bagrii. Doba odbahniovani je limitovana dvéma aspekty, tj. dodrZeni podminek ve vyjimce ze 
zakladnich ochrannych podminek ZCHD (omezeni Ginnosti vjarnich a letnich mésicich) a nutnosti 
provedeni a likvidace stavby odvodiiovaci laguny do 1 roku. Odvadnény sediment bude ukladan na 
zemédélskych pozemcich. Dale bude vytvofeno 7 ploch s voilnou vodni hladinou o celkové ploge cca 7 tis. 
m? a hloubkou vody max. 1,0 m. Dojde tak ke vzniku zajimavého biotopu zejména pro obojziveiniky. 
Celkem dojde k odstranéni 59 050 m*® sedimentu z plochy revitalizovaného fiéniho ramene a 5 150 m? 
sedimentu v ramci rozélenéni rakosin. Souéasti SO 01 je také odstranéni hradiciho objektu u vytoku 
Zramene. 

SO 02 — Odvediovaci laguna: Laguna bude umisténa na pozemcich p. €. 108/2, 108/7 a 108/8 vk. U. 
Lobkovice. V ramci pedologického priizkumu byly zjiStény idealni podminky pro moznost zasakovani vody 
do podlozi. Nejprve dojde v plose laguny (55 680 m?) k sejmuti ornice tl. 20 cm, kteraé bude poudzita na 
stavbu spodni éasti odvodriovaci laguny, poté bude odtéZeno v tl. 35 cm podorniéi (19 488 m%), ze kterého 
bude vytvofena vrchni éast hrazek odvodiovaci laguny. Navodni svahy hrazek budou zpevnény geotextili/ 
200 g/m*. Po sedimentaci bude voda odvadéna gravitaéné potrubim PE DN 300, dl. 400 m do Labe. 
Odvodnély sediment bude odvezen na ptidni bloky, nasledné budou hrazky rozebrany a v prostoru laguny 
dojde k rozprostfeni podornidi a ornice. Cast sedimentu bude rozprostiena v prostoru odvodriovaci laguny, 
z divodu likvidace hrazek a zpétného rozprostfeni podorniéi a ornice bude nutné Gast sedimentu (6943 
m*) doéasné deponovat na okraji odvodiiovaci laguny. Po zpétném rozprostieni podorniéi a ornice bude 
sediment rozprostien ve vrstvé 10 cm v plose byvalé laguny, nasledné dojde k biologické rekultivaci. 

Zpracovatelem dokumentace pro vydani spole¢ného povoleni (OUR + DSP) je ENVICONS, s. r. o. 
Investorem zaméru je Mésto Neratovice, Kojeticka 1028, 277 11 Neratovice. 

Zajmova lokalita se nachazi ve vodnim utvaru HSL_2090 - Labe od toku Jizera po tok Vitava, na 
soufadnicich (S-JTSK) Y: 731473, X: 1026706. 

K navrhovanému zaméru vydavame stanovisko spravce povodi: 

a) Zhlediska zajmii danych platnym Narodnim planem povodi Labe a Planem diléiho povodi 
Horniho a stredniho Labe (ustanoveni § 24 az 26 vodniho zakona) je uvedeny zamér mozny, 
protoze Ize pfedpokladat, Ze zamérem nedojde ke zhorSeni chemického stavu a ekologického stavu/ 
potencialu dotéenych dtvart: povrchovych vod a chemického stavu a kvantitativniho stavu dtvard 
podzemnich vod, a Ze nebude znemoznéno dosazeni jejich dobrého stavu/ potencialu. 

Toto hodnoceni vychazi z posouzeni souladu predmétného zaméru s vySe uvedenymi platnymi 
dokumenty. 

b) Zhlediska dalSich zajmti sledovanych vodnim zakonem az hlediska spravy vodniho toku Labe 
(IDVT 10100002) a drobného vodniho toku Cakovicky potok (IDVT 10182837) souhlasime 
s navrhovanym zamérem za pfedpokladu splnéni nasledujicich podminek: 

e V souhrnné technické zpravé je na str. 14 uvedeno, Ze se stavba nenachazi v aktivni zoné 

zaplavového uzemi, Upozorfujeme, Ze odvodiovaci laguna umisténa na pozemky par.é. 108/2 , 
p.p.6108/7 a p.p.é. 108/8, k.u. Lobkovice se nachazi v aktivni zoné ZU Labe. Stavbou hrazi (vy8ka 
2,2m ) se doéasné zméni odtokové poméry v dané lokalité. Omezeni pro Cinnosti v zaplavovém 

uizemi vyplyvaji z § 67 zakona &. 254/2001 Sb., o vodach a o zméné nékterych zakonti (vodni 
zakon), ve znéni pozdéjsich predpisti. 

e VeSkery stavebni material poZadujeme skladovat tak, aby pfi zvySenych povodiovych prutocich, 
nemohlo dojit k jeho odplaveni. Prebyteény material (sediment), ktery nebude zpétné pouZit pro 

uvedenou, pozadujeme ihned odvazen mimo zaplavove Uzem{ vodniho toku Labe 

e Vramci akce nesmi dojit k trvalému navySeni nivelety terénu a k negativnimu ovlivnéni 
odtokovych pomérti v zajmovém uzemi. 

e Pozadujeme zpracovat povodnovy plan na dobu realizace stavby. 

e Upozorfiujeme, Ze k zaplaveni pfedmétnych pozemkt dochazi jiz pri pritoku pétileté vody. 

e Odvadénim odsazené vody z laguny pomoci PE DN 300 v délce 400m nebudou poskozeny ani 
stavebné upravovany pozemky Povodi Labe, statni podnik - p.¢. 921/5, 921/76 a 921/77, k.u. 

Lobkovice, tvofici levy bteh VT Labe — IMA 9051002513 Uprava PT tiseku Labe, zdr2z Lobkovice. 

e Vramci téZeni nanost doporuéujeme vymezit bezzasahovou zénu v blizkosti kamenného zahozu 

na soufadnicich GPS: 50°14'40.54"N, 14°32'46.51"E, kde roste silné ohrozeny druh Geské 
kvéteny sevlak potoéni (Sium /atifolium). PfestoZe se nejedna o zvlaSté chranény druh, mnoZstvi 

lokalit jeho vyskytu ubyva a tuto skuteénost je vhodné zapracovat do navrhu odbahnéni. 

e PoZzadujeme technologii praci volit tak, aby byla minimalizovana rizika vzniku znedéisténi 
povrchovych a podzemnich vod. 

e Parametry navrzenych tini budou spliovat Standard péée o piirodu a krajinu SPPK B02001: 2014 
Obnova a vytvareni tint,    



  

e Poéatek a konec revitalizaénich praci bude v pfedstihu oznamen zastupci Povodi Labe, statni 
podnik, PS Kostomlaty (p. Zuzana Brandova, tel. 606 626 728, e-mail: BrandovaZ@pla.cz). 

e Upozorfiujeme, Ze Povodi Labe, statni podnik nenese odpovédnost za Skody zptisobené 

prachodem velkych vod. 

c) Zhlediska majetkopravnich vztahd sdélujeme, Ze se navrzeny zamér dotyka majetku statu, k némuz 
vykonava pravo viastnika Povodi Labe, statni podnik, a to pozemki p. €. 923/2, 923/16, 923/17 

a 923/15 v k. U. Lobkovice, a z tohoto divodu bude déastnikem piipadnych spravnich fizeni, vedenych 
k tomuto zaméru podile vodniho nebo stavebniho zakona. Podminkou pro udéleni souhlasu viastnika 
pozemku se stavebnim zamérem, v souladu s ustanovenim §184a zakona 6. 183/2006 Sb., o izemnim 
planovani a stavebnim fadu, ve znéni pozddjSich pfedpisti, je majetkopravni vypofadani stavbou 
dotéeného majetku statu. Uprava bude majetkopravné vypoFadana pied vydanim stavebniho povolent, 

Doétasny zabor pozemku (pozemki), tj. odstranéni sedimentdé a vybudovani tunf, bude feSen ndjemni 
smlouvou, plata bude stanovena dle na8ich internich pfedpist. Trvaly zabor pozemkut, tj. vyoudovani 
tiini, bude feSeno smlouvou o zfizeni vécného bfemene. Vécné bfemeno bude spoéivat v povinnosti 
Povodi Labe, statni podnik, jako povinného, strpét provedeni a umisténi upravy pozemku. V této 
smlouvé bude vyslovné uvedeno, Ze opravnény nema pravo na jakoukoliv nahradu za Upravu pozemku 
(vybudovani tiinf), a to ani z titulu bezdivodného obohacenf povinného a opravnény se tohoto prava 
na nahradu vyslovné vzdava. Opravnény bude povinen na své naklady udrZovat pravu pozemku po 
celou dobu jeji Zivotnosti v souladu s jejim uréenim as rozhodnutimi pfislusnych organd verejné spravy 
© povoleni uzivani "stavby". Vécné bfemeno je ztizovano Uplatné, Uplata bude stanovena dle nagich 
internich pfedpist. 

Ve véci uzavfeni smluvnich vztahti se formou Zadosti (s uvedenim Cisla jednaciho tohoto stanoviska) 
obratte na Povodi Labe, statni podnik, Odbor majetkovy (Vita Nejediého 951/8, Slezské Predmésti, 
500 03 Hradec Kralové — kontaktni osoba Bc. Jitka Dafikova, tel.: 495 088 893, e-mail: 

DankovaJ@pla.cz), pfiéemZ Vase Zadost musi byt dopinéna o nasledujici doklady: 

* kontaktn/ Udaje Zadatele, 

« identifikaéni idaje smluvni strany, pfipadné zpinomocnéni pro zastupujicl osobu, 

* katastraini situaéni vykres z projektové dokumentace se zadkresem trvalého a docasného zaéboru 
pozemku, véetné vyéisleni téchto zabori, 
* geometricky plan pro vymezeni rozsahu vécného bremene k casti pozemku (min. 2x original), véetné 
vyéislenf plochy vécného bremene. 

Za predpokladu spinéni podminek vydanych v odst. b) a c) s navrhovanym zamérem souhlasime. 

Toto stanovisko, které je podkladem pro vydan{ rozhodnut/ nebo jiného opatfeni vodopravniho nebo jiného 
spravniho dfadu, nebo samospravného organu, plati 2 roky od data jeho vydani, pokud v této dobé nebylo 
vyuzito pro vydani platného rozhodnuti nebo jiného opatfeni spravnimi nebo samospravnymi organy. 

Mgr. Petr Ferbar 
vedoucl odboru 
péce o vodni zdroje 

Na védomi 
PL—-OMAJ 
PL — Z3 Roudnice nad Labem    


