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Revitalizace Lobkovicko — Jifické tiiné

ObdrzZeli jsme Vai Zadost o vyjadieni spravce povodi k projektové dokumentaci ,,Revitalizace’Lobkovicko
— Jifické tne". Pfedmétem zaméru je revitalizace ficnino ramene Labe na levem brehu Labe, vr. km
852,77 — 853,7. Lokalitou protéka Gakovicky potok (IDVT 10182837). Celkova plocha Lobkovicko — Jifické

tuné je cca 10,2 ha, jizni Gast ramene o ploge 2,7 ha nebyla do projektu zahrnuta z dtivodu slozitych
majetkopravnich vztah. Rameno je propojeno s Labem na dolnim konci otevfenym korytem zatsténym

do ramoveho propustku.
Plocha vodni hladiny byla v dobé zaméieni 7,5 ha, hladina byla ustalena na k6té 161,65 mn. m., vodni
hladina je oviiviovana vzdutim jezu Lobkovice v F. km 850,306 a Cakovickym potokem. Lokalita se nachazi
vpokrocilé fazi sukcese, sméfujici k Gstupu vodni hladiny a pfeméné na mokifady. Rameno je silné
zanesené sedimentem, vodni plocha je vyuzivana ke sportovnimu rybolovu a éetna ryb/ obsadka negativné

ovliviuje atraktivitu lokality pro osidleni obojzivelniky. Sediment v rameni vznika opadem organického
materialu z biehovych porostu, ale také smyvem z orné pudy a prisunem plavenin z
Lokalita je soucasti EVL CZ0210152

Cakovického potoka.

Polabi u Kostelce nad Labem a nadregionalniho biokoridoru Labe.

PFedmétna lokalita se nachazi v zaplavovém uzemi a souéasné v aktivni zéné zaplavového Uzemi vodniho
toku Labe (IDVT:

10100002) ve spravé Povodi Labe, statni podnik. Hladina povodiavého priitoku pri Q100

je v feSeném useku v rozmezi 164,90 — 165,10 mn. m. ve vy$kovém systému Bpv.
Zamé6r 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
zamérfena GNSS X91+ TRIMBLE R8. Na zakladé sond byl vytvofen 3D model stavajiciho dna a dna
pevného, porovnanim téchto model: byla vypoctena kubatura nanosi bahna 65 450 m3. V dubnu 2019
provedia spoleénost EMPLA, s. r. 0. vzorkovani a nasledné rozbory dvou smésnych vzork sedimentu ze
dna. Zkoumany sedimentje mozno pouzit k ulozeni na zemédélské piidé. Nasledné byly provedeny odbéry

pudy z péli piidnich blokt, na které bude sediment ulozen, ptida vyhovuje vSem pozadovanym limitnim
hodnotam.

Biologické hodnoceni viva zasaht na pfirodu a krajinu zpracoval nD

D\e

zoracovatele bylo v ramci provedeného pruizkumu nalezeno 33 druhii zvlasté chranénych Zivocichu, druhy
jsou ekologicky vazany spiSe mimo viastni areal planované stavby revitalizace tiiné.
Vramci stavby dojde k odstranén! stavajiciho provizorniho hradiciho objektu u vytoku z ramene, jehoz
ucelem je regulace a zadrzeni ryb! obsadky v rameni. V trvalém zaboru pozemkti je zahrnuto odbahnéni

ramene a ,roz¢lenéni rakosin“ charakteru ttiné. Do dotasného zaboru byl zahrnut pfijezd na stavbu,
zafizeni staveni$té a stavba
zemédéiského piidniho fondu.

odvodfiovaci

laguny.

Dale

Stavba bude élenéna do nasledujicich stavebnich objektt (SO):
SO 01 — Revitalizace ramene
SO 02 — Odvodriovaci laguna.

dojde

ktrvalému

a

doéasnému

zaboru

SO 01 — Revitalizace ramene: odbahnén{ bude provadéno prostfednictvim plovouciho saciho bagru, ktery
bude zfedény sediment éerpat do odvodiiovaci laguny zbudované u ramene. Pfedpoklada se s nasazenim
dvou sacich bagri. Doba odbahfovani je limitovana dvéma aspekty, tj. dodrzeni podminek ve vyjimce ze
zakladnich ochrannych podminek ZCHD (omezeni éinnosti v jarnich a letnich mésicich) a nutnosti
provedeni a likvidace stavby odvodiiovaci laguny do 1 roku. Odvodnény sediment bude ukladan na
zemédélskych pozemcich. Dale bude vytvofeno 7 ploch s volnou vodni hladinou o celkové ploSe cca 7 tis.
m2 a hloubkou vody max. 1,0 m. Dojde tak ke vzniku zajimavého biotopu zejména pro obojzivelniky.
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
z ramene.
SO 02 — Odvodfovaci laguna: Laguna bude umisténa na pozemcich p. €. 108/2, 108/7 a 108/8 vk. u.
Lobkovice. V ramci pedologického prizkumu byly zjistény idealni podminky pro mozZnost zasakovani vody
do podlozi. Nejprve dojde v ploSe laguny (55 680 m?) k sejmuti ornice tl. 20 cm, ktera bude pouzita na
stavbu spodni éasti odvodiiovaci laguny, poté bude odtéZeno v tl. 35 cm podorniéi (19 488 m%), ze kterého
bude vytvofena vrchni Gast hrazek odvodiiovaci laguny. Navodni svahy hrazek budou zpevnény geotextilii
200 gim?. Po sedimentaci bude voda odvadéna gravitaéné potrubim PE DN 300, di. 400 m do Labe.
Odvodnély sediment bude odvezen na ptidni bloky, nasledné budou hrazky rozebrany a v prostoru laguny
dojde k rozprostfeni podorniéi a ornice. Cast sedimentu bude rozprostiena v prostoru odvodfiovaci laguny,
z divodu likvidace hrazek a zpétného rozprostfeni podornici a ornice bude nutné Gast sedimentu (6943
m®°) doéasné deponovat na okraji odvodiiovaci laguny. Po zpétném rozprostfeni podorniéi a ornice bude
sediment rozprostren ve vrstvé 10 cm v ploSe byvalé laguny, nasledné dojde k biologické rekultivaci.
Zpracovatelem dokumentace pro vydani spoleéného povoleni (DUR + DSP) je ENVICONS,
Investorem zaméru je Mésto Neratovice, Kojeticka 1028, 277 11 Neratovice.
Zajmova lokalita se nachazi ve vodnim utvaru
souradnicich (S-JTSK) Y: 731473, X: 1026706.

HSL_2090

- Labe

s. r. o.

od toku Jizera po tok Vitava,

na

K navrhovanému zaméru vydavame stanovisko spravce povodi:
a)

Zhlediska zajmii danych platnym Narodnim planem povodi Labe a Planem diléiho povodi
Horniho a stfedniho Labe (ustanoveni § 24 aZ 26 vodniho zakona) je uvedeny zamér mozny,
protoze Ize predpokladat, Ze zamérem nedojde ke zhorSeni chemického stavu a ekologického stavu/
potencialu dotéenych utvarti povrchovych vod a chemického stavu a kvantitativniho stavu Utvart
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 z4jmii sledovanych vodnim zakonem a z hlediska spravy vodniho toku Labe
(IDVT 10100002) a drobného vodniho toku Cakovicky potok (IDVT 10182837) souhlasime
s navrhovanym zamérem za predpokladu spinéni nasledujicich podminek:
e

V souhrnné technické zpravé je na str. 14 uvedeno, Ze se stavba
zaplavového uzem/i. Upozorfujeme, Ze odvodiiovaci laguna umisténa
p.p.6108/7 a p.p.é. 108/8, k.u. Lobkovice se nachazi v aktivni zoné ZU
2,2m ) se doéasné zméni odtokove poméry v dané lokalité. Omezeni

nenachazi v aktivni z6né
na pozemky par.é. 108/2 ,
Labe. Stavbou hrazi (vy$ka
pro Cinnosti v zaplavovém

uzemi vyplyvaji z § 67 zakona €. 254/2001 Sb., o vodach ao zméné nékterych zakonu (vodni
e

zakon), ve znéni pozdéjsich predpisu.
VeSkery stavebni material pozadujeme skladovat tak, aby pfi zvySenych povodiovych priitocich,
nemohlo dojit k jeho odplaveni. Piebyteény material (sediment), ktery nebude zpétné pouZit pro
uvedenou, pozadujeme ihned odvazen mimo zaplavove zem/ vodniho toku Labe
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e
e
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Vramci akce nesmi dojit k trvalému navySen{ nivelety terénu a k negativnimu ovlivnéni
odtokovych poméru v zajmovém tizemi.
Pozadujeme zpracovat povodiovy plan na dobu realizace stavby.
Upozorfiujeme, Ze k zaplaveni predmétnych pozemkti dochazi jiz pri prutoku pétileté vody.
Odvadénim odsazené vody z laguny pomoci PE DN 300 v délce 400m nebudou poSkozeny ani
stavebné upravovany pozemky Povodi Labe, statni podnik - p.6. 921/5, 921/76 a 921/77, k.u.
Lobkovice, tvofici levy breh VT Labe — IMA 9051002513 Uprava PT tseku Labe, zdrz Lobkovice.
Vramcitézeni nanost doporuéujeme vymezit bezzasahovou zoénu v blizkosti kamenného zahozu
na soufadnicich GPS: 50°14'40.54"N, 14°32'46.51"E, kde roste silIné ohrozeny druh éeské
kvéteny sevlak potoéni (Sium Jatifolium). Pfestoze se nejedna o zvlasté chranény druh, mnoZzstvi
lokalit jeho vyskytu ubyva a tuto skuteénost je vhodné zapracovat do navrhu odbahnéni.
Pozadujeme technologii praci volit tak, aby byla minimalizovana rizika vzniku znedéiSténi
povrchovych a podzemnich vod.
Parametry navrzenych tuni budou spliovat Standard pééce o prirodu a krajinu SPPK B02001: 2014

Obnova a vytvafeni tuni.

c)

e

Poédtek a konec revitalizaénich

¢

Upozoriujeme, Ze Povodi
prichodem velkych vod.

praci bude v

predslihu oznamen zastupci Povodi Labe, statni

podrik, PS Koeterntsty sien,
iii
Labe,

statni

podnik

nenese

odpovédnost

za

Skody

zptisobené

Zhliediska majetkopravnich vztahil sdélujeme, Ze se navrzeny zamér dotyka majetku statu, k némuz
vykonava pravo viasinika Povodi Labe, statni podnik, a to pozemkt p. & 923/2, 923/16, 923/17

a 923/15 v k. U, Lobkovice, a z tohoto diivodu bude uéastnikem piipadnych spravnich fizeni, vedenych
k tomuto z4méru podle vodniho nebo stavebniho zakona. Podminkou pro udéleni souhlasu viastnika
pozemku se stavebnim zamérem,v souladu s ustanovenim §184a zakona é. 183/2006 Sb., o izemnim
planovani a stavebnim fadu, ve znéni pozdajSich predpist, je majetkopravni vypofadani stavbou
dotéeného majetku statu. Uprava bude majetkopravné vyporadana pred vyddnim stavebniho povolenf.
Dotasny zabor pozemku (pozemki), tj. odstranéni sedimentd a vybudovani tuni, bude feSen najemni
smlouvou, Uplata bude stanovena dle nagich internich pfedpist. Trvaly z4bor pozemku, tj. vybudovani

tiini, bude FeSeno smlouvou o 2fizeni vacného biemene. Vécné bfemeno bude spodivat v povinnosti
Povodi Labe, statn{ podnik, jako povinného, strpét provedeni a umisténi Upravy pozemku. V této
smlouvé bude vyslovné uvedeno, Ze opravnény nema pravo na jakoukoliv nahradu za Gpravu pozemku
(vybudovani tni), a to ani z titulu bezdtivodného obohacen/ povinného a opravnény se tohoto prava
na nahradu vysiovné vzdava. Opravnény bude povinen na své naklady udrzovat upravu pozemku po
celou dobu jeji Zivotnosti v souladu s jejim urCéenim as rozhodnulimi pffsluSnych organ vefejné spravy
© povoleni uzivani "stavby". Vécné bremeno je zfizovano uplatné, uplata bude stanovena dle nagich
internich pfedpist.
Ve véci uzavieni smluvnich vzlahti se formou Zadosti (s uvedenim Cisla jednaciho tohoto stanoviska)
obratte na Povodi Labe, statni podnik, Odbor majetkovy (Vita Nejediého 951/8, Slezské -Pfedmésti,
500 03 Hradec Krdélové — kontaktni osoba Bc. Jitka Dafikova, tel.: 495 088893, e-mail:
DankovaJ@pla.cz), piiéemz Vase Zadost musi byt dopinéna o ndsledujici doklady:
*kontaktni Udaje Zadatele,
+ identifikaéni Udaje smluvni strany, pripadné zpinomocnéni pro zastupujici osobu,
+ katastraini situaéni vykres z projektové dokumentace

se zakresem trvalého a dotasnéno zaboru

pozemku, véetné vycisleni téchto zaboru,
*geometricky plan pro vymezeni rozsahu vécného bfemene k Casti pozemku (min. 2x original), véetnd
vyisleni plochy vécného bfemene.

Za predpokladu spinéni podminek vydanych v odst. b) a c) s navrhovanym zamérem souhlasime.
Toto stanovisko, které je podkladem pro vydanf{ rozhodnuti nebo jiného opatieni vodopravniho nebo jiného
spravniho ufadu, 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
vedouci odboru
péce o vodni zdroje

Na védomi

PL —OMAJ
PL — 23 Roudnice nad Labem

