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Informace o pozemku I Nahlížení do katastru nemovitostí

lnformace o pozemku

-,t , +218

Strrínka ě.l z2
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Podíl

Podíl

Parcelníčíslo:

Obec:

Katastrální území:

ČÍslo LV:

Výměra [m2]:

Typ parcely

Mapovtý list

UrčenÍýměry:

Způsob využití:

Druh pozemku:

2783/589,

Pardubtce Í555l ]4lt1

Pardubrce Í7 l 765 7l

1045

43801

Parcela katastru nemovitostí

Graficky nebo v digitalizované mapě

neplodná půda

ostatní plocha

Vlastníci, jiní oprávnění

Vlastnické právo

Česká republika

Právo hospodařit s majetkem státu

Povodí Labe, státnÍ podnik Víta Nejedleho 951y'8, Slezské Předměstí, 50003 Hradec Králorre

Způsob ochrany nemovitosti

Nejsou evidovány žádné způsoby ochrany.

Seznam BPU

Parcela nemá eúdované BPEI.

omezení vlastnického práva

Typ

Předkupní pnivo podle 5 101 zákona č. 183/2006 sb'

Věcné břemeno (podle listiny)

Jiné ápisy

Typ

Změna v'ýměr obnovou operátu

Změna číslování parcel

r' Řízení, v rámci kteých byl k nemovitostizapsán cenov'ý údaj

Nemovitost je v územním obvodu, kde státní správu katastru nemovitostí Čn vykonává Katastrálni úřad pro
Pa rd u bický kral- Katastráln í pracoviŠtě Pard u bi ceÉ'
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Informace o pozemku I NahlíŽení do katastru nemovitostí

Informace o pozemku
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Parcelní číslo:

Obec;

Katastrální území:

Číslo tv:

Výměra [m2]:

Typ parcely:

Mapoý list:

Určení rýměry:

Způsob využití:

Druh pozemku:

2781/1ú.

Pardublce Í555 lJ4lEl

Pardubtce Í7'i7657l

'1045

41027

Parcela katastru nemovitostí

i
)

NaH

0 tfit,
a\

Ín

at u'r_/\-z
Graficky nebo v digitalizované mapě

koryto vodního toku přirozené nebo upravené

vodní plocha

V!astníci, jiní oprávnění

Vlastnické právo Podíl

Česká republika

Právo hospodařit s majetkem státu Podíl

Povodí Labe, státní podnik Víta Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí, 50003 Hradec Králové

Způsob ochrany nemovitosti

Nejsou evidovány žádné způsoby ochrany.

Seznam BPU

Parcela nemá evidované BPU.

omezení vlastnického práva

Nejsou evídována žádná omezení.

Jiné ápisy

Tvp

Změna ýměr obnovou operátu

Změna číslování parcel

r" Řízenl v rámci kteých byl k nemovitostizapsán cenový údaj

Nemovitost je v územním obvodu, kde státní správu katastru nemovitostí ČR vykonává Katastrální úřad pro
Pard u bi cký kral. Katastrál n i pracovi šté Pard u bicelf'

Zobrazené údaje mají informativní charakter. Platnost dat k 07'07.2021 09:00.
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POVODI tnDE

- 2, 05. 2021

Povodí Labe, státní podnik 07Íz'll
Víta Nejedlého 95í/8, Stezské Předměstí, 5oo 03 Hradec Králové

E.MAIL

IDDS dbytSg2
obchodni rejstřÍk vedený u KS v Hradci Králové,

oddíl A, vloŽka 9473

TELEFON 495088111
labe@pla.cz
70890005
cr/0890005

vAŠ oopts zNeČrcrlzE oHE Čislo leoNnci
PLal2a2oÍo57671

VYŘlzUJE/LlNKA

lČo
otČ

HRADEo KRÁLoVÉ
26.2.2021

odbahnění vodni plochv čiěáku v parku Na šoici

obdželijsme VašiŽádost o stanovisko k dokumentaci pro výše uvedenou akci, kterou zpracovala firma
vestupniprospolečnéuzemníastavebnířízenísóatem10/2020'

Podle předloŽené dokumentace se jedná o odbahnění vodní plochy' kteÉ v minulosti bývala slepýrn
|amenem řeky Labe. Vodní plocha ie součástí územního systému ekologické stability, konkrétně
lokálního biokoridoru LBC 8 - Soutok Čičák. Tento je vloŽeným prvkem do naóregionálnÍhó biokoridoru
NRBK 7218 - Labe. Vodní tok Labe (lDW 1o1o0oo2) je ve správě PovodiLabe, státní podnik.
Současnějsou v rámciakce navÉena opatření, která budou mít pozitivni vliv na celou loí<alitu z hlediska
biologickétro a ekologického. SouČástí navŽených opatřenÍ je výstavba 2 neprůtoČných túní, kazdá
o ploše 75 m2. a to v západnÍ ěásti vodnÍ plochy, úprava skíonŮ_svahů spodňÍ pbchý v místě těžby
sedimentu a kácenÍ břehových porostů, které zajistÍ prosvětlení vodnl plochy' objeň sedimentu se
odhaduje na 3 200 m3' odtěŽený sedíment bude odváŽen lodí na dočasnou dáponiív areálu býva|ých
kasáren n9 p.p.ě. 988112 (k.ú. Pardubice) a následně vyuŽit investorem na úpravu zeleně k uloŽ_ení
na orné půdě na pozemcích města. Byl proveden rozbor sedimentu, z kterého bylo konstatováno, že
sedjm_ent vyhovuje ve všech ukazatelích vyhláškám ě.294t2oo5 Sb. a č. 257i2oag Sb. Stavba je
urnístěna na pozemcích p.p'ě. 503/8 a 50317 v k.ú' Pardubice.

Z pozemku vodní plochy bude vytěŽený sediment dopravován z provizorního přístaviště lodí 3 km proti
proudu vodního toku Labe. Druhá část stavby je situována v prostoÍu vykládky z lodě na břehu ieky
Labe v ř.km 970,900 a v prostoru bývalých kasáren, kde bude sedimentdočasně deponován. Jedná se
nezastavěnou ěást města. Poté bude sediment vyuŽíván na úpravu zeleně k uloŽení na orné půdě
na pozemcÍch města.

V rámci přemístění materiálu je předpokládáno vybudování dočasného překladiště, které. bude slouŽit
k předloŽení materiálu na plavidla. Technicky se jedná o umístění 6 ks štětovnicových svařenců, které
budou slouŽit k opření avyvázání plavidla a 4 ks štétovnic k umístění nakládací ramiy. Předpokládáme,
Že všechny Štětovnice budou do břehu pouze zaraŽeny, tedy bez obetonování. Břeh je tvořen
ochrannou hrází (DHM 9051002765)'

lnvestorem akce

Stavba se nachází ve vodnÍm útvaru ěÍslo HSL-1 18o - Labe od toku Chrudimka po tok Doubrava,
na souřadnicích (S-JTSK) Y: 646689, X: 1060017.

illfltfiiltililfiffiiliil
P10160530

fiilf,Ifi



K navrhovanému záměru vydáváme následujlcí stanovlsko správce povodí:

a) Z hlediska zájmů daných platným Národním plánem povodí Labe a Plánem dÍlěího povodí
Horního a střLdnítro Labe (ustanoveni $ 24 aŽ 26 vodnlho zákona) je uvedený záměr moŽný'

protoŽe lze předpokládal,Žezáměrem nedojde ke zhoršeníchemického stavu a ekologického.stavu
ipotenciálu dotéených útvarů povrchových vod a chemického stavu a kvantitativnÍho stavu útvarů
podzemnÍch vod, a že nebude znemoŽněno dosaŽeníjejich dobrého stavu / potencíálu.

Z hlediska ájmů daných Plánem pro zvládáni povodňových rizik v povodi Labe je uvedený

záměr moŽný.

Toto hodnoceni vychází z posouzení souladu daného záměru s výše uvedenými platnými
dokumenty.

b) Z hlediska dalších zájmú sledovaných vodnlm zákonem a správou vodního toku Labe
(lDvT {oío00o2} souhlasíme s navrhovaným záměrem za předpokladu splnění následujících
podmínek:

Ke stavbě obecně:

. NádrŽ by měla být řeŠena v souladu s normami Čslt zs z41a _ Malé vodní nádže, TNV
75 2401 - Vodní nádrŽe a zdrže, Čstt zs 231a - Sypané hráze, TNV 75 2935 -
PosuzovánÍ bezpečnosti vodnlch dél při povodni, TNV 75 2415 - Suché nádrŽe.

r Realizace tůní by měla být provedena dle Standardu peče o přÍrodu a krajinu SPPK
802001: 2014 obnova a vytváření tůní.

. odtěŽenÍm nánosŮ nesmÍ být naruŠena těsnost a stabilita vodnÍ nádrŽe ani hrázového
télesa'

. Vzhledem k tomu, Že v této Íázi PD nebyly provedeny rozbory sedimentů a také není
přesně urěena lokalita pro konečné uloŽení vytěŽených sedimentů ze zdrŽe vodní plochy,
je nutné při koneČném řeŠení respektovat zamezení skládkování tohoto mateÍiálu
v údolních nivách vodnÍch toků a jejich záplavových územích' Pro ukládání sedimentů na
zemědělských pŮdách je nutné vycházet ze zákona č. 257 l2oa9 Sb., o pouŽitÍ sedimentů
na zemědělské půdě.

. V přÍpadě, Že k uvedenému vodnÍmu dilu nenl vydáno platné povolení k nakládání
svodami, případně dojde kjeho změně, je nutné toto zajistit souČasné spovolenÍm
uvedenéhozáměru dle $ 8 záxona é. 25412001 Sb., o vodách a o změně některých zákonŮ
(vodnÍ zákon), ve znění pozdějších předpisŮ.

r Pozemky ve správé PovodÍ Labe' státnÍ podnik budou po provedení praci uvďeny
do řádného stavu dle původních parametrů včetně přÍpadných škod na zařÍzení v majetku
Povodí Labe, státní podnik a stav odsouhlasen zástupcem

-
Stavbou' ani provozem překladiště, nesmí dojít ke znečiŠtění povrchových vod vodnÍch
toků ěi podzemnich vod, a to únikem ropných látek z mechanizace nebo převáŽeným
sedimentem či jiným odpadem' Doporučujeme, aby mechanizace pouŽÍvaná při stavbé
uŽÍuala ekologicky nezávadné pohonné hmoty a oleje, které jsou přirodou lehce
odbouratelné.

o

a a ukončenÍ bude v předstihu oznámeno na naše

Ke kácení

a KácenÍ v místě vykládky sedimentu bude provedeno na pozemku p.p.č. 278'll1
v k.Ú. Pardubice, kteý je v majetku státu s právem hospodaření pro Povodí Labe' státnt
podnik. KácenÍ bude provedeno investorem/zhotovitelem stavby a VytěŽená dřevní hmota
bude investorem/zhotovítelem stavby odkoupena. Finanční vyrovnánÍ musí být řešeno
před zahájením kácenÍ'



o Ke kácení je nutné stanovisro ueÚ oŽP.

' Místo kácení musÍ být řádně zabezpečeno a označeno tak, aby nedoŠlo ke škodám
na majetku a zdraví osob. I

' V rámci kácení budou stromy a keře uřÍznuý na úroveň okolnÍho terénu. Pařezy dřevin' budou odshaněny nebo zatřeny proti oĚrŮstánÍ totálnlm herbicidním příjravkem
povoleným a aktuálním Registru připravků na ochranu rostlin.

' Při provádění stavebních prací a kácení vybraných dřevin je nutno chránit
qie_d- ooškozením ponechané stávající dřeviny na ňašicň pozemcích ále normy ČsN g3
9061 - Technologie vegetačnÍch úprav v knjině - ochrana stromů, porostů a vegetaenícň
ploch přistavebních-pracích (2006) a Standardu péče o přírodu a'krajinu not óoz:zoti
ochrana dřevin přÍ stavební činnosti. V případě poškozenistávajících órevin pozaaúÉme
investorem/zhotovitelem provést náhradnÍ výsadbu za zničené dřevinv nebo ošetřit xórunv
dřevin odborným řezem dle Standardu péče o přÍrodu a krajinu Ao2 o:o2:2a15 Řez stromď'

. ?a vykácené dřeviny na pozemku p'ě. 2781t'| v k'Ú. Pardubice poŽadujeme
ínvestorem/zhotovitelem stavby provést náhradní výsadbu stromů a keřů včetně rvátitne
provedené následné péče po dobu 5 let. Výsadba bude provedena v poětu 8 ks stromů a
5 ks keřů' Ze stromových druhů bude na vrlše jmenovaný pozemek vysázen - 4x dub letní
($ye_rcus robur), 2x jílm vaz (Ulmus laevis) a 2xlípa srdčitá (Tilia córdata). A z keřových
druhů bude vysázena jedna skupina * 5x brslen evropstiy 1euonymus europaeús)'
Zástupce Povodí Labe, státní podnik bude o zahápnÍ práci na irahradnt výsaoÉ
investorem/zhotovitelem informován min. 5. pracovníóh dnů předem' Konkrétní místa
pro výsadbu budou předem v terénu se investorem/zhotovitelem a PLa
konzultována ae

. Pro výsadbu dřevin je nutné pouŽít kvalitních sazenic nejlépe z domáci produkce splňující
ukazatele dle ČsN 464902 Výpěstky okrasných dřevín - Společná a základní ustanovenÍ
o velikosti sazenic s obvodem kmínku stromů min. 8/1o cm. Sazenice stromů budou
balované se zapěstovanou korunou ve inýšce min. na průchozí profil (2'5 m) nebo jim bude
korunka následně odbomým řezem na průchozÍ profil zapěstováná na náklady
investora/zhotovitele. Sazeníce keřů budou kontejnerované o velikosti min. 60 - 100 cm.

. Pří výsadbě a údržbě dřevin bude dodrŽována ČsN ag 9021 Technologie vegetačních
lPrav v krajině _ Rostliny a jejich výsadba, Standardy péče o přírodú a krajinu A02
001;2013 Výsadba stromů a A02 003:2014 Výsadby a řez keřů a lián' Úpraúa korun
mladých stromů bude ošetřena dle Standardu péče o přírodu a krajinu A02 002:2015 Řez
stromů - zejména se jedná o výchovný řez.

. Kvalita následná 5-leté péěe bude pravidelně jednou ročně v terénu kontrolována
zástupcem PLa a investorem/zhotovitelem a o zjíŠtěném stavu dřevin bude proveden
zápis. V přÍpadě úhynu některé dřeviny, bude zhotovitelem ve vhodném termínu
grovedena jejÍ náhrada za novou sazenici v odpovídající velikosti ostatnÍch vysazených
dřevín' U doplněné dřeviny bude také zajištěna zhotovitelem následná péče.

. Po uplynutí nařízené a řádně provedené následné péčí bude výsadba, která bude
v souladu s ust. $ 1088 odst. 1 zákon č'.89Ízo12 Sb', ve zněnÍ pozdějšÍch předpisů náleŽet
vlastn íku oozemks-P@ko!ÉlnÉ_Přeqá na státn ím u pod niku Povod í Lab-

Vývaziště na Labi

. V místě uvaŽované nakládky sedimentu na levém břehu Labe v ř.km 967'825 se nachází
dvě měřícÍ sondy hydrologické stanice, během rnýstavby a provozu nesmí dojít k jejich
poškození.

. V případě dotcenÍ úpravy koryta toku tuto poŽadujeme uvést do původního stavu.

. Vybudováním dočasného kotviště s nakládacÍ rampou a během nakládky sedimentu
na levém břehu Labe dojde ke kolizi se zemní ochrannou hrází. Zásah do tělesa hráze
nesmí ohroŽovat stabilitu hráze. V průběhu stavby nesmÍ dojÍt k poškození hráze,



ke sníŽení nivelety koruny hráze, nesmi dojÍt k omezenijejl ochranné funkce. Pokud by

vŠak došlo k takovému negativnímu zásahu, který by ohrozil funkci ochranné hráze'

budeme požadovat po zhotoviteli uvedení do původního (funkčniho) stavu.

Upozorňujeme, Že v projektové dokumentaci není řešen zpŮsob vyvázání plavidla.

PoŽadujeme předloŽit k vyjádření postup beraněnl štětovnic a přÍstup stavební techniky
pro beranění'

Pro vývaziště bude vypracován povodňový plán, ktený bude v souladu s povodňovým

plánem města Pardubice.

Při vodním stavu, za kterého je na přÍslušném úseku vodnÍ cesty ohroŽena bezpečnost
plavby, a při jeho stoupajÍcÍ tendenci, musÍ být plovoucí zaíÍzení vymístěno a uloŽeno

mimo-aktivnÍ žónu záplavového Území nebo do ochranného stání.

o případných změnách ve vyuŽití, vybavení ěi zaťizeaí překladiště je provozovatel povinen

neprodleně informovai správce vodní cesty,

V případě, Že bude stavba překladiště zasahovat do plavební dráhy, bude provozovatelem

osazeno plovouct značenÍ (bÓjky), které bude schváleno státní plavební správou.

Před a po ukončení překladní činnosti zhotovitel provede kontrolu dna Labe a provede

odstranění přÍpadných sedimentů.

Před zahájením realizace nám bude předloŽen harmonogram plánovaných proplavenÍ PK
Pardubice.

K umístění překladiště je (dle $ 5a a $8 zákona Č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě)

nezbytný souhlas plavebního úřadu Státnt plavebníspráva Praha).

c) Z h]ediska majetkoprávních vztahťr sdělujeme' Že se navrŽený záměr dopravy sedimentu doýká
majetku státu (p.p.č. 2783/57,2783/58, 2781/1 a 2779/2 v k'ú. Pardublce), k němuŽ vykonává právo

vlaitnlka Povodí Labe, státnÍ podnik, a z tohoto důvodu bude Účastníkem případných správních
řízení, vedených k tomuto záměru podle vodního nebo stavebnÍho zákona. PodmÍnkou pro udélení
souhlasu vlastnÍka pozemku či stavby se stavebnÍm záměrem, vsouladu sustanovenÍm $184a
zákona č. 183/2006 sb., o územnÍm plánováni a stavebnÍm řádu, ve znění pozdějších předpisů, je
majetkoprávní vypořádání záměrem (stavbou, činnostÍ) dotčeného majetku státu.

Ve věci uzavřeni nájemnl smlouvy pro provoz překlad iště se forrnou Žádosti
obral'te na PovodíLabe státní

přičemŽ Vaše žádost musÍ být doplněna o následujÍci podklady:

o kontaktní údaje Žadatele,
. identifikační Údaje smluvní strany, případně zplnomocněnÍ pro zastupujícÍ osobu,
. katastrální situačnÍ výkres z projektové dokumentace se zákresem dočasného záboru

pozemkŮ, včetně vyčíslení těchto záborů,
] geometrický plán pro vymezenírozsahu nájemní smlouvy k částem pozemků (min' 2x originál)'

včetně vyčtslení ptochy pro účely nájmu.

Podmínky udělenÍ souhlasu vlastnÍka pozemků se stavebními záměry cizÍch stavebntků realizovaných
na urěeném majetku (pozemcích nebo stavbách) Povodí Labe, státní podnik (dle $18aa stavebnÍho
zákona) v návaznosti na nezbytné majetkoprávnt vypořádáníjsou popsány na stránkách www'pla.cz
(inform ace pro Žadatele).

Upozorňujeme Vás na skutečnost, Že PovodÍ Labe, státní podnik nenese odpovědnost za přIpadné
Škody vzniklé průchodem velkých vod'

Toto stanovisko, které je podkladem pro vydánÍ rozhodnutí nebo jiného opatřenÍ vodoprávnÍho nebo
jiného správnÍho Úřadu, nebo samosprávného orgánu, platí 2 roky od data jeho vydání, pokud v této
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době nebylo lVuŽito pro vydánl platného rozhodnutÍ nebo jiného opatření správními nebo
samosprávnými orgány.

péče o vodnÍ zdroje

PřÍloha
íx PD
1x CD

Na vědomí
PL-
PL-
PL-
PL- VHD
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Váš dopis znaókylze dne
31.03.2021

Naše značka
1574tPHt21

Vyřizuje/linka V PraŽe dne
28.44.2A21

Listů
1

Stanovisko k akci ,,odbahnění vodní ptochy čiearu v parku na špici,,
Věc:

Státní plavební správa jako dotčený orgán státní správy ve věcech vnitrozemské
plavby ve smyslu $ 39 a $ 40 zákona č,. 11411995 Sb., o vnitrozemské plavbě, ve znění
pozdějších předpisů posoudila akci ve věci ,,odbahnění vodní plochy Čičaru v parku
na Spici" ze dne 31.03.2021.

Státní plavební správa sděluje, Že k výše uvedené akci nemá z plavebního hlediska
námitek za předpokladu, Že bude min. 30 dnů před zahájením činnosti nakládky
sedimentu na VC Labe v ř. km g67,825 a vykládky sedimentu na VC Labe v ř. km 970,9
předloŽen zpŮsob provádění a časoiný harmonogram.
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29. 4.2021 Datové schíánky

OATOVE
scHRÁNKY

Datová schránka:
t}živatel:-

Přijatá zprává _ Deta.l zprávy

Předmět: Stanovisko k akci"odbahnění vodní plochy ČíčÉku v parku na Špici"
lDzpnívy: 901520237

Typ zpnivy: Přijatá datová zpráva
Stav zpÉvy: Doručená

Datum a čas: 29. 4.2021v 14:27:33

odesílatel: StátnÍ plavební správa _ pobočka Praha (Státní plavební správa),
Jankovcova 4l'1534, 1 7000 Praha, CZ

lD schránky: 

-
Typ schránky: orgán veřejné moci

odesílající osoba: Pověřená osoba

Zmocnění:
Naše ěís. jednací:
Naše spisová zn.:
Vaše čís. jednací:
Vaše spisová zn.:

K rukám:
Do vlastních rukou:

Zakázáno doruěení fikcí:

Nezadáno
15741PH121

Nezadáno
Nezadáno
Nezadáno
Nezadáno
Ne
Ne

Přílohy:

stejnopis_1.pdf (622,3 kB)

Události zpráw:
29.4.2021v 14:26:41
29.4.?;021v 14:26:41

29-4.2421v 14227233

EVO: Datová zpráva byla podána.

EVS: Datová rgráva byla dodána do datové schránky přdemce. Je-li
příjemcem datové zprávy orgán veřejné moci vystupujíeí v postavení
orgánu veřejné moci, byla datová zpráva tímto okamákem doručena.
EV12: Pňhlásila se pověřená osoba s právem přístupu ke zprávě ve
smyslu $ 8' odst. 6 zákona ě. 300/2008 Sb.' v platném znění. Datová
4ráva je nyní doručena. Případné dřívejší datum doručení fikcí nebo
dorucení dodáním do schránky orgánu veřejné moci není dotčeno.
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