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zona Cidlina v Jiciné

Obdizeli jsme Vasi Zadost o vyjadieni k dokumentaci pro vySe uvedenou akci. Pfedlozenou
dokumentaci vypracovala firma Rehwaldt Landscape architects ve stupni pro Uzemni Fizeni z 09/2021.
Podle pfedlozené dokumentace se jedna o Upravu Gasti Uzemi mezi vodnim tokem Cidlina a ulicemni
Popovicka, Pod Kozeluhy a Pfatelstvi v k.d. Jiéin.
V ramci akce dojde k upravam a revitalizaci Uzemi podél vodniho toku Cidlina, V ramci feseného uzemi
dojde k umistén/ nove péSi a cyklistické cestni sité (povrch miat a asfalt) vCetné nékolika lavek a produ
ples vodni tok, k dopin&éni inZenyrskych siti, k dopinéni vysadeb a vytvofeni riznych zelenych ploch
(kvétnata louka, pastvina, psi louka, zatéZovy travnik) a k dopinéni sportovnich ploch (multifunkéni
hfigté, plochy workout, pumptrack, skatepark) a ploch s aktivitami pro déti (détska hiisté, rozptylené
hern! prvky, sankavaci kopec s rozhlednou, akustické trubky). Dale pak k vytvofeni komunitni zahradky,
osazeni vyhlidek, prvkt outdoorové posilovny, mobilni kavarny a mobilidfe v ramci feSeného uzemi.
Sra%xové vody z novych ploch budou zasakovany v zatravnénym plochach v okoli objektu.
Piedmétna stavba se nachazi podél bfeht’ upraveného vodniho toku Cidlina (IDVT 10100030) medi f.
km Ff. km vf. km 74,50 - 75,75. Uvedeny vodni tok véetné jeho Upravy (DHM 9051000281) jsou ve
spravé Pavadi Labe, statni podnik. Dale se navrhované objekty v Gasti nachazi i v zaplavovém uzemi
vodniho toku Cidlina. V ramci stavby dojde k provedeni novych brodt a to vf.km cca 74,68, 75,05 a

75,50 véetné drobnych Uprav bfehti a vf. km 75,50 i k umisténi pobytovych stupft. Dale v feSeném
useku

dojde

k umisténi

dvou

lavek

(severni

a jizni) a to vF.km

74,81

a 75,27

véetné

vytvoreni

najezdovych ramp. Obé lavky jsou navrzeny na stolety povodriovy pritok (Qio0) s pfevySenim 0,5 m.
Vhorni

Casti feseného

uzemi

dojde v misté planovaného

mostu

(feSeno samostatnou

dokumentaci)

kK soubéhu cyklostezky s vodnim tokem pod mostem. Souéasti pfedlozené dokumentace je i
hydrotechnicky posudek zpracovany firmou VRV a.s. (09/2021), ze kterého vyplyva, Ze nejvyznamnejgsi
vliv na odtokové poméry v posuzované oblasti ma planovana cestni sit s vytvofenymi najezdy na
severni lavku. Lokalné zde zména hladiny dosahuje 20 cm a vliv se projevuje do vzddlenosti 235 m
proti proudu. V oblastis ovlivnénim se nachazi pouze byvala kotelna. Plo&né se vliv navySeni projevuje
v rozmezi 5 — 15 cm av mistech s planovanou vystavbou domi dochazi k lokAlnimu zvySeni do 13 cm.

Vystavbou jizni lavky pres teku Cidlinu dojde pouze k lokalnimu oviivnén/ ve viastnim koryté vodniho
toku a na levém bfehu viivem najezdu na lavku. Celkavé ovilivnéni dosahu prumérné do 1 cm. Pod
najezdem na lavku dochazi lokalné ke snizeni vodni hladiny do 2 cm. Méstsky mobiliaf (laviéky,

osvétleni) s brody pres feku svym charakterem nemaji viiv na odtokové poméry.
Investorem akce bude: Mésto Jiéin, Zizkovo namésti 18, Jitin.
Stavba se nachazi ve vodnim utvaru €islo HSL_1350 - Cidlina od pramene po tok Porak (Velky Pordk),

na souradnicich (S-JTSK) Y: 671858, X: 1014273.

K navrhovanému zaméru vydavame nasledujic! stanovisko spravce povodi:
a)

Zhiediska z4jmu danych platnym Naérodnim planem povodi Labe.a Plane diléiho povodl
Horniho a stiedniho Labe (ustanoveni § 24 a2 26 vodniho zakona) je uvedeny zamér mony,

protoze Ize predpokladat, Ze zamérem nedojde ke zhorseni chemického stavu a ekologického stavu
! potencialu dotéenych utvard: povrchovych vod a chemického stavu a kvantitativniho stavu utvard
podzemnich vod, a Ze nebude znemoZnéno dosazent jejich dobrého stavu / potencialu.
Z hlediska z4jmu danych Planem pro zviadani povodiiovych rizik v povodi Lahe je uvedeny
zamér mozny. Upozomujeme, Ze uvedeny zamér se nachazi v dzemi s vysokym a stfednim
povodiiovym ohrozenim,

Toto hadnoceni vychazi z posouzeni souladu piedmétného zaméru s v¥Se uvedenymi

platnymi dokumenty.

b)

Z hlediska dalSich zajm0 siedovanych vodnim zakonem a spravy vodniho toku souhlasime
s.navrhovanym zamérem za predpoklady
spinéni nasledujicich podminek:

Vzhledem k tomu, Ze navrZenou stavbou dochazi pouze k lokalnimu ovlivnéni odtokavych poméru
v nezastavéném iizem!/ a nedojde k ohroZen! stavajicich objektl, da ses touto stvabou uvazovat.
Stavbu je ovsem mozné realizovat az po odsouhlaseni vsech dotéenyeh majiteld pozemki.
PoZadujeme zachovat v maximaini moZné mife stavajici niveletu terénu v.zaplavovém izemi
vodniho toku Cidlina (terén nebude navySovan) a terénni upravy provadét die podkladé pro

hydrotechnicky posudek;

Veskeré prvky a mobiliaf umistény v zaplavovém uzemi musi byt. provedeny tak, aby v pripadé
povodfiovych pritoki nedoSlo k jejich odplaveni,
Navrhovanymi Gpravami koryta toku v misté brodii a lavek nesmi dojit ke zmenSeni pritotne
kapacity koryta a technické provedeni uprav bude vramei zpracovani dalSiho stupné PD
odsouhlaseno s uvedenym provoznim stfediskem Jitin.

Veskeré soubé2né a pevné objekty pozadujeme umistit v minimaln! odstupove vzdalenosti 8 m od
bfehové hrany koryta vodniho toku. V pripadé umisténi objektd blize k vodnimu toku, poZadujeme
presné umisteni

a technické provedeni pfedjednat v ramci zpracovavan! dokumentace

pro dalsi

stupefi fizeni s provoznim stfediskem Jiéin (JaroSovska 103, 506 01 Jiéin, @ 493 533 968, aap
a
. pozoriiujeme, Ze do vzdalenosti 8 m
od brehovée hrany toku budou objekty zabezpeteny na mozny prejezd téZkou technikou Spravce
toku a too min. hmotnosti 20 tun. Dale budou uréeny s uvedenym provoznim stfediskem pristupové

trasy ke korytu vodniho

toku

a piipadné objekty umisténé

v piistupové trase

budou

také

zabezpeteny na moény piejezd té2kau technikou spravce toku o min, hmotnosti 20 tun,

Pilpadny bfehovy

porost nebude

umistovan

v bezprostfedni

blizkosti masti

a lavek. Spon

bfehového porostu bude odsouhlasens uvedenym provoznim stfediskem Jiéin.
Navrhované vyhlidky nesm! zasahovat na pozemky, které jsou ve viastnictv! statu s praven
hospodatit pra Povod! Labe, staini podnik.
Komunikace umisténé v zaplavovém Gzemi musi byt fadné zhutnény a provedeny tak, aby bylo
minimalizovano jejich po&kozent ti rozplaveni pri povedfiovych pritocich.
Projektovou dokumentacl pro dal8i stupen fizeni pozadujeme prediozit k vyjadreni.

¢)

Z hlediska majetkopravnich vztahd sdélujeme, Ze se navrzeny zamér dotyka maijetku statu
(pozemky p.¢. 1313/6, 1313/4,

1313/5, 1318/3, 1318/1 a 1313/8 v k.0. Jicin a dpravy koryta DHM

9051000553 a 9051000281), k némuz vykondva pravo viasinika Povodi Labe, statni podnik, a z
tohoto divedu bude uéastnikem pfipadnych spravnich fizeni, vedenych k tomuto zaméru podle
yodniho nebo stavebniho zakona. Podminkou pro udélen{ souhlasu viastnika pozemku se
stavebnim zamérem, v souladu s ustanovenim §184a zakona 6. 183/2006 Sb., o Uzemnim
planovani a stavednim radu, ve znéni pozdéjsich predpisi, je majetkopravni vyporadani zamérem

(stavbou, sinfiosti) dotéenéhe majetku statu.

Ve véci uzavieni prislusnych smluvnich vztahi se formou Zadosti

nim

&ist

tohoto stanoviska) obratte na Povodi Labe, statni podnik, Odbor majetkovy (V.
aoe 98 500
03 Hradec Kralove 3 — Katefina Drabkova, ® 495 088 984, drabkovak@pla.cz), plitemz Vase
Zadost musi byt dopinéna o nasledujici doklady:

e

kontaktni idaje Zadatele,
katastralni situaéni vykres se zakresem pfedpokl4daného trvalého a dotasného zaboru
pozemkd véetné vyéisleni ploch téchto zabori,
pro udéleni souhlasu viastnika pozemku se stavebnim zamérem— 2 x katastralni situaéni
vykres (Vv souladu se znénim vyhldSky 6 499/2006 Sb., 0 dokumentaci staveb, v platném
znéni), jehoZ popisové pole musi obsahovat Udaje o stavebnikovi, zpracovateli projektové
dokumentace, nazvu stavebniho zaméru, nazvu (obsahu) vykresu, stupni projektové
dokumentace, méfitku, datu zhotoveni vykresu; ovéfeny projektantem (autorizovanou osobou),

ktery projektovou dokumentaci zpracoval (razitko:a podpis).
Podminky udéleni souhlasu viastnika pozemkii'se stavebnimi zaméry cizich stavebniki realizovanych
na uréeném majetku (pozemcich nebo stavbach) Povodi Labe, statni podnik (dle §184a stavebniho
z4kona) v navaznosti na nezbytné majetkopravni vypofadanf jsou popsany na strankach www.pla.cz
(informace pro Zadatele).
Toto stanovisko, které je podkladem pro vydani rozhodnutf nebo jiného opatieni vodopravniho nebo
jiného spravniho tfadu, 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
péte o.vodni zdroje
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