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Vývaziště

v k. ú. Lhotka nad Labem, Labe

ř.

km 784,54 až ř. km 784,69, levý

břeh

Na Povodí Labe, státní podnik byla dne 31. 8. 2020 doručena Vaše žádost o vydání souhlasu správce
vodní cesty s umístěn ím a provozováním vývaziště na levém břehu řeky Labe v k. ú. Lhotka nad Labem,
ř. km 784,54 (S.JTSK: 761802, 990738) ažř. km 784,69 (S.JTSK: 761907, 990820), č. h. p. 1-13-05-00900-00, ve vzdutí VD Střekov a aktivní zóně záplavového území, která je zaplavována již při O s. Podání
žádosti předcházelo místní šetření, které proběhl o 22. 6. 2020 za účasti žadatele a zástupců Povodí Labe,
vodoprávního úřadu Lovosice, stavebního úřadu Lovosice a Státní plavební správy.
Ládost je doložena situací se zákresem umístění vývaziště, dokumentací typologie plavidel a plavebních
zařízení, která budou na vývazišti dostrojována a se řizována, částečnou dokumentací úvazných prvků
a překl adiště a návrhem nájemní smlouvy. Z podkladů vyplývá, že na stávaj ící úvazné prvky (pacholata na
břehu) budou vyvazována plovoucí zařízení a vyrobená plavidla za účelem jejich dostrojování. Vývaziště
bude sloužit ke komerčnímu užití a k vyvázání 4 evidovaných plavidel.
Z hlediska správce povodí konstatujeme, že vzhledem k charakteru a rozsahu je zámér možný.
Z hlediska zájmů daných § 23a vodního zákona, platným Národním plánem povodí Labe a Plánem
dílčího povodí Ohře, dolního Labe a ostatních přítoků Labe (§ 24 až § 26 vodního zákona) je
předmětný zámě r možný, protože lze předpokládat, že jeho realizací nedojde ke zhoršení stavu dotčenéh o
vodmho útvaru, a že záměr nebude mít za následek nedosažení dobrého stavu dotčeného vodního útvaru.
Z hlediska dalších zájmů sledovaných vodním zákonem souhlasíme za podmínky, že záměr bude
předložen k vyjádřen í přísl ušnému vodoprávnímu úřadu(§ 18 zákona č. 25412001 Sb., vodní zákon), které
nám bude před loženo před uzavřením náj emní smlouvy. K zařízení musí být zpracován povodňový plán.
Povodí Labe, státní podnik jako příslušný správce vodní cesty Labe souhlasí s provozem vývaziště
za splnění podmínek:
1) Provozovatel viditelné označí vývaziště evide nčn ím číslem, které přidělí správce vodní cesty
uzavřen í nájemní smlouvy pro jeho um ístění. Výška písma bude mini málně 1O cm.

při

2) Do prostoru vývaziště nebude umisťováno plovoucí molo. V případě změny, tj. záměru na jeho
umístěn í, provozovatel předloží novou žádost doloženou dokumentací konstrukce mola včetně
ukotvení. To bude v předstihu konzultováno s naším pracovištěm Ústí nad Labem 3) Nejsou povoleny žádné stavební úpravy břehu, betonové konstrukce ani oplocení. Stávající
opevněn í břeh ovou dlažbou nesmí být nahrazeno betonovou nebo kamennou zdí. Provádění
břeh ových úprav je možné pouze se souhlasem Povodí Labe, státní podnik.
4)

Opevn ění břehu Labe, tj. záhozová lavice z lomového kamene a zadl ážděn í bře hu z lomového
kamene, břehové plavební znaky, vázací prvky aj . zařízení ve správě Povodí Labe, státní podnik
nesmí být umístěním a provozem vývaziš tě narušeny.
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5) Provozovatel vývaziště je zodpovědný za provozuschopnost
plavidel a plavebních zařízení.

vývaziště

a

bezpečné

vyvázání

6) Provozem vývazi ště nesmí dojít ke zneči štění podzemních a povrchových vod (ve smyslu §§ 38 a
39 vodního zákona) a omezení provozu na přilehlé komunikaci (cyklostezka).
7) Provozovatel bude respektovat platné dopravní značení.
8) Provozovatel vývaziště bude zajišťovat potřebné plavební hloubky podél vývaziště až po plavebni
dráhu na vlastní náklady, stejně jako řádný stav přileh lých staveb a břehových pozemků (údržba
břehových porostů, uklizeni odpadků apod.).
9) Vyvázaná plavidla nesmi zasahovat do plavební dráhy.
10) Provozovatel bude na svůj náklad odklize! spláví zachycené v prostoru

vývaziště.

vývaziště

bude zpracován povodňový plán, který bude v souladu s příslušným
plánem obce a vyhláškou č. 67120 15 Sb., o pravidlech plavebního provozu. Před
zastavením plavby při stoupající tendenci a v zimním období při výskytu ledových jevů budou
vyvázaná plavidla a plovoucí zařízení vymístěny a uloženy mimo aktivní zónu záplavového územi
nebo do ochranného přístavu.

11 ) Pro provoz

povodňovým

12) V případě provozní potřeby údržby vodního toku provede provozovatel vývaziště na výzvu správce
vodmho toku jeho vymístění plavidel a plavebnich zařízeni na vlastní náklady.
13) Povodí Labe, státni podnik nenese
řeky Labe.
14) O

případných změnách

neprod leně

15) K

odpovědnost

um ístění

ve využití, vybavení
informovat správce vodní cesty.

a provozování

vývazi ště

za škody způsobené zvýšenými
či zařízení vývaziště

je nezbytný souhlas plavebniho

průtoky v korytě

je provozovatel povinen

úřadu.

16) Upozorňujeme, že se lokalita nachází na územi CHKO Ceské středohoří a EVL Porta Bohemica.

Z hlediska majetkoprávních vztahů konstatujeme, že vývaziště se nachází na pozemku p. č. 565/3
v k. ú. Lhotka nad Labem, ke kterému vykonává právo vlastníka Povodí Labe, státní podnik. Z tohoto
důvodu je třeba dořeš it majetkoprávní vztahy k dotčenému
státního
Povodí
Labe a uzavřít nájemni smlouvu. Kontaktní osobou je
Platnost tohoto stanoviska je stanovena na 2 roky od data jeho vydání, pokud v této době nebude využito
pro vydáni platného rozhodnutí nebo jiného opatřeni vodoprávního a plavebniho úřadu, pro které je
podkladem. V této věci je za Povodí Labe, státni podnik je oprávněna jednat jeho organi zační jednotka,
Povodí Labe, státní podnik, závod Roudnice nad Labem.
Mistem pro doručován í důležitých písemností, zejména rozhodnutí,
Víta Nejedlého 95 1, 500 03 Hradec Králové.

Na vědomí
1. Státní plavební správa, pobočka Děčín
2. PL - závod Roudnice nad Labem

zůstává

Povodí Labe, státní podnik,

