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Vývazlilě v k.ú. Mělnik. Labe f.km 834.38. pravÝ břeh 

VY~IZUJEILINKA HRADEC KRAlOvE 
10.5.2017 

Na Povedl Labe, státnl podnik, závod Roudnice nad Labem byta dne 1. 6. 2015 doručena Vaše žádost o 
vydání souhlasu správce vodní cesty k umlstěnl a provozováni vývazlilě na pravém bl'ehu l'eky Labe 
v k.ú. Mělnlk, ř.km 834,38, č.h.p. 1-12-03-0170-0-00, ve vzduti VD Oolnl Befkovice, 2. bazén pllstavu 
Měln ík. 

2:ádost je doložena původnlm souhlasem Povedl Labe, státnl podnik s popisem technických parametr(! 
mol a situačnlm náčrtem mol s rozměry. Plovoucl zaflzenl, tvolené 3 moly (6 x 1 m) s nástupnlmi lávkami 
(5 x 0,8 m) bude sloužit k Individuální rekreaci a k vyvázání 4 malých evidovaných plavidel. 

Z hlediska správce povodí konstatujeme, že vzhledem k charakteru a rozsahu je záměr možný .. 

Z hlediska zájmů daných § 23a vodního zákona, platným Národnim plánem povedl Labe a Plánem 
dilčiho povodí Homiho a středního Labe je pledmětný záměr možný, protože. lze pl'edpoktádat, že 
realizaci záměru nedojde ke zhoršeni stavu záměrem dotčeného vodnlho útvaru, a že záměr nebude mit 
za následek nedosaženi dobrého stavu dotčeného vodnlho útvaru. 

Z hlediska daliich zájmu sledovaných vodním zákonem souhiaslme za podmlnky. že záměr bude 
plediožen prlslušnému vodoprávnlmu úradu (trvalé umistění tělesa v korytě vodnlho toku). K zarlzenl 
musl být zpracován povodi\ový plán a provozní rád. 

Povodí Labe, státní podnik jako pffslušný správce vodní cesty Labe souhlasí s umislěnim 
a provozem vývazlilě za splněni podmlnek: 

1) Provozovatel viditelně označl plovoucl konstrukci mol evidenčnlmi člsly, která pi'idělf správce 
vodní cesty pl'i uzavl'enl nájemnl smlouvy pro jejich umístěni. Výška písma bude minimálně 
10cm. 

2) Konstrukce a umlstěnl nově osazovaných vázaclch prvkú budou v pl'edstlhu konzultovány. 

3) Opevněni bl'ehu Labe, tj. záhozová lavice z lomového kamene a georohože umlstěné na 
blehovém pozemku až po blehovou hranu, bl'ehové plavební znaky, vázacl prvky aj. zarlzenl ve 
správě Povedl Labe, státnl podnik nesml být provozem vývaziště narušeno. 

4) Provozem plovoucího zalfzenf nesml dojit ke znečištěni podzemních a povrchových vod (ve 
smyslu§§ 38 a 39 vodnlho zákona). 

5) Zallzenl musf snést účinky koUsání hladiny v jezové zdrží VD Dolní Belkovice. 

6) Provozovatel plovouci konstrukce mol bude zajišťovat potlebné plavebnl hloubky podél zaťizení 
až po plavebnl dráhu na vlastni náklady, stejně jako ládný stav pi'ilehlých bl'ehových pozemkú 
(sekání travnlho a náletového porostu, údržba blehových porostiJ, uklizeni odpadků apod.). 

7) Plovoocl konstrukce mola a vyvázaná plavidla nesml omezovat vyplouváni a zaplouvání plavidel 
z a do 2. pllstavn lho bazénu. 
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8) Provozovatel bude na svůj naklad odklize! splaví zachycené na konstrukci můstků. 

9) Pro provoz plovoucí konstrukce mola bude zpracovan povodňový plán, který bude v souladu 
s pfislušným povodl\ovým pianem pNstavu. 

10) V zimním období budou plovoucí konstrukce mol a vyvazana plavidla vyml stěna a uložena mimo 
záplavové územ i. 

11) V prlpadě provozni potfeby údržby pf! stavu provede majitel plovoucího mola na výzvu spravce 
vodního toku nebo spravce přístavu jeho vymístění. 

12) Povodi Labe, statní podnik nenese odpovědnost za škody způsobené zvýšenými průtoky v korytě 
reky Labe. 

13) O pNpadných změnach ve využití, vybavení ti zarlzenl vývaziStě je provozovatel povinen 
neprodleně infonmovat spravce vodni cesty. 

14) K umístění mola je nezbytný souhlas plavebního úfadu. 

Z hlediska majetkoprávnich vztahů konstatujeme, že vývaziště se nachází na pozemku p.t. 2651/6 
v k. ú. Měinik, který je v majetku CR s právem hospodařeni pro Povodí Labe, státní podnik. 
Z tohoto důvodu je treba dořešit podniku 
Povodí Labe. Kontaktní osoba · 

Platnost tohoto stanoviska je stanovena na 2 roky od data jeho vydání, pokud v této době nebude využito 
pro vydani platného rozhodnuti nebo jiného opatřeni vodoprávního a plavebního úfadu, pro které je 
podkladem. V této věci je za Povodl Labe, statní podnik je oprávněna jednat jeho organizatní jednotka, 
Povodi Labe, statní podnik, Závod Roudnice nad Labem. 

Mistem pro dorutovanl důležitých pisemnosti, zejména rozhodnutí, zůstává Povodi Labe, statni podnik, 
Vita Nejedlého 951, 500 03 Hradec Králové. 

Navědomi 
Státnl plavebnl správa, pobotka Praha 
PL ·• závod Roudnice nad Labem 
PL-OMAJ 
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Datum: 12. říjen 2021 14:37 
Předmět: Aktualizace stanoviska - vývaziště v k. ú. Mělník, Labe ř. km 834,38, pravý břeh, 

BE-42001 až 42003, Yachtclub Hořín 

Dobrý den, 

na Povodí Labe, státní podnik byla dne 8. 10. 2021 doručena Vaše žádost o vydání 
aktualizace souhlasného stanoviska správce vodní cesty k umístění a provozování vývaziště 
na pravém břehu řeky Labe v k. ú. Mělník, ř. km 834,~8 cca na souřadnicích {5-JTSK) X: 
-735858, Y: -1012404 ze dne 10. 5. 2017 pod č. j . TPC/Jš/15/15342. V místě jsou 
umístěny tři plovoucí mola o rozměrech 6 x 1 m (6m2). 

Jedná se o změnu počtu vyvazovaných plavidel. Plovoucí zařízení p~vodně sloužilo 
k vyvázání 4 malých evidovaných plavidel a nyní bude sloužit k vyvázání 2 evidovaných 
plavidel (ev. č . 109 415, 403 427), dále z~stává stanovisko beze změny. 

Povodí Labe, státní podnik 
Víta Nejedlého 951/8 
500 
tel.: 

Vážený pane inženýre, 

Prosím Vás o aktualizaci počtu kotvících, registrovaných malých plavidel. 

Současný stav jsou dvě, oproti puvodním čtyřem . 

Registrované malé plavidlo 109 415 
Registrované malé plavidlo 403 427 

Předpokládám, že v budoucnu v případě potřeby, mužeme opět rozšířit . 
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