


Popis umíst'ovaného zařízení a situaění nákres

VýVaziště vř'km 865,605 _865,62jsou Wořeny plovoucími zatizeními - 2 moly (9,8 x 2,0 m a 3,0 x
2,0m). Souěástí kaŽdého molaje nástupní lávka. Jsou kloubově ukotvena vzpěrami ke břehovým patkám
a budou sloužit k provozování půjčovny kvyvázání 2 evidovaných plavidel'
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Na Povodí Labe, státní podnik byla dne 19. 11.2a21 doručena Vaše Žádost o aktualizace
souhlasných stanovisek správce vodní cesý ze dne 26' 6.2017 pod č. j TPČ1Jv16/166 7aTPČl15117u5
ze dne 17.3-2016 s umístěním aprovozováním vývaziště na pravém břehu řeky v k. ú. Stará

ď (S_JTSK)Boleslav, ř' km 865'605 až 865'630, cca na souřadnicích (s-JTsK) X: -72?177,Y: -1
X: -723458, Y: -1034572' č. h. p' 1- 0$04-0050-G.00' ve vzdutí VD Brandýs nad a aktivní zÓně

6. 2017 podzáplavového území, Kerá je zaplavována jiŽ pri Qs' NaŠe stanoviska ze dne
č. j. TPČ/Jš/16116617 aTPČt15117445ze dne 17. 3. 2o16 tímto pozbývají platnosti'

Jedná se o změnu provozovaných sluŽeb (pŮvodně individuálni rekreace u mola v ř,

Z hlediska správce povodí konstatujeme, Že vzhledem k charaKeru a rozsahu je zám moŽný

Z hlediska záimů daných $ 23a vodniho zákona, platným Národním plánem
dílčího povodí Homího a středního Labe {S 24 až s 26 vodního zákona) je

Labe a Plánem
záměr moŽný'

protoŽe lze předpokládat, že záměrem nedojde ke áoršení chemického stavu a stavď
potenciálu dotčených útvaru povrchových vod a chemického stavu a stavu Útvarů
podzemních vod, a Že nebude znemoŽněno dosaŽení jejich dobrého stavul potenciálu

Z hlediska dalších zájmů sledovaných vodním zákonem souhlasíme. K zařízení
povodňový plán'

být zpracován

Povodí Labe, státní podnik jako příslušný správce vodní cesty Labe souhlasí s
a půjčovny za spínění podmínek:

vývaziště

1) Provozovatelviditelně označí konstrukce mol evidenčními čísly, Keré pňdělil vodní cesty

budou obě plovoucí zaíízení slouŽit ke komerčnímu uŽívání (provoz
2evldovaných plavidel (ev' ě. 40Í 631,2a2u9). Vmístě isou umístěna 2
molem a přístupovou lávkou. První plovoucí molo je o rozměrech 3 x 2 m (6 m2) s
o rozměrech 3 x 1 m. Druhé plovoucí moloje o rozměrech 9,8 x 2 m (19,6 m2).

při uzavřenínájemnísmlowy pro jeho umístěnÍ' Výška písma bude minimálně

2', Nejsou povoleny Žádné další stavební úpravy břehu, betonové konstrukce ani
opevnění břehovou dlaŽbou nesmí být nahrazeno betonovou nebo kamennou
s prováděním dalších úprav břehu, jako jsou rozebíránÍ d}aŽby, záhozu, stav
apod' Provádění břehových Úpravje moŽné pouze se souhlasem Povodí Labe,

3) opevnění břehu Labe, tj' záhozová lavice z lomového kamene a zadláŽdéni
kamene, břehové plavební znaky, vázací prvky aj. zařízení ve správě Povodí
nesm í být provozem vývaášté narušeny.

4) Provozem vývaziště nesmí dojít ke znečištění podzemních a povrchových
a $ 39 vodního zákona).

llílulHlÍ'áHmEll
P10236894

km 865'05)' Nyní
a k vyltázání

zaťízení, tvořené
lávkou

0 cm.

Stávající
í. Nesouhlasíme
opěmých zídek

státní podnik

z lomového
, státnípodnik

(ve smyslu $ 38



5) Zařízení musí snést účinky kolísání hladiny v jezové zdrŽi VD Brandýs nad

6) Provozovatel mol bude zajišťovat potřebné plavební hloubky podél zaiízení až
na vlastní náklady' stejně jako řádný stav přilehlých břehových pozemků
porostů, uklízení odpadků apod')

7) Konstrukce mol avyvázaná plavídla nesmízasahovat do plavebnídráhy'

8) Provozovatel bude na svúj náktad odklizet splaví zachycená na konstrukci mol'

9) Pro provoz mol bude zpracován povodňový plán, kteý bude v souladu s
plánem obce a vyhláškou č. 67l2a15 Sb., o pravidlech plavebního provozu'
na vlastní náklady vymístí a uloŽí konstrukci mol i vyvázaná plavidla
záplavového Území před zákazem plavby pfi vodním stavu, za kterého je na
vodní cesty ohroŽena bezpečnost plavby, stoupající tendenci a v zimním
ledových jevů'

10) V případě provozní potřeby ÚdrŽby vodního toku provede provozovatel mol
vodního toku jejich vymístění na vlastní náklady.

1 1 ) Povodí Labe, státní podnik nenese odpovědnost za škody způsobené
řeky Labe.

12) o případných zménách ve vyuŽití, vybavení či zafízeaí vyvaziště je
neprodleně informovat správce vodní cesty.

13) K umístění, provozovánívývalště a půjčovny je (dle S 5a' s 8a a 30b
o vnitrozemské plavbě) nezbytné povolení plavebního úřadu'

Z hlediska majetkoprávních vztahů konstatujeme' Že vývaziště se nachází na
a p. č. 2708 v k. ú. Stará Boleslav, ke kteým vykonává právo vÍastníka Povodí Labe,
důvodu je třeba dořešit majetkoprávní vztahy k dotčenému majetku ve správě
Labe a uzavřít s provozovatelem nájemní smlouvu.

Ve věci uzavření přísl smluvních vztahŮ se formou Žádosti
stanoviska) obraťte na
Vaše Žádost musí být

kopie aktuálního snímku katastrální mapy/ situace s vyznačením rozsahu
včetně vyčíslení výměry'

r souhlas Státní plavební správy s umístěním stavby a provozováním lnlvaziště,
. vyjádření vodoprávního úřadu'
r pÍsemné čestné prohlášení nájemce o tom, Že má zajištěno právo průchodu

přes pozemky třetích osob.

Platnost tohoto stanoviska je stanovena na 2 roky od data jeho vydání, pokud v této
pro vydání platného rozhodnutí nebo jiného opatření vodoprávního a plavebního
je podkladem. V této věci je za Povodí Labe, státní podnik oprávněna jednat jeho
PovodíLabe, státní podnik, závod Roudnice nad Labem.

Místem pro doručování důleŽitých písemností, zejména rozhodnutí, zůstává Povodí
Víta Nejedlého 951' 500 03 Hradec Králové'

technickoprovozn í činnosti

Na vědomí
Státní plavební správa, pobočka Praha
PL - závod Roudnice nad Labem

a

plavební dráhu
břehových

povodňovým
Provozovatel mol

aktivní zónu
Úseku

při výskytu

výzvu správce

průtoky v korytě

povrnen

č. 11411995 sb''

p. é.2T1al5
podnik. Z tohoto
podníku Povodí

pňčemŽ

majetku,

předmětu nájmu

nebude vyuŽto
úřadu, pro které

jednotka,

, státní podnik'


