
Příloha č. 2 Smlouvy o výpůjčce, podmínkách provozu a údržbě protipovodňových opatření č. O994210021 

 

 

Protokol o předání předmětu výpůjčky, 

předání Provozního řádu pro vodní dílo „PPO Mělník“ na Labi, 
mezi ř. km 832,600-836,920  

zpracovaného pro „Protipovodňová opatření – I. + II. etapy“,  

a 

předání Programu TBD vodního díla „PPO Mělník na Labi, který je 

zpracován pro Protipovodňová opatření I. + II. etapy“ 
 

dále jen „Protokol o předání“ 

___________________________________________________________________________ 

 

Povodí Labe, státní podnik  

se sídlem:  Víta Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí, 500 03  Hradec Králové 3 

jehož jménem jedná: Ing. Marián Šebesta, generální ředitel 

IČO:    70890005 

zápis v rejstříku:  obchodní rejstřík vedený Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl A,  

vložka 9473 

(dále jen „půjčitel“) 

a 

Město Mělník 
se sídlem:   Náměstí Míru 1, 276 01  Mělník 

jednající:  MVDr. Ctirad Mikeš, starosta 

IČO:   00237051 

(dále jen „vypůjčitel“) 

 

svým podpisem tohoto „Protokolu o předání“, který je přílohou č. 2. Smlouvy o výpůjčce, 

podmínkách provozu a údržbě protipovodňových opatření č. O994210021, stvrzují, že půjčitel 

předává níže uvedeného dne, v souladu s ustanovením bodu 1.5. Článku 1. této  smlouvy, vypůjčiteli 

předmět výpůjčky, specifikovaný v přílohách 1a) a 1b), které jsou nedílnou součástí této smlouvy.  

 

Půjčitel a vypůjčitel podpisem tohoto předávacího protokolu současně stvrzují, že půjčitel předává 

vypůjčiteli dvě paré Provozního řádu pro vodní dílo „PPO Mělník“ na Labi, mezi ř. km 832,600-

836,920, který je zpracován pro Protipovodňová opatření I.+II. etapy (dále též jen „Provozní řád pro 

Protipovodňová opatření I. + II. etapy“) a ve dvou originálních vyhotoveních Program TBD 

vodního díla „PPO Mělník“ na Labi, který je zpracován pro Protipovodňová opatření I. + II. etapy.     

 

Půjčitel a vypůjčitel berou na vědomí, že Provozní řád pro Protipovodňová opatření I. + II. etapy 

nahrazuje v celém rozsahu oba původní dokumenty, tedy Manipulační řád vodního díla Labe, Mělník, 

protipovodňová ochrana i Provozní řád vodního díla Labe, Mělník, protipovodňová ochrana, které 

byly zpracované a schválené v roce 2015. Zpracováním a schválením Provozního řádu pro 

Protipovodňová opatření I. + II. etapy zaniká platnost Manipulačního řádu vodního díla Labe, Mělník, 

protipovodňová ochrana jako nadbytečného dokumentu.  

 

V Hradci Králové dne 9.6.2022            V Mělníku dne 22.7.2022 

 

 

 

 

……………………………………………..  …………………………………......………. 

          za půjčitele        za vypůjčitele 

Ing. Marián Šebesta, generální ředitel          MVDr. Ctirad Mikeš, starosta města 


