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Modernizace mostu ev.č. 360-012, Ústí nad Orlicí  
Dne 29.1.2021 jsme obdrželi Vaši žádost o stanovisko k dokumentaci pro sloučené územní a stavební 
řízení na výše uvedenou akci. Podle předložené dokumentace se jedná o modernizaci mostu ev.č. 360-
012 přes vodní tok Třebovka (IDVT 10100096 – v naší správě).  

Most bude monolitická ŽB konstrukce s hlubinným založením, masivními dříky opěr a zavěšenými křídly s 
rozšířením mostovkové desky z důvodu napojení křižovatkové větve. Římsy budou na obou stranách ŽB 
monolitické s ocelovým mostním zábradlím. V chodníkové římse budou uloženy trvalé přeložky sítí, pod 
chodníkovou konzolou bude zavěšena trvalá přeložka STL plyn. Koryto Třebovky bude v prostoru mostu 
opevněno lomovým kamenem. Mostní objekt převede průtok Q100 s 0,5 m rezervou. 

Způsob odvodnění komunikací bude zachován. Zpevněné plochy budou odvodněny do nových uličních 
vpustí a odvodňovacích žlabů (vjezdy). Tato odvodňovací zařízení budou zaústěna kanalizačními 
přípojkami DN 200 do stávající kanalizace. Část MK Vrbová bude odvodněna do přilehlého terénu (koryto 
vodoteče Třebovka). 

Provizorní lávka pro pěší a cyklisty bude ocelová montovaná provizorní modulová lávka s uložením na ŽB 
panely do terénu. Pochozí plocha bude plechová s nájezdovými rampami umožňujícími bezbariérový 
přístup. Lávka bude opatřena závěsnými konzolami pro umístění provizorních přeložek. 

Stavba se nachází ve vodním útvaru HSL_0740 - Třebovka od hráze nádrže Hvězda po ústí do toku Tichá 
Orlice, na souřadnicích (S-JTSK) Y: 604247, X: 1073583. 

 

K navrhovanému záměru vydáváme následující stanovisko správce povodí: 
a) Z hlediska zájmů daných platným Národním plánem povodí Labe a Plánem dílčího povodí 

Horního a středního Labe (ustanovení § 24 až 26 vodního zákona) je uvedený záměr možný, 
protože lze předpokládat, že záměrem nedojde ke zhoršení chemického stavu a ekologického stavu / 
potenciálu dotčených útvarů povrchových vod a chemického stavu a kvantitativního stavu útvarů 
podzemních vod, a že nebude znemožněno dosažení jejich dobrého stavu / potenciálu. 

Z hlediska zájmů daných Plánem pro zvládání povodňových rizik v povodí Labe je uvedený 
záměr možný. / upozorňujeme, že uvedený záměr není v souladu s cílem plánu (nezvyšovat hodnotu 
majetku v plochách v nepřijatelném riziku), neboť se nachází v území s vysokým / středním 
povodňovým ohrožením. 

Toto hodnocení vychází z posouzení souladu předmětného záměru s výše uvedenými platnými 
dokumenty. 

b) Z hlediska dalších zájmů sledovaných vodním zákonem a správy vodního toku souhlasíme 
s navrženým záměrem za předpokladu splnění následujících podmínek: 

 Stavba bude provedena v souladu s ČSN 73 6201 “Projektování mostních objektů”. 
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 Stavbou nesmí dojít ke zmenšení průtočného profilu mostu. STL plynovod bude osazen pod lávkou 
tak, aby nezasahovat do průtočného profilu toku.  

 Bude-li v rámci předmětného záměru zacházeno se závadnými látkami ve větším rozsahu nebo 
bude-li zacházení s nimi spojeno se zvýšeným nebezpečím pro povrchové nebo podzemní vody 
(limitní množství závadných látek stanoveno v §2 písm. b) nebo c) vyhlášky č. 450/2005 Sb.), 
požadujeme předložit havarijní plán k vyjádření před jeho schválením vodoprávním úřadem. 
Kontaktní osobou pro vydání odborného stanoviska je za náš podnik Ing. Petra Štulcová 
(495088708, stulcovap@pla.cz). 

 Pro stavbu mostu bude nutné vypracovat povodňový plán. Povodňový plán bude předložen 
vodohospodářskému dispečinku k vydání odborného stanoviska. Kontaktní osobou pro vydání 
odborného stanoviska je za náš podnik Ing. Pavel Jansa (495088708, jansap@pla.cz).  

 

Upozorňujeme Vás na skutečnost, že Povodí Labe, státní podnik nenese odpovědnost za případné škody 
vzniklé průchodem velkých vod. 

 

V dalších vodoprávních a jiných správních řízeních nebo jednáních vedených ve věci, ke které bylo vydáno 
toto stanovisko, bude Povodí Labe, státní podnik zastupovat jeho organizační složka Povodí Labe, státní 
podnik, závod Pardubice. Místem pro doručování důležitých písemností, zejména rozhodnutí, zůstává 
Povodí Labe, státní podnik, Víta Nejedlého 951, 500 03 Hradec Králové. 

 

Toto stanovisko, které je podkladem pro vydání rozhodnutí nebo jiného opatření vodoprávního nebo jiného 
správního úřadu, nebo samosprávného orgánu, platí 2 roky od data jeho vydání, pokud v této době nebylo 
využito pro vydání platného rozhodnutí nebo jiného opatření správními nebo samosprávnými orgány. 
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