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OZNÁMENÍ
o zahájení vodoprávního řízení
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
Žadatel, tj.: Povodí Labe, státní podnik, Víta Nejedlého 951, 500 03 Hradec Králové zastoupený na
základě plné moci fy Vodohospodářský rozvoj a výstavba, a.s., Nábřežní 4, 150 56 Praha 5 požádal dne
06. 09. 2019 Magistrát města Pardubic, odbor životního prostředí o povolení provedení vodního díla
v rámci stavby:
„MVN Slepotice, Kolajka, rekonstrukce hrází, ř. km 2,372“
katastrální území: Slepotice
pozemková parcela číslo: st. 211; 536/4; 536/7; 97/3; 97/9; 97/10; 97/11; a st. 210; 536/3; 536/6;
souřadnice:
X1 - 1 067 539; Y1 - 634 881
Jedná se o rekonstrukci hlavní a boční hráze rybníka v Slepoticích. Malá vodní nádrž Slepotice je
průtočnou nádrží na vodním toku Kolajka (IDVT 10185446). Minimální kóta koruny hlavní hráze je
241,70 m n.m. Součástí je i odstranění pařezů. Molo umístěné na konci tělesa hlavní hráze bude
zachováno. Od mola bude hráz opevněna v celé své délce dlažbou z lomového kamene na sucho, která
bude opatřena o betonovou patku. Stávající opevnění u nového sdruženého objektu bude odstraněno
a nahrazeno dlažbou na sucho. U boční hráze budou taktéž odstraněny pařezy, pojezdná hráz bude
urovnána a dosypána. Návodní líc bude také opevněn kamennou dlažbou na sucho opřenou do
betonové patky, a to do výšky 241,50 m n.m. Stávající odběry k zahradám a další tolerované objekty
budou odstraněny. Zahájení stavby se předpokládá koncem roku 2019 a dokončení v roce 2020.
Magistrát města Pardubic, odbor životního prostředí, jako příslušný vodoprávní úřad ve smyslu ust.
§ 106 zák. č. 254/01 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších
předpisů s pravomocí speciálního stavebního úřadu podle ust. § 15 odst. 4 téhož zákona a ust. § 15 zák.
č. 183/2006 Sb. Stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů a podle ust. § 115 zák. č. 254/2001 Sb.
o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů
oznamuje
zahájení vodoprávního (stavebního) řízení
dotčeným orgánům státní správy a všem známým účastníkům řízení.

Protože podaná žádost obsahuje všechny náležitosti a podklady pro posouzení, upouští vodoprávní úřad
od místního šetření v souladu s ust. § 112 odst. 2 zák. č. 183/2006 Sb. ve znění novely. Do projektu lze
nahlédnout na Magistrátu města Pardubic, odboru životního prostředí (Štrossova ul. čp. 44) v pondělí
a ve středu od 8 do 17 hod.
Účastníci řízení i orgány státní správy mohou své připomínky k uvedené stavbě uplatnit nejpozději do 10
dnů od doručení tohoto oznámení, u Magistrátu města Pardubic, odboru životního prostředí.
K pozdějším připomínkám nebude při vydání povolení brán zřetel.
Vodoprávní úřad účastníkům řízení současně oznamuje, že mají možnost seznámit se s podklady
rozhodnutí v kanceláři č. 314 vodoprávního úřadu Magistrátu města Pardubic, Štrossova 44, Pardubice
a vyjádřit se k nim dle § 36 odst. 3 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů,
ve lhůtě do 5 ti dnů od uplynutí výše stanovené lhůty k podání námitek. Po uplynutí lhůty k vyjádření
k podkladům rozhodnutí, vodoprávní úřad rozhodne ve věci.
Poplatek:
Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích položky 18 odst. 1 písm. h ve výši
3 000,- Kč byl zaplacen dne 15. 10. 2019.
Ing. Miroslav Míča
vedoucí odboru
Otto Sigmund
v zastoupení

„otisk úředního razítka“
Toto oznámení musí být vyvěšeno nejméně po dobu 15 dnů na úřední internetové desce Magistrátu
města Pardubic a na úředních deskách místně příslušných úřadů městských obvodů a obecních úřadů.
Vývěsní lhůta začíná den následující po dni vyvěšení, sejmutí vyhlášky je možné následující pracovní
den po posledním dni vývěsní lhůty. Po uplynutí jej potvrzené vraťte odboru životního prostředí,
oddělení vodního hospodářství, Magistrátu města Pardubic.
Oznámení – vyhláška zveřejněna dne……………………..
Oznámení – vyhláška sejmuta dne…………………………
Podpis a razítko:

Město Dašice, ul Komenského 25, 533 03 Dašice (k vyvěšení)
Obecní úřad, Slepotice, Slepotice 101, 530 02 Pardubice (k vyvěšení)

Účastníci řízení ve věci stavebního povolení podle § 109 zák. č. 183/2006 Sb. (stavební zákon)
v platném znění
Hlavní účastníci řízení dle § 27, odst.1, zák.č.500/2004 Sb. (správní řád) :
1. Povodí Labe, státní podnik, Víta Nejedlého 951, 500 03 Hradec Králové doručovací adresa:
Vodohospodářský rozvoj a výstavba, a.s., Nábřežní 4, 150 56 Praha 5
2. Obec Slepotice, Slepotice 101, 530 02 Slepotice
Vedlejší účastníci řízení dle § 27, odst.2, zák.č.500/2004 Sb. (správní řád):
3. Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s., Teplého 2014, 530 02 Pardubice

4.
5.
6.
7.

Moras, a.s. Moravany, Smetanova 1, 533 72 Moravany
CETIN – Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Olšanská 2681/6, 130 00 Praha 3
GridServices, s.r.o., Plynárenská 499/1, Zábrdovice, 602 00 Brno
Město Dašice, ul. Komenského 25, 533 03 Dašice

Účastníci řízení podle § 109 písm. e) a f) zák. č. 183/2006 Sb. (stavební zákon), identifikovaní
označením pozemků a staveb evidovaných v katastru nemovitostí:
p. p. č. 69; 90/2; 90/3; 91/1; 91/3; 91/4; 92; 93/1; 97/2; 97/4; 97/5; 98/2; 102/2; 112; 118; 119/1;
119/2; 124; 125; 149/1; 491/1; 491/11; 491/22; 526/2; 526/3; 526/8; 526/13; 528/1; 528/12; 536/5;
536/7; 537/1; 541; 689; v k. ú. Slepotice.
Dotčené orgány a další:
8. Městský úřad Dašice, odbor stavební, ul. Komenského 25, 533 03 Dašice
9. Obecní úřad Slepotice, Slepotice 101, 530 02 Slepotice
10. Magistrát města Pardubic, odbor životního prostředí, odbor odpadů a ovzduší, Štrossova 44, 530
21 Pardubice
11. Magistrát města Pardubic, odbor životního prostředí, odbor ochrany přírody, Štrossova 44, 530 21
Pardubice

Příloha: Situace záměru dle předložené projektové dokumentace na předmětných pozemcích
v katastrálním území Slepotice

