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Rozhodnutí
Magistrát města Pardubic, odbor životního prostředí, jako příslušný vodoprávní úřad podle ustanovení
§ 106 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších
předpisů a podle ustanovení § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů

povoluje
žadateli, tj.: Povodí Labe, státní podnik, Víta Nejedlého 951, 500 03 Hradec Králové, IČ: 708 90 005
v souladu s ustanovením § 59 odst. 4 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů
(vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů a nad rámec schváleného manipulačního řádu pro vodní
dílo MVN Slepotice rozhodnutím vodoprávního úřadu Magistrátu města Pardubic pod sp.
zn.: OŽP/VOD/61336/16/Ka, ze dne 08. 11. 2016

provedení mimořádné manipulace
na vodním díle MVN Slepotice v období od 01. 03. 2021 do 31. 08. 2022,
spočívající v úplném vypuštění rybníku za účelem odtěžení sedimentů a rekonstrukce hráze.
Vypouštění nádrže bude probíhat v období od 01. 03. 2021 do 31. 03. 2021. Dle manipulačního řádu
předpokládaná doba vypouštění 3 až 4 dny. Následně bude probíhat odtěžení sedimentů a oprava
hráze. Rybník bude napuštěn do 31. 08. 2022, pokud se v daném období nevyskytnou hydrologicky
nepříznivé podmínky pro napouštění (musí být dodržen MZP pod hrází – 1,3 l/s).
MVN Slepotice leží na pozemcích p. č. 97/3; 211; 536/7; 97/11; 536/4 v k.ú. Slepotice, ve správě Povodí
Labe, státní podnik, souřadnice X - 1 067 525; Y - 634 878, vodní tok: Kolajka (IDVT 10185446)
v ř.km 2,37, ČHP: 1-03-02-071.
Budou dodrženy podmínky vydané v doložených dokumentech:
Souhlasné závazné stanovisko Magistrátu města Pardubice, odboru životního prostředí, odd. ochrany
přírody ze dne 09. 09. 2019 č. j. ŽP/90825/2019/Ves.
Souhlasné stanovisko Obce Slepotice k vypuštění MVN Slepotice ze dne 18. 09. 2019.
Rozhodnutí Krajského úřadu Pardubického kraje, odbor životního prostředí a zemědělství ze dne 11. 09.
2020 č. j. 66785/2020/OŽP/Si, kterým povolil výše uvedený záměr realizovat s podmínkami a udělil
výjimky pro žadatele Povodí Labe, státní podnik k předložené projektové dokumentaci pro stavební
povolení (zpracovala společnost Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s., zak. č. 1676/002).

Odůvodnění
Žadatel, tj. Povodí Labe, státní podnik, Víta Nejedlého 951, 500 03 Hradec Králové, požádal dne 14. 10.
2020 Magistrát města Pardubic, odbor životního prostředí, oddělení vodního hospodářství, jako
příslušný vodoprávní úřad o povolení mimořádné manipulace – vypuštění nádrže Slepotice v k. ú.
Slepotice.
Žadatel předem projednal záměr s Krajským úřadem Pardubického kraje, odborem životního prostředí
a zemědělství, který povolil výše uvedený záměr realizovat s podmínkami a udělil výjimky rozhodnutím
ze dne 11. 09. 2020 č. j. 66785/2020/OŽP/Si. Dále doložil stanovisko Obce Slepotice k záměru vypuštění
MVN ve Slepoticích. Souhlasné závazné stanovisko Magistrátu města Pardubic, OŽP, oddělení ochrany
přírody s podmínkami ze dne 09. 09. 2019 č. j. ŽP/90825/2019/Ves.
Vodoprávní úřad v průběhu řízení usoudil, že schválením mimořádné manipulace na MVN nedojde
k ohrožení zájmů chráněných vodním zákonem, proto bylo rozhodnuto tak, jak je uvedeno ve výrokové
části tohoto rozhodnutí.
Poučení účastníků
Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení podat podle ustanovení § 83 odst. 1 správního řádu
odvolání, ve kterém se uvede, v jakém rozsahu se rozhodnutí napadá a dále namítaný rozpor s právními
předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo, ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho
oznámení ke Krajskému úřadu Pardubického kraje se sídlem v Pardubicích, Komenského náměstí
č.p.125, Pardubice 533 53, podáním učiněným u Magistrátu města Pardubic, odboru životního
prostředí.
Odvolání se podává v počtu účastníků + 1 stejnopisů. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů,
vyhotoví je na jeho náklady Magistrát města Pardubic. Podané odvolání má v souladu s ustanovením
§ 85 odst. 1 správního řádu odkladný účinek. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.

Ing. Miroslav Míča
vedoucí odboru

„otisk úředního razítka“

Účastníci řízení
1. Povodí Labe, státní podnik, Víta Nejedlého 951, 500 02 Hradec Králové
Na vědomí
2. Krajský úřad Pardubického kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, Komenského nám.
125, 532 11 Pardubice
3. Český rybářský svaz, z.s., Východočeský územní svaz, Kovová 1121, 500 03 Hradec Králové
4. Magistrát města Pardubic, OŽP, oddělení ochrany přírody, Štrossova 44, 530 21 Pardubice
5. Obec Slepotice, Slepotice 101, 530 02 Pardubice

