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ROZHODNUTÍ 
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA 

 
Výroková část: 

Městský úřad Poděbrady, odbor životního prostředí, jako vodoprávní úřad příslušný podle § 104 odst. 1 a 
2 a § 106 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen "vodní zákon"), ve správním řízení posoudil žádost o zrušení vodního díla, 
kterou dne 2.12.2020 podal 

Tomáš Slavík, nar. 9.6.1980, Hradčany 160, 289 05  Žehuň 

(dále jen "žadatel"), a na základě tohoto posouzení podle § 13 písm. b) vodního zákona 

 

r o z h o d u j e 

o zániku vodního díla MVE "Mlýnek" dle § 55 odst. 1 písm. g) vodního zákona,  

na pozemku st. p. č. 85 v katastrálním území Odřepsy, 

 

se kterým zaniká dle § 13 písm. b) vodního zákona povolení k nakládání s povrchovými vodami: 

1. k využívání jejich energetického potenciálu dle § 8 odst. 1 písm. a) bod 3 vodního zákona vydané 
dne 3.12.2008 vodoprávním úřadem MěÚ Poděbrady pod spis. zn. 2667/2004/ŽP/Vd s platností do 
31.12.2033 a 

2. k jejich vzdouvání a akumulaci dle § 8 odst. 1 písm. a) bod 2 vodního zákona vydané dne 13.12.2009 
vodoprávním úřadem MěÚ Poděbrady pod spis. zn. 1040/2005/ŽP/LJe s platností do 31.12.2033. 
 

Údaje o místu předmětu rozhodnutí: 

Název kraje Středočeský kraj 
Název obce Odřepsy 
Identifikátor katastrálního území 709174 
Název katastrálního území Odřepsy 
Parcelní čísla dle evidence katastru nemovitostí st. p. 85  
Číselný identifikátor vodního toku 10100464 
Název vodního toku Sánský kanál 
Číslo hydrologického pořadí a podpořadí 1-04-04-015 
Říční km vodního toku 11,133 
Hydrogeologický rajon 436 
Umístění jevu vůči břehu (Č 09) pravý břeh 
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Údaje o předmětu rozhodnutí: 

Stavby k využití vodní energie a energetického 
potenciálu průtočná vodní elektrárna 
Účely užití souvisejícího vodního díla (Č 11) vodní energie, využití energetického 

potenciálu 
Zdroj vody (Č 01) z vodního toku 
Vzdouvání, akumulace vzdouvání-akumulace 
Využívání vodní energie a energetického potenciálu 
vodního toku 

využívání energetického potenciálu vodního 
toku 

 

Účastníci řízení, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu: 

Tomáš Slavík, Bc. Vladimír Slavík, Jana Slavíková 

Obec Odřepsy 

 

Obec Odřepsy provede změnu v plánu protipovodňových opatření (PPO), kde určí oprávněnou osobu 
k mimořádné manipulaci na jezu „Mlýnek“, kdy při povodňovém ohrožení bude vyhrazena jalová 
propust. Změna v plánu PPO bude oznámena na vodoprávní úřad. Bylo projednáno s Obcí Odřepsy. 

Jez „Mlýnek“ bude nastaven jako průtočný dle studie neškodných průtoků na normální hladinu vody při 
průtoku 250 l/s na výšku 195,210 m n.m. v systému Balt po vyrovnání; výška přelivné hrany 195,070 m 
n.m. v systému Balt po vyrovnání. Maximální hladina neškodných průtoků při průtoku 750 l/s – 195,370 
m n.m. v systému Balt po vyrovnání. 

Na jezu „Mlýnek“ vzhledem k zániku VD MVE „Mlýnek“ nebude prováděna žádná manipulace krom 
shora uvedené mimořádné manipulace při povodňovém ohrožení a jez bude trvale nastaven na výšku 
neškodného průtoku. Studii neškodných průtoků na Sánském kanálu vypracovala firma MITIS s.r.o., IČ: 
27251993.  

 

Odůvodnění: 

Dne 2.12.2020 podal Tomáš Slavík, nar. 9.6.1980, Hradčany 160, 289 05  Žehuň žádost o zrušení 
vodního díla malé vodní elektrárny „Mlýnek“ jako součást budovy p.č. st. 85 v k.ú. Odřepsy na Sánském 
kanále. Jako důvod bylo uvedeno, že vodní dílo v minulosti nebylo a ani v budoucnu nebude 
provozováno. Vodoprávním úřadem bylo zjištěno, že se na místě nenachází technologie MVE. Budova ne 
ve stavu, který by umožnil existenci MVE. 

Vodoprávní úřad oznámil zahájení řízení známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům dne 23.2.2021 
pod čj: MEUPDY/0010698/ZP/2021/DPe. Vodoprávní úřad stanovil, že ve lhůtě do 25.3.2021 mohou 
účastníci řízení uplatnit své námitky a dotčené orgány svá stanoviska.  

Oznámení o zahájení řízení předcházelo ústní jednání, které proběhlo dne 8.1.2021. Jednání ve věci 
nakládání s vodami na Sánském kanále bylo iniciované podnětem Povodí Labe ze dne 11.11.2020. 
Během jednání proběhlo také místní šetření na MVE „Mlýnek“. 

Podklad pro rozhodnutí vodoprávního úřadu „Studie neškodných průtoků na Sánském kanálu“ 
vypracoval MITIS, s.r.o., Hackerova 575, 181 00 Praha 8 Bohnice, IČ: 27251993, technická kontrola Ing. 
Jan Vondra, autorizovaný inženýr ČKAIT 0013377, č. zakázky 21-05, datum 2/2021 včetně přílohy. 

Při úplném vyhrazení jezu „Mlýnek“, by došlo k poškození práv oprávněných subjektů proti i po proudu 
toku a nejednalo by se o neškodné průtoky. Vzhledem k zániku VD a zániku nakládání s povrchovými 
vodami pozbývá platnosti i významu „Manipulační řád pro vodní dílo MVE Odřepsy – Mlýnek na 
Sánském kanále“ od Ing. Jana Knapa z února 2006, schválený pod spis.zn. 2667/2004/ŽP/Vd ze dne 
3.12.2008. 

Vodoprávní úřad v provedeném řízení přezkoumal předloženou žádost z hledisek uvedených 
v ustanoveních vodního zákona, projednal ji s účastníky řízení a s dotčenými orgány a zjistil, že jejím 
uskutečněním nebo užíváním nejsou ohroženy zájmy chráněné vodním zákonem a zvláštními předpisy. 
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Přezkoumáním žádosti, projednáním věci s účastníky řízení a na základě shromážděných právně 
významných skutečností nebyly shledány důvody bránící zániku vodního díla a s tím souvisejícím 
zánikem povolení k nakládání s povrchovými vodami. 

Vodoprávní úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů 
ve výroku uvedených. 

 

Účastníci řízení - další dotčené osoby: 

Povodí Labe, státní podnik, Obec Opolany, Obec Libice nad Cidlinou, Lepej Josef ČRS Libice nad 
Cidlinou, ŠKOLKY OPOLANY, s.r.o. 

 

Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků: 

-  Účastníci neuplatnili návrhy a námitky. 

 

Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí: 

Připomínky Povodí Labe, s.p. ze dne 18.3.2021, č.j.:PLa/Št/221/0113292: 

1. Navržená hladina na vodním díle (195,21 m n.m.) je dle dodatečné informace od zhotovitele studie 
hladinou za běžných průtoků. Pokud by studie měla být dostatečným podkladem pro změnu povolení 
k nakládání s vodami, musí obsahovat hydrotechnické výpočty, které určí maximální hladinu na 
vodním díle tzn. hladinu při maximálním průtoku tj. 0,75 m3 /s v Sánském kanálu, pro případ, že se 
na vodním díle nebude manipulovat, popř. povolenou toleranci, při níž se začne na vodním díle 
manipulovat. Zároveň je třeba určit výšku vrchu stavidel při navržené provozní hladině 195,21 m 
n.m. Vodoznak (skoba) je na kótě 195,42 m n.m. 

2. Dle platného MŘ je kóta provozní hladiny 195,32 m n.m. s tolerancí + 5 cm. Zároveň na tomto místě 
upozorňujeme, v platném povolení k nakládání s vodami je kóta 195,32 m n.m. zřejmě chybně 
nazvána jako maximální (rozhodnutí MěÚ Poděbrady z 3.12.2008 pod č.j.: 2667/2004/ŽP/Vd/ 

3. Dle platného MŘ jezu „Mlýnek“ v ř. km 11,133 je vzdutí dlouhé 1600 m. To znamená, že určené 
vzdutí zasahuje do ř. km 12,733. To je cca 500 m pod odběrem pana Tvrzníka (ř. km 13,200). Snížené 
vzdutí nemůže tedy ovlivnit odběr pana Tvrzníka. Tyto nesrovnalosti by měl autor studie upřesnit. 

Vypořádání s připomínkami: 

1. Zhotovitel studie neškodných průtoků na Sánském kanále firma Mitis za základě připomínky Povodí 
Labe s.p., vypracoval přílohu ke studii neškodných průtoků, kde na základě konzumpční křivky 
manipulačního přelivu jezu Mlýnek stanovil výšku přelivné hrany 195,070 m n.m.; normální hladinu 
vody při průtoku 250l/s 195,210 m n.m. a maximální hladinu vody při průtoku 750l/s 195,370 m n.m 
v systému Balt po vyrovnání. Studie není podkladem pro změnu povolení k nakládání s vodami. 
Nakládání s vodami při zániku vodního díla, ke kterému bylo povoleno, zaniká ze zákona. V případě 
nutnosti manipulace na jezu „Mlýnek“ z provozních důvodů toku je oprávněným požádat o 
manipulaci správce vodního toku tj. Povodí Labe s.p. 

2. Maximální hladina je určena při průtoku 750 l/s 195,370 m n.m. v systému Balt po vyrovnání. 
Současné povolení k nakládání zanikne se zánikem VD. 

3. Studií neškodných průtoků bylo zjištěno, že při navrhovaných výškách přelivné hrany a normální a 
maximální hladině na jezu „Mlýnek“ nebudou poškozena žádná práva oprávněných osob. Tudíž 
platný povolený odběr povrchových vod pana Tvrzníka vodoprávní úřad neřeší. 
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Poučení účastníků: 

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu 
Středočeského kraje, odboru životního prostředí podáním u zdejšího správního orgánu. 

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a 
aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je 
správní orgán na náklady účastníka. Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý 
výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné. 
 
 
 
 

otisk úředního razítka 
Bc. Dana Pešoutová 

vedoucí odboru životního prostředí 
  
 
 
 
Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů. 
 
Vyvěšeno dne: ..............................   Sejmuto dne: .................................... 
 
 
 
 
 
 
Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení. 
 
 
Poplatek: 
Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích se nevyměřuje. 
 
Obdrží: 

účastníci řízení dle §27 odst. 1 správního řádu 
Tomáš Slavík, Hradčany č.p. 160, 289 05  Žehuň 
Bc. Vladimír Slavík, IDDS: zvjja5s 
Jana Slavíková, Hradčany č.p. 160, 289 05  Žehuň 
Obec Odřepsy, IDDS: qgtam6t 
 
účastníci řízení dle §27 odst. 2 správního řádu 
Povodí Labe, státní podnik, IDDS: dbyt8g2 
Obec Opolany, IDDS: umybiym 
Obec Libice nad Cidlinou, IDDS: mw3a8wn 
Lepej Josef ČRS Libice nad Cidlinou, Nerudova č.p. 145, 289 07  Libice nad Cidlinou 
ŠKOLKY OPOLANY, s.r.o., IDDS: b2w5xtm 
  
ostatní 
MITIS, s.r.o., IDDS: 6gtm2yn 
Městský úřad Poděbrady, Odbor výstavby a územního plánování, Jiřího náměstí č.p. 20/1, 290 31  
Poděbrady I 
 
veřejnou vyhláškou 
Všechny osoby, jejichž práva by mohla být zánikem VD a zánikem nakládání s vodami dotčena 
Úřední deska: Poděbrady, Odřepsy, Opolany a Libice nad Cidlinou 
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