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Povolení výjimky z § 39 odst. 1 vodního zákona pro bodovou aplikaci herbicidu
Roundup BIAKTIV za účelem ošetření břehových porostů vodních toků

ROZHODNUTÍ
Výroková část
Krajský úřad Středočeského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, jako příslušný
orgán veřejné správy ve smyslu ustanovení § 104 odst. 2 písm. d), dále věcně příslušný podle
§ 107 odst. 1 písm. t) zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen vodní zákon) a místně příslušný podle § 11 odst. 1, písm. a) zák.
č. 500/2004 Sb., správní řád v platném znění (dále jen správní řád) po provedeném
vodoprávním řízení dle § 115 vodního zákona p o v o l u j e výjimku z ust. § 39 odst. 1 dle
ust. § 39 odst. 7 písm. a) vodního zákona právnické osobě Povodí Labe, státní podnik, se

sídlem Víta Nejedlého 951, 500 03 Hradec Králové, IČ 70890005 (dále jen žadatel)
k úpravě a udržování níže uvedených úseků vodních toků. Výjimka na použití závadných
látek spočívá v bodové aplikaci herbicidu Roundup BIAKTIV prováděné za účelem ošetření
břehových porostů vodních toků.
Seznam dotčených vodních toků a pozemků:


Cidlina, IDVT 10100030, ř. km 20,800 – 21,100, Žiželice



Mlýnská Cidlina, IDVT 10101043, ř. km 0,000 – 0,500



Cidlina, IDVT 10100030, ř. km 11,600, Žehuň



Bezejmenné vodní toky IDVT 10177798 a IDVT 10177799, Odřepsy – Libice nad
Cidlinou



Cidlina, IDVT 10100030, ř. km 3,400 - 5,300, Opolany – Kanín



Cidlina, IDVT 10100030, ř. km 8,400 – 9,400, Badra – Dobšice



Mrlina, IDVT 10100065, ř. km 6,580 – 10,998, Rašovice – Vestec



Ronovka, IDVT 10185556, Oskořínek
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Aplikovaná látka:
Roundup BIAKTIV, účinná látka – Izopropylaminové soli glyfosátu
Rozsah použití závadných látek:
Četnost
užití

Název závadné látky

Maximální
množství/rok

Způsob použití
Zádovými postřikovači
bodově

Roundup BIAKTIV

2 x ročně

V souladu
s dávkováním na
etiketě přípravku

Závěsným postřikovačem
za traktorem s tryskou na
ruční manipulaci bodově
Štětcem přímo na pařezy

Podmínky použití závadných látek:


Přesný termín aplikace a její rozsah bude s předstihem minimálně jednoho týdne
oznámen na úřední desce dotčené obce, na jejímž katastrálním území bude aplikace
přípravku prováděna.



Termín aplikace přípravku bude zvolen tak, aby nedocházelo k ohrožení, případně
úhynu živočichů (např. při hnízdění apod.) obvyklých v místě aplikace.



Přípravek Roundup BIAKTIV bude použit v souladu s návodem k použití a
bezpečnostním listem přípravku a dle platných nařízení s ohledem na zajištění
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a pouze v nezbytně nutném rozsahu.



Veškerá aplikace přípravku bude prováděna s ohledem na povětrnostní podmínky a
bude směřována pouze na nežádoucí výmladkový porost bez aplikace na vodní
hladinu.



Aplikace herbicidu Roundup BIAKTIV na bezpečnostním přelivu Žehouňského
rybníka bude oznámena AOPK ČR – Správě CHKO Blaník nejpozději 5 dní před
aplikací.

Stručný popis záměru:
Žadatel jako správce výše zmíněných vodních toků v minulém období vegetačního klidu
provedl odstranění stromů a keřů vyrůstajících z průtočných profilů vodních toků.
Mechanické metody jako například sečení a vyřezávání stromů, keřů a dalších nežádoucích
rostlin nejsou dlouhodobě účinné. Aby nedocházelo k opětovnému růstu zápojného porostu a
obrůstání pařezů, které by významně ovlivňovali plynulost odtoku velkých vod, přistoupil
žadatel k ošetření výše zmíněných lokalit chemickým přípravkem herbicidního typu Roundup
BIAKTIV.
Doba platnosti této výjimky se stanovuje do 31. 3. 2017
Účastníci řízení podle § 27 odst. 1 správního řádu:
 Povodí Labe, státní podnik, se sídlem Víta Nejedlého 951, 500 03 Hradec Králové, IČ
70890005
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Odůvodnění
Krajský úřad Středočeského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, obdržel dne 25. 5.
2016 žádost právnické osoby, Povodí Labe, s. p., Závod Jablonec nad Nisou, Želivského 5,
466 05 Jablonec nad Nisou, IČ: 70890005, o vydání závazného stanoviska k aplikaci
chemického přípravku. Jedná se o bodovou aplikaci herbicidu Roundup BIAKTIV za účelem
ošetření břehových porostů vodních toků. Vzhledem k tomu, že se jedná o aplikaci závadné
látky, nebylo možné „Žádosti o vydání závazného stanoviska k aplikaci chemického
přípravku“ vyhovět. V tomto případě je nutné udělit výjimku z ust. § 39 odst. 1 dle ustanovení
§ 39 odst. 7 písm. a) vodního zákona. Na tuto skutečnost byl žadatel opakovaně upozorněn emailem ze dne 1. června 2016 a dále telefonicky. Podaná žádost tedy neobsahovala náležitosti
podle ustanovení § 11o odst. 1 vyhlášky č. 432/2001 Sb., o dokladech žádosti o rozhodnutí
nebo vyjádření a o náležitostech povolení, souhlasů a vyjádření vodoprávního úřadu, ve znění
pozdějších předpisů, které jsou nutné pro posouzení věci.
Krajský úřad Středočeského kraje písemností ze dne 12. 7. 2016, č. j. 077079/2016/KUSK
vyzval žadatele k doplnění dalších podkladů nutných k udělení výjimky z ust. § 39 odst. 1
vodního zákona a to:


Formulář žádosti (viz příloha č. 24 vyhlášky MZe č. 432/2001 Sb.)



Kopii katastrální mapy včetně zakreslení místa používání závadných látek



Seznam a množství závadných látek včetně způsobu jejich použití



Identifikační údaje a bezpečnostní listy závadných látek

Zároveň Krajský úřad Středočeského kraje usnesením ze dne 12. 7. 2016, č. j.
100631/2016/KUSK přerušil řízení nejpozději do 29. 7. 2016.
Na základě výzvy o doplnění žádosti žadatel předložil dne 26. 7. 2016:
1. Žádost o stanovení podmínek pro použití závadných látek nebo o povolení výjimky
při použití závadných látek nebo jeho změnu
2. Bezpečnostní list Roundup BIAKTIV
3. Seznam účastníků vodoprávního řízení
4. Seznam lokalit aplikace včetně katastrálních území
5. Mapy se zákresy míst aplikace přípravku
Krajský úřad Středočeského kraje, vodoprávní úřad předal kompletní žádost o povolení
výjimky z ust. § 39 odst. 1 vodního zákona k vyjádření na oddělení ochrany přírody a krajiny
Krajského úřadu Středočeského kraje.
Orgán ochrany přírody a krajiny Krajského úřadu Středočeského kraje doplnil spis o vyjádření
dle ust. § 77a odst. 4 písm. n) a dle ust. § 45i odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně
přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů dne 23. 8. 2016.
6. Stanovisko orgánu ochrany přírody o vlivu záměru nebo koncepce na evropsky
významné lokality a ptačí oblasti ze dne 23. 8. 2016, č. j. 125212/2016/KUSK
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Dle stanoviska orgánu ochrany přírody a krajiny Krajského úřadu Středočeského kraje bylo
nutné žádost ještě doplnit o závazná stanoviska dle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody
a krajiny, ve znění pozdějších předpisů jednotlivými orgány ochrany přírody a krajiny obcí
s rozšířenou působností a Agenturou ochrany přírody a krajiny České republiky, neboť část
záměru se nachází na území ochranného pásma národní přírodní památky Žehuňský rybník,
kde je k vydání závazného stanoviska kompetentní právě Agentura ochrany přírody a krajiny
České republiky.
Krajský úřad písemností ze dne 29. 8. 2016, č. j. 128530/2016/KUSK požádal příslušné
orgány ochrany přírody a krajiny obcí s rozšířenou působností (ORP Kolín, ORP Poděbrady,
ORP Nymburk) a Agenturu ochrany přírody a krajiny České republiky – regionální pracoviště
Střední Čechy k vydání závazných stanovisek dle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a
krajiny, ve znění pozdějších předpisů k vlivu záměru aplikace chemického přípravku Roundup
BIAKTIV.
Žádost byla následně doplněna o:
7. Závazné stanovisko orgánu ochrany přírody a krajiny MěÚ Kolín do významného
krajinného prvku vodního toku Cidlina a vodního toku Mlýnská Cidlina ze dne 5. 9.
2016, č. j. MUKOLIN/OZPZ96898/16-gr
8. Závazné stanovisko orgánu ochrany přírody a krajiny MěÚ Nymburk k aplikaci
chemického

přípravku

Roundup

BIAKTIV

ze

dne

5.

9.

2016,

č.

j.

100/40759/2016/Kra
9. Stanovisko Agentury ochrany přírody a krajiny ČR ze dne 5. 9. 2016, č. j.
SR/1511/SC/2016-2
10. Závazné stanovisko Agentury ochrany přírody a krajiny ČR ze dne 5. 9. 2016, č. j.
SR/01511/SC/2016-3
11. Stanovisko orgánu ochrany přírody a krajiny MěÚ Poděbrady k aplikaci chemického
přípravku Raoundup BIAKTIV ze dne 12. 9. 2016, č. j. 000044059/DZ//2016/HVe
Krajský úřad Středočeského kraje oznámil písemností ze dne 20. 9. 2016, č. j.
141399/2016/KUSK, zahájení vodoprávního řízení ve věci žádosti žadatele o povolení
výjimky z ust. § 39 odst. 1 vodního zákona. Jedná se o povolení výjimky dle ust. § 39 odst. 7
písm. a) vodního zákona k použití závadných látek k úpravě a údržbě vodních toků. Zároveň
v souladu s ust. § 115 odst. 8 vodního zákona Krajský úřad Středočeského kraje upustil od
ústního jednání a ohledání na místě. Účastníci řízení a dotčené orgány byly upozorněny na
možnost uplatnění případných námitek ve lhůtě do 10 dnů od obdržení oznámení.
Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků vodoprávního řízení:
Účastník řízení dle § 27 odst. 2 správního řádu Obec Libice nad Cidlinou zastoupená
starostkou obce pí. Jaroslavou Vojtíškovou uplatnila námitky v předmětném řízení, které
Krajský úřad Středočeského kraje obdržel dne 4. 10. 2016, č. j. 146558/2016/KUSK, tj. ve
stanovené lhůtě do 10 dnů od doručení oznámení o zahájení řízení.
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1. „Použití tohoto herbicidu je rizikové, neboť hrozí nebezpečí úniku splachem do
vodního prostředí a tím poškozování nejen živočichů, ale i vodní flóry, která
významně (přímo i nepřímo) snižuje obsah živin ve vodě. Tím se výrazně podílí na
snížení eutrofizace, jejíž úroveň se (zejména na Cidlině) v posledním desetiletí
dramaticky zvýšila.“
Odpověď:
Aplikace chemického přípravku Roundup BIAKTIV bude prováděna s ohledem na
povětrnostní podmínky tak, aby bylo zamezeno splachu tohoto herbicidu do vodního
toku, tzn. ne za předpokladu a v období dešťů a v období, kdy hrozí zvýšení
průtočnosti vodního toku. V opačném případě by byla aplikace herbicidu nevýhodná
i pro žadatele, neboť by došlo k výraznému snížení účinku herbicidu na nežádoucí
porost. Eutrofizace je proces nadměrného obohacování vod zejména anorganickými
sloučeninami fosforu a dusíku (pocházejících většinou z nevyužitých minerálních
hnojiv), jehož důsledkem je nadměrný růst zelených rostlin (zejména řas, vodního
květu a sinic). Velký obsah těchto zelených rostlin ve vodním prostředí vede
k deficitu kyslíku ve vodě a následnému úhynu vyšších živých organismů.
Námitka se zamítá.
2. „Jak jsme se přesvědčili, není zajištěna důsledná kontrola účelnosti užití tohoto
prostředku. V katastru naší obce byly na spodním toku řeky Cidliny likvidovány i
nepatrné, z hlediska protipovodňové ochrany zanedbatelné, příbřežní porosty rákosu.
Cidlina je nejen významným krajinným prvkem dle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně
přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, ale v tomto úseku se jedná také o
lokální biokoridor územního systému ekologické stability zanesený v územním plánu
obce. V příloze Vám zasíláme snímek z minulého zásahu totálním herbicidem v tomto
území. Není nám také známo, zda k těmto zákrokům byla udělena výjimka ze zákona.“
Odpověď:
Přesný termín aplikace a její rozsah bude s předstihem minimálně jednoho týdne
oznámen na úřední desce dotčené obce, na jejímž katastrálním území bude aplikace
přípravku Roundup BIAKTIV prováděna. S ohledem na tuto skutečnost se může
každý zástupce obce, či občan účastnit realizace prováděného chemického ošetření
břehových porostů zájmových vodních toků uvedených ve výrokové části tohoto
rozhodnutí. Z hlediska protipovodňové ochrany je správce vodního toku dle ust. § 47
odst. 2 písm. b) vodního zákona povinen pečovat o koryta vodních toků, udržovat
břehové porosty na pozemcích koryt vodních toků nebo na pozemcích s nimi
sousedících tak, aby se nestaly překážkou znemožňující plynulý odtok vody při
povodni, s přihlédnutím k tomu, aby jejich druhová skladba co nejvíce
odpovídala přírodním podmínkám daného místa (to neplatí u pozemků určeným k
plnění funkce lesa). Dle ust. § 47 odst. 5 vodního zákona musí být správa vodního
toku vykonávána tak, aby nepříznivý dopad na vodní a vodu vázané ekosystémy
byl co nejmenší, a s ohledem na dosažení dobrého stavu vod. Z hlediska zákona č.
114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů je věcně a
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místně příslušným orgánem ochrany přírody MěÚ Poděbrady, který k danému záměru
vydal dne 12. 9. 2016 stanovisko č. j. 000044059/DZ//2016/HVe. Další část námitky
není předmětem tohoto řízení.
Námitka se zamítá.
3. „Nevidíme důvod, proč by měla být navyšována ekologická zátěž prostředí v době
křovinořezů, štěpkovačů a motorových pil, které nebyly dříve k dispozici, a přesto se
správce toků se svými úkoly dokázal vyrovnat. Za vhodnější řešení považujeme
likvidaci vegetace sekáním, prořezáváním a kácením. Tato činnost, v případě, že bude
prováděna dvakrát ročně (stejně jak je plánováno u aplikace ROUNDUP BIAKTIV)
je naprosto dostatečná k zabránění zarůstání koryt a břehů vodních toků.“
Odpověď:
V uplynulém období vegetačního klidu provedl žadatel mechanické odstranění keřů,
stromů a dalších nežádoucích porostů. Aplikace chemického přípravku Roundup
BIAKTIV byla zvolena žadatelem z důvodů zamezení opětovného růstu zápojného
porostu a obrůstání pařezů. Aplikace bude prováděna výhradně na nežádoucí
výmladkový porost, bez aplikace na vodní hladinu.
Námitka se zamítá.
4. „Veškeré znečišťování vod je v rozporu s rozvojovou vizí Středočeského kraje a s jeho
koncepcí ochrany životního prostředí.“
Odpověď:
Při aplikaci nedojde ke styku přípravku Roundup BIAKTIV s vodní hladinou.
V námitce není specifikováno, o jaký koncepční dokument se má jednat. Z hlediska
ochrany přírody se vyjádřily všechny dotčené orgány na úseku ochrany přírody.
Námitka se zamítá.
V souladu s ust. § 9 odst. 2 vodního zákona lze povolit užití nebezpečných nebo zvlášť
nebezpečných látek, ke kterým se řadí i požadovaný herbicid Roundup BIAKTIV na
maximální dobu 4 let. Doba platnosti povolení výjimky do 31. 3. 2017 byla omezena na
základě podmínek stanovených orgány ochrany přírody a krajiny MěÚ Poděbrady a MěÚ
Nymburk, které požadovaly provádění ošetření břehových porostů herbicidem Roundup
BIAKTIV v období vegetačního klidu.
Na základě předložené žádosti a jejích příloh a po zhodnocení všech důkazů bylo rozhodnuto
tak, jak je uvedeno ve výroku tohoto rozhodnutí.
Dotčené obecní úřady obcí, na jejichž katastrálním území se předmětný záměr nachází,
se tímto žádají o vyvěšení tohoto rozhodnutí po dobu 15 dnů na úřední desce a zaslání
potvrzení o vyvěšení tohoto rozhodnutí zpět na adresu Krajského úřadu Středočeského
kraje, odboru životního prostředí a zemědělství.
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Poučení o odvolání:
Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení podat ve lhůtě do 15 dní od dne jeho oznámení
odvolání k Ministerstvu životního prostředí ČR v Praze, Vršovická 65, 110 10 Praha 10
podáním účinným u Krajského úřadu Středočeského kraje, odboru životního prostředí a
zemědělství, Zborovská 11, 150 21 Praha 5. V odvolání se uvede, v jakém rozsahu je
rozhodnutí napadáno a dále namítaný rozpor s právními předpisy, nebo nesprávnost
rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je
nepřípustné. Odvolání se podává v takovém počtu stejnopisů, aby každý účastník dostal jeden
stejnopis a jedno vyhotovení zůstalo správnímu orgánu. Nepodá-li účastník potřebný počet
stejnopisů, vyhotoví je na jeho náklady Krajský úřad Středočeského kraje. Podané odvolání
má podle § 85 odst. 1 správního řádu odkladný účinek.

Dr. Ing. Marcela Burešová
vedoucí oddělení vodního hospodářství

Rozdělovník:
Účastníci řízení dle § 27 odst. 1 správního řádu:
1. Povodí Labe, Závod Jablonec nad Nisou se sídlem Želivského 5, 466 05 Jablonec nad
Nisou
Účastníci řízení dle § 27 odst. 2 správního řádu:
2. Obec Žiželice, Masarykovo nám. 1, 281 29 Žiželice
3. Obec Žehuň, Žehuň 136, 289 05 Žehuň
4. Obec Libice nad Cidlinou, Husova 4, 289 07 Libice nad Cidlinou
5. Obec Odřepsy, Odřepsy 72, 289 07 Libice nad Cidlinou
6. Obec Opolany, Opolany 68, 289 07 Libice nad Cidlinou
7. Obec Dobšice, Dobšice 18, 289 05 Žehuň
8. Obec Vestec, Vestec 26, 289 33 Křinec
9. Obec Budiměřice, Budiměřice 7, 288 02 Nymburk
10. Obec Chleby, Chleby 100, 289 31 Bobnice
11. Obec Oskořínek, Ve dvoře 3, 289 32 Oskořínek
Na vědomí:
12. ČIŽP, Oblastní inspektorát Praha, Wolkerova 40, 160 00 Praha 6
13. Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky – regionální pracoviště Střední
Čechy, Vlašimská 8, 257 06 Louňovice pod Blaníkem
14. MěÚ Kolín, OŽP, Sokolská 545, 280 12 Kolín II
Zborovská 11

150 21 Praha 5

tel.: 257 280 808 fax: 257 280 170

belesova@kr-s.cz

www.kr-stredocesky.cz

strana 8 / 8
15. MěÚ Poděbrady, OŽP, Jiřího náměstí 20/1, 290 31 Poděbrady
16. MěÚ Nymburk, OŽP, Náměstí Přemyslovců 163, 288 28 Nymburk
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