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Dle rozdéIovníku

Sdělení k pochybnostem o vodním díle Zehuňslc rybník

Krajsk ri ad Sťedočeského kraje, odbor životního prost edí a zemědělství, jako

p íslušn} orgán státní správy podle 107 odst. i písm. v) vodního zákona, svolal kvyše

uvedené záležitosti ristní jednrání spojené s místním šet ením v souladu s ustanovením 137

odst. 1 správního íádu (zariěelem opaťení nezbytn}ch vysvětlení a prově ení podnětu, kte4

by mohl b;it drivodem k zahájenííizeni z moci ír ední) na den 24.7 ,2014.

P edmětem šet ení byl napouštěcí objekt ve Zbrani, obtokoq náhon a odlehčovací

stavidlov jez Šuka. V souladu s ust, 2 odst. 3 zákona é. 18312006 Sb., se stavbou se

rozumí veškerá stavební díla, která vznikají stavební nebo montážní technologii,bez z etele

na jejich stavebně technické provedení, použité stavební v robky, materiály a konstrukce, na

ričel vyržití a dobu twáni, Nejsou-li zachovány doklady, z nicL,ň by bylo možné zjistit ričel,

pro kteq byla stavba povolena, plati,že stavbaje určena k ričelu, pro kten_ je sv m stavebně

technich_ m uspo ádáním vybavena. Jestliže vybavení stavby vyhovuje několika ričel m, má

se za to, že stavba je urěena k ťrěelu, ke kterému se užívá bez závad.

Z dostupn; ch dokladri anazákladé provedeného místního šeťení vyplyvánásledující.

Žehuňsk rybník na Cidlině je prutočn; s čelní hréaiv .km. 1 I,621. Technická dokumentace

byla zpracována spoleěností Vodní díla-technickobezpečnostní dohled a,s. v zá í 1996. Dle

platného manipulaěního ádu schváleného Okresním ri adem v Nymburce dne 17. 12, 1996

pod čj. ŽPt+ZSZtge-Bo se manipulací na soustavě jezov chuzávěŇ na konci zátopy rybníka
ve Zbrani reguluje pr tok rybníkem a obtokoq rn náhonem. Stavidlovl m jezem Šulka je p i
povodni p eváděna ěást prutoku do rybnfta mimo soustavu ve Zbrani. Část povodňov ch

pr tokri je p eváděna odlehčovacím korytem p ímo do rybníka, čímž se snižuje povodňov}

prritok objektem ve Zbrani. Konec zátopy rybníka se nacbéai až u objektu ve Zbrani, Na konci

vzdutí rybníka v ,km. ve Zbrani se nacháni rozdělovací objekt, kten_ m se ídí napouštění

rybníka. Objekt tvo í pevn} jez u pravého b ehu Cidliny, ke kterému jsou p ipojeny dva

stavidlové objekty. Jedním se vypouští voda do rybníka, druh je vyristěn do obtokového

náhonu. Obtokov; náhon o délce 5,7 km p evádí prutok Cidliny p i vypouštění rybníka a p i
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velkých vodách. Cca 340 m nad objektem ve Zbranije odlehčovací propust, kíerou se ěást

povodňových prutoků převádí odlehčovacím korytem do rybníka a tím se snižuje povodňoqý

prutok objektem ve Zbrani. Stavba napouštěcího objektu ve Zbran| obtokového niáhonu,

odlehěovacího stavidlového jezu Šulka včetně odlehěovací strouhy slouží účelu, pro kteryje

svým stavebně technich_ým uspořádáním vybavena a kteý je uveden qýše.

Závěr vodoprávního úřadu:

Napouštěcí objekt ve Zbrani, obtokový náhon, odlehěovací stavidlový jez Šuka věetně

odlehčovací strouhy jednoznačně slouží úěelu vodního díla Žehuňský rybník a bez těchto

objektů nelze rybník provozovat. Napouštěcí objekt ve Zbrani, obtokový náhon, odlehčovací

stavidloqý jez Šuka včetně odlehčovací strouhy je součástí vodního dfla Žehuňs\ý rybník na

Cidlině. K povolení vzdouviání a akumulace, v5ikonu činností speciálního stavebního úřadu,

schválení manipulačního řádu vodního dfla Žehuňský rybník (vodní dílo s akumulací nad

1 000 000 m3), rovněž tak k rozhodování o ostatních záležitostech týkajících se těchto vodních

děl, je příslušný krajský úřad. Váledem ktomu, že nevznikly pochybnosti, nebude

vo doprávní úř ad zahajov at správní ř ízeni z moc i úřední.
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Obdrží:
1. Povodí Labe, státní podnik, Víta Nejedlého 951, 503 5 1 Hradec Králové

2. Rybrá ství Chlumec nad Cidlinou, a.s., Boženy Němcové 7lllr,I.,503 51 Chlumec

nad cidlinou
3. Městs\ ťr ad Kolín, Odbor životního prost edí a zemědělství, vodoprávní u ad

4. Obec Žehuň, Žehtl 136,28g 05 Žehuň

5. Obec Žlže|ice, Masarykovo nám. t,28t ZgŽiZelice nad Cidlinou

6. Obec Choťovice, Choťovice 1, 289 05 Žehuň

7. Kins dal Borgo, a.s., Komenského 5, 503 51 Chlumec nad Cidlinou

8. ČnS-vtO Žehuň,Žehui248,289 05 Žehuň

9. uO ČnS Žiželice, Vladislavov a 347 ,28I 29 Žiželice

10. JUDr. Ji í Vrba, Havanská 2812,390 05 Tábor"

11. Ji í Šoltys, Ve Dvo e 250, Velké Zboži,290 0I Poděbrady

12. Leoš R žička, Živanice2I0,533 42 Živanice

13. Milan Bušek, Bojanov -Petrkov 7,538 07 Seě

14. Galafruit s.r.o., Kolmá 59715,190 00 Praha 9


