KRAJSKÝ ÚŘAD PLZEŇSKÉHO KRAJE
ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
Škroupova 18, 306 13 Plzeň
Naše č. j.:
PK-ŽP/7883/18
Spis. zn.:
ZN/1494/ŽP/18
Počet listů:
6
Počet příloh:
0
Počet listů příloh: 0
Vyřizuje:

Ing. Milan Janko

Datum:

12.06.2018

ROZHODNUTÍ
Krajský úřad Plzeňského kraje, odbor životního prostředí, jako vodoprávní úřad
věcně příslušný podle ustanovení § 104 odst. 2 písm. d) a ustanovení § 107 odst. 1
písm. w) zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní
zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vodní zákon“),
schvaluje
Povodí Vltavy, státnímu podniku,
Holečkova 3178/8, 150 00 Praha 5
IČO: 70889953
podle ust. § 107 odst. 1 písm. w) vodního zákona provedení mimořádné manipulace
na vodním díle Hracholusky na významném vodním toku Mže (ř. km 22,673).
Rozsah povolené mimořádné manipulace (věcný a časový):
 Od 03.09.2018 (pondělí) do 01.11.2018 postupné snižování hladiny vody
v nádrži z úrovně obvyklé pro toto období (dispečerský graf A – cca 352,50 m
n. m. k datu 01.09.) na úroveň 348,00 m n. m. k datu 01.11.2018. Průměrný
pokles hladiny v nádrži je uvažován cca 7 až 8 cm za den, navýšení odtoku
z nádrže bude přibližně o 3 m3/s vyšší než bude aktuální přítok.
 V období 01.11.2018 – 07.12.2018 udržování hladiny na kótě 348,00 m n. m.
s provozní tolerancí +/- 25 cm, pokud to hydrologické podmínky umožní.
 Od 07.12.2018 (pátek) zahájení manipulací za účelem opětovného dosažení
kóty hladiny předepsané dispečerským grafem A, a to při nepodkročení
hodnoty minimálního odtoku z nádrže (2,496 m3/s) - tedy z hladiny 348,00 m
n. m. na hladinu danou dispečerským grafem A dle hydrologických podmínek,
nejpozději však do 31.03.2019.
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Odůvodnění
Krajský úřad Plzeňského kraje, odbor životního prostředí, obdržel jako příslušný
vodoprávní úřad podle ustanovení § 104 odst. 2 písm. d) a § 107 odst. 1 písm. w)
vodního zákona dne 30.04.2018 žádost Povodí Vltavy, státního podniku, Holečkova
3178/8, 150 00 Praha 5, IČO: 70889953, o provedení mimořádné manipulace na
vodním díle Hracholusky na významném vodním toku Mže (ř. km 22,673), uvedeným
dnem bylo zahájeno vodoprávní řízení.
Důvodem podání žádosti o provedení mimořádné manipulace je provedení
stavebních prací v rámci akce „Rekonstrukce železničního mostu v 1,429 km trati
Pňovany – Bezdružice“ společností SMP CZ a.s. (provedení nezbytných, projektem
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stanovených stavebních prací – obetonávka nosných pilířů) a realizace „Opatření pro
zavodnění SV“ v rámci investiční akce Povodí Vltavy s.p. (účelem opatření je umožnit
vyrovnání tlaků před a za návodními tabulemi na obou větvích spodních výpustí pro
lepší manipulovatelnost s těmito uzávěry). Termín realizace je u obou akcí listopad
2018.
Navrhované manipulace přesahují rámec manipulačního řádu pro vodní dílo
Hracholusky schváleného rozhodnutím Krajského úřadu Plzeňského kraje,
odboru životního prostředí dne 09.04.2013 pod č.j. ŽP/1929/13, zejména
ustanovení uvedená v kapitole C.4.1, C.4.3.1 a příloze G.4 (průběh
dispečerského grafu A). Snižování hladiny v nádrži bude zahájeno dříve a na nižší
úroveň, než je na podzim obvyklé. Veškeré ostatní hlavní zásady manipulací
a podmínky stanovené v manipulačním řádu budou v období mimořádné manipulace
dodržovány, včetně stanovené hodnoty minimálního (2,496 m3/s) a neškodného (45
resp. 55 m3/s) odtoku.
Pokud nenastane mimořádně málovodné období, je předpoklad přechodu do
standardního režimu manipulací nejpozději k datu 31.03.2019 (při průměrných
přítocích dojde k doplnění na předepsanou kótu za 3 – 4 týdny).
V případě výskytu povodňové události v období mimořádné manipulace budou
manipulace realizovány vodohospodářským dispečinkem operativně při dodržení
ostatních podmínek a zásad uvedených v manipulačním řádu vztahujících se
k povodňové ochraně (kapitola C.1, C.4.3 a C.5). Obdobně v případě výskytu
hydrologického sucha bude postupováno operativně a v souladu s ustanovením
kapitoly C.4.2 manipulačního řádu.
Uvedený postup manipulací znamená, že hladina vody v nádrži se bude od
03.09.2018 pohybovat (a to i výrazně) pod úrovní předepsanou dispečerským grafem
A. K přechodu na kótu 348,00 m n. m. k datu 01.11.2018 bude nutné od 03.09.2018
snižovat hladinu v nádrži rychlostí v průměru 7 – 8 cm za den. To představuje
udržovat odtok z nádrže na úrovni přibližně o 3 m3/s vyšší než bude aktuální přítok.
Celkem dojde k vypuštění objemu 12,5 mil. m3. Zásobní prostor nádrže bude při
úrovni hladiny na kótě 348,00 m n. m. naplněn na 41,3 %. Při běžném režimu je na
podzim hladina snižována na kótu 350,00 m n. m., což odpovídá naplnění zásobní
prostoru na 56,8 %. Pod tuto kótu je hladina následně snižována v zimním období
operativně dle vývoje zásoby vody ve sněhové pokrývce v povodí nádrže. V zimním
období se hladina obvykle pohybuje v rozmezí mezi kótami 350,00 m n. m. (absence
sněhové pokrývky) a 345,00 m n. m. (výrazně nadprůměrné zásoby vody ve sněhu).
V důsledku mimořádné manipulace dojde v průběhu měsíce září k poklesu hladiny
pod kótu 352,20 m n. m., resp. 351,10 m n. m. Poklesem hladiny pod uvedené kóty
nebude možné garantovat plavebně provozní podmínky (plavební hloubku) na
účelové vodní cestě v úseku ř. km 39,0 – 40,0, resp. 32,0 – 40,0). Tato situace bude
řešena v součinnosti se Státní plavební správou. Státní plavební správa již stanovila
(stanoviskem ze dne 01.03.2018 pod č.j. 1452/PH/18) podmínky pro zajištění
plavebního provozu na účelové vodní cestě v období od 01.04.2018 do 15.09.2018
z důvodu provádění rekonstrukce železničního mostu na trati Pňovany - Bezdružice
(zúžená plavební dráha, zákaz proplutí).
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Záměr byl Povodím Vltavy, státním podnikem ještě před podáním žádosti projednán
s osobami odpovědnými za výkon TBD na vodním díle Hracholusky (osoby určené
v rámci Povodí Vltavy, státní podnik a odborně způsobilá osoba VODNÍ DÍLA – TBD
a.s.), a to bez připomínek. Manipulace bude v rámci TBD využito k realizaci činností,
které při běžné úrovni hladiny není možné provádět (kontrola návodního líce, SO
apod.).
Krajský úřad Plzeňského kraje, odbor životního prostředí oznámil zahájení řízení
včetně stanoveného termínu ústního projednání žádosti prostřednictvím veřejné
vyhlášky č.j. PK-ŽP/8243/18 ze dne 09.05.2018, jejíž součástí byly též informace
o věcném a časovém rozsahu mimořádné manipulace a informace, že účastníci
řízení a dotčené orgány mohou závazná stanoviska, námitky a popřípadě důkazy
uplatnit podle ust. § 115 odst. 8 vodního zákona nejpozději při ústním jednání
a současně že zdejší vodoprávní úřad dává možnost účastníkům řízení v souladu
s ust. § 36 odst. 3 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „správní řád“), vyjádřit se k podkladům pro rozhodnutí, a to ve lhůtě 5
pracovních dnů po uplynutí lhůty pro námitky a připomínky. Do termínu konání
ústního projednání žádosti neobdržel zdejší vodoprávní úřad žádná závazná
stanoviska dotčených orgánů ani námitky účastníků řízení.
Při ústním projednání konaném dne 04.06.2018 od 13:00 hodin v budově Krajského
úřadu Plzeňského kraje, Škroupova 18, Plzeň, seznámil přítomné s detailními
informacemi týkajícími se mimořádné manipulace na vodním díle Hracholusky
vedoucí vodohospodářského dispečinku Povodí Vltavy, s.p., závodu Berounka, Ing.
Petr Vicenda, který též zodpověděl vznesené dotazy. V rámci ústního projednání
neuplatnili dotčené orgány ani účastníci řízení žádná závazná stanoviska ani
námitky. Nikdo též nevyužil možnosti vyjádřit se ve stanovené lhůtě k podkladům pro
vydání rozhodnutí.
Krajský úřad Plzeňského kraje posoudil, že žádosti o provedení mimořádné
manipulace na vodním díle Hracholusky lze vyhovět, schválení mimořádné
manipulace na vodním díle není v rozporu s právními předpisy, a proto rozhodl tak,
jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí.

Poučení
Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení dle § 81 a násl. správního řádu podat
ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho oznámení odvolání k Ministerstvu zemědělství, a to
podáním učiněným u Krajského úřadu Plzeňského kraje.
otisk úředního razítka

Ing. Jakub Rataj
vedoucí oddělení vodního hospodářství
podepsáno elektronicky
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Rozdělovník
Účastníci řízení do vlastních rukou:
- Povodí Vltavy, státní podnik, Holečkova 3178/8, 150 00 Praha 5
- Statutární město Plzeň, Nám. Republiky 1, 306 32 Plzeň
- Město Stříbro, Masarykovo nám. 63, 349 01 Stříbro
- Obec Újezd nade Mží, Újezd nade Mží 47, 330 33 Újezd nade Mží
- Obec Úlice, Úlice 50, 330 33 Úlice
- Obec Plešnice, Plešnice 33, 330 33 Plešnice
- Obec Líšťany, Líšťany 77, 330 35 Líšťany
- Obec Pňovany, Pňovany 171, 330 33 Pňovany
- Obec Čerňovice, Čerňovice 72, 330 36 Čerňovice
- Obec Erpužice, Erpužice 1, 349 01 Erpužice
- Obec Sulislav, Sulislav 42, 349 01 Sulislav
- Obec Vranov, Vranov 4, 349 01 Vranov
- Obec Bdeněves, Bdeněves 49, 330 32 Bdeněves
- Město Touškov, Dolní náměstí 1, 330 33 Město Touškov
- Obec Kozolupy, Kozolupy 147, 330 32 Kozolupy
- Obec Vochov, Vochov 46, 330 23 Vochov
- ČEZ Obnovitelné zdroje s.r.o., Křižíkova 788, 500 03 Hradec Králové
- Plzeňská energetika a.s., Tylova 1/57, Plzeň 3 – Jižní předměstí
- Plzeňská teplárenská a.s., Doubravecká 2578/1, 304 10 Plzeň
- Plzeňský Prazdroj, a.s., U Prazdroje 64/7, 301 00 Plzeň
- Lobkowicz – Křimice, spol. s.r.o., Plzeňská 61/3, 322 00 Plzeň
- SMP CZ, a.s., Vyskočilova 1566, 140 00 Praha 4
Účastníkům řízení, kteří vodoprávnímu úřadu nejsou známi, je oznámení doručováno
veřejnou vyhláškou v souladu s ust. § 25 správního řádu.
Dotčené orgány
- Magistrát města Plzně – odbor ŽP, orgán ochrany přírody, Kopeckého sady 11,
306 32 Plzeň
- MěÚ Nýřany – odbor ŽP, orgán ochrany přírody, Americká 39, 304 66 Plzeň
- MěÚ Stříbro - odbor ŽP, orgán ochrany přírody, Masarykovo nám. 63,
349 01 Stříbro
- Státní plavební správa – pobočka Praha, Jankovcova 4, 170 04 Praha 7
Na vědomí:
- Vodní díla – TBD, a.s. Praha, Hybernská 1617/40, 110 00 Praha 1
V souladu s ust. § 25 odst. 3 správního řádu je obecní úřad, v jehož správním
obvodu se toto oznámení doručuje, povinen jej bezodkladně vyvěsit na své úřední
desce na dobu nejméně 15 dnů.
Žádáme o následné zaslání potvrzeného data vyvěšení a sejmutí zpět Krajskému
úřadu Plzeňského kraje, odboru životního prostředí.

E-mail: posta@plzensky-kraj.cz
www.plzensky-kraj.cz

Tel.: + 420 377 195 111
Fax: + 420 377 195 078

IČO: 70890366
DIČ: CZ70890366

6/6

Datum vyvěšení: ………………………………………………………………….
(podpis oprávněné osoby a razítko)

Datum sejmutí: ……………………………………………………………………..
(podpis oprávněné osoby a razítko)

Zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup:

od ....................... do .....................
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