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 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA 

ROZHODNUTÍ 

 

Výroková část: 

Městský úřad Příbram, Odbor životního prostředí, jako vodoprávní úřad příslušný podle § 104 odst. 2 
písm. c) ve spojení s § 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"), a speciální stavební úřad příslušný podle 
§ 15 odst. 5 vodního zákona a § 15 odst. 1 písm. d) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování 
a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), a jako 
místně příslušný správní orgán podle § 11 odst. 1 písm. a) a b) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve 
znění pozdějších předpisů (dále jen "správní řád"), ve správním řízení posoudil žádost, kterou dne 
16.08.2021 podal 

Obec Smolotely, IČO 00243302, Smolotely 21, 262 63  Smolotely 

(dále jen "žadatel"), a na základě tohoto posouzení: 

 

I. Vydává podle § 8 odst. 1 písm. a) bod 2. vodního zákona 

p o v o l e n í  

k nakládání s povrchovými vodami – k jejich vzdouvání a akumulaci (dále jen "nakládání s vodami") na 
místě: 

Název kraje Středočeský 
Název obce Smolotely 
Parcelní čísla dle evidence KN a název KÚ parc. č. 94, parc. č. 95 v katastrálním území 

Smolotely 
Přibližné určení polohy (souřadnice X, Y) 1091738, 770381 
Hydrologické pořadí 1-08-05-0120-0-00 
Hydrogeologický rajon 6320 
Vodní útvar DVL_0020 
Vodní tok IDVT 10246127 (Viniční potok)   

v tomto rozsahu: 
Objem vody při normální hladině 182 m3 při zatopené ploše 295 m2 
Objem vody při maximální hladině 339 m3 při zatopené ploše 337 m2 
Délka vzdutí cca 25,41 m 
Normální (provozní) hladina vody 441,75 m n. m. (Bpv) 
Maximální hladina vody 442,25 m n. m. (Bpv) 
Napájení nádrže: průtočný na toku Viničném 
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II. Stanovuje povinnosti a podmínky pro nakládání s vodami (podle § 9 odst. 1 vodního zákona): 

1. Účel nakládání s vodami: vzdouvání, akumulace a chov ryb, vodní drůbeže a jiných vodních 
živočichů a zabezpečení ekologických a estetických požadavků. 

2. Povolení je vydáváno bez ohledu na jakost a množství povrchové vody v místě nakládání s vodami. 

3. Při provozování vodního díla bude dodržována (nepřekračována) stanovená normální (provozní) 
hladina vody, která bude na vodním díle vyznačena, nejlépe na požeráku. 

4. Povolení se vydává na dobu životnosti vodního díla. 

5. Budou jasné zásady manipulace a stanovena osoba odpovědná za provoz vodních děl. 
Provozovatel musí sledovat vývoj srážkové situace, vodní stavy a bude v kontaktu s příslušnou 
povodňovou komisí. 

6. V nádrži budou ryby chovány extenzivně, tj. bez přikrmování. Případné přikrmování ryb krmivy 
rostlinného původu musí být prováděno tak, aby množství podávaných krmiv bylo rybí obsádkou 
zkonzumováno. Krmivo použité pro tyto účely nesmí obsahovat nebezpečné nebo zvlášť 
nebezpečné závadné látky. 

7. Při napouštění a provozu vodního díla musí být zachován minimální zůstatkový průtok ve vodním 
toku IDVT 10246127 (těsně pod hrází nádrže na pozemku parc. č. 1115/1 v katastrálním území 
Smolotely) pro umožnění obecného nakládání s povrchovými vodami a rovněž pro zachování 
ekologické funkce vodního toku. 

 

III. Schvaluje podle § 94p odst. 1 stavebního zákona a § 13a vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější 
úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, ve spojení s § 15 odst. 1 
vodního zákona 

s t a v e b n í  z á m ě r  

ke stavbě vodního díla: 

"Odbahnění, stavební úpravy MVN a úprava koryta vodního toku na pozemcích č. parc. 94 a 95 
v k.ú. Smolotely" 

(dále jen "stavba"). 

Údaje o místu předmětu rozhodnutí: 
Název kraje Středočeský 
Název obce Smolotely 
Parcelní čísla dle evidence KN (druh 
pozemku) a název KÚ 

parc. č. 94 (vodní plocha), parc. č. 95 (vodní 
plocha), parc. č. 1115/1 (ostatní plocha) 
v katastrálním území Smolotely 

Přibližné určení polohy (souřadnice X, Y) 1091738, 770381 
Hydrologické pořadí 1-08-05-0120-0-00 
Hydrogeologický rajon 6320 
Vodní útvar DVL_0020 
Vodní tok IDVT 10246127 (Viniční potok)   

Údaje o předmětu rozhodnutí: 

- SO 01 – zdrž, 

- SO 02 – vypouštěcí zařízení a bezpečnostní přeliv, 

- SO 03 – úprava koryta vodního toku. 

Účel vodního díla: retence a akumulace vody v krajině, krajinotvorná funkce a extenzivní chov ryb. 

 

IV. Stanovuje povinnosti a podmínky pro umístění a provedení stavby: 

1. Stavba bude umístěna na parc. č. 94, 95, 1115/1 v katastrálním území Smolotely, a to v souladu 
s výkresem současného stavu území se zakreslením umístění stavby (situační schéma stavby). 

2. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace ověřené ve vodoprávním řízení, kterou 
v lednu 2021 pod č. zak. 12P / 2021 vypracovala Ing. Milena Schořovská (ČKAIT 0008619), 
autorizovaná inženýrka pro stavby vodního hospodářství. Případné změny nesmí být provedeny bez 
předchozího povolení vodoprávního úřadu. 



Č.j. MeUPB 93447/2021/OŽP/Dum strana 3 (celkem 6) 

 
3. Před zahájením stavby bude na viditelném místě u vstupu na staveniště umístěn štítek „Stavba 

povolena“, který obdrží stavebník, jakmile toto rozhodnutí nabude právní moci. Štítek musí být 
chráněn před povětrnostními vlivy, aby údaje na něm uvedené zůstaly čitelné, a ponechá jej tam až 
do dokončení stavby, popř. do vydání kolaudačního souhlasu. 

4. Při stavbě nesmí dojít ke škodám na sousedních nemovitostech. Stavebník zodpovídá za to, že 
veškerá nadzemní a podzemní sítě nebudou stavbou dotčena, z tohoto důvodu v součinnosti 
s provozovatelem těchto sítí zajistí jejich vytýčení v terénu. Při provádění stavby budou dodrženy 
podmínky správců dotčených podzemních a nadzemních vedení. 

5. Stavba bude provedena v souladu s ČSN 75 2410 – Malé vodní nádrže. 

6. Budou dodrženy další podmínky, uvedené ve stanovisku Odboru životního prostředí Městského 
úřadu Příbram ze dne 15.06.2021, č.j. MeU 26135/2021/OŽP/Kor, a to: 

a) Zásah bude proveden v souladu s projektovou dokumentací „Odbahnění a stavební úpravy 
MVN na pozemku č. parc. 73 v k. ú. Smolotely“ (odpovědný projektant: Ing. Milena Schořovská; 
leden 2021). 

b) Rybník nebude vypouštěn v jarním období (březen, duben, květen), tj. v období rozmnožování 
obojživelníků. 

c) V případě, že bude odnímaná výměra větší než 25 m2, je nutno požádat příslušný orgán 
ochrany zemědělského půdního fondu o udělení souhlasu k odnětí půdy ze ZPF v souladu 
s ust. § 9 odst. 1 zákona. K žádosti je nezbytné přiložit všechny podklady uvedené v ust. § 9 
odst. 6 zákona a v § 11 až 13 vyhlášky č. 271/2019 Sb., o stanovení postupů k zajištění 
ochrany zemědělského půdního fondu. 

d) Odtěžený sediment (1651 m3) bude využit na pozemku parc. č. 786/4 v k.ú. Smolotely (ostatní 
plocha). 

e) Před využitím k terénním úpravám na výše uvedeném pozemku bude sediment nejprve nechán 
na hromadě a po cca 10 měsících (po vyslzení) bude proveden opětovně rozbor sedimentu na 
obsah uhlovodíků C10-C40, a dále předložen ke kontrole na Odbor životního prostředí MěÚ 
Příbram. 

f) Terénní úpravy na pozemku parc. č. 786/4 v k.ú. Smolotely budou odsouhlaseny příslušným 
stavebním úřadem, z důvodu využívání odpadu (sedimentu) na tomto pozemku. 

g) S odpady vzniklými při odbahnění a stavebních úpravách je každý povinen nakládat pouze 
způsobem stanoveným zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech, v platném znění (§ 13 odst. 1). 

7. Stavba bude provedena odbornou osobou, oprávněnou ke stavbě předmětných děl. Název 
a identifikační údaje oprávněné osoby budou vodoprávnímu úřadu oznámeny nejpozději 10 dnů před 
zahájením prací. Zároveň bude vodoprávnímu úřadu oznámen termín zahájení stavby. Po 
dokončení stavby musí být výkopy zahrnuty, přebytečný materiál odvezen a terén upraven. 

8. Při výstavbě nesmí dojít k ohrožení jakosti a zdravotní nezávadnosti vod, popř. ke znečištění 
povrchových a/nebo podzemních vod a musí být zajištěn řádný odtok povrchových vod z daného 
území. Materiál a odpady nebudou skladovány v blízkosti koryta vodního toku a na stavbě budou 
prostředky pro likvidaci případné havárie. Po dobu provádění zemních prací a během stavby bude 
minimalizováno zanášení toku a případný materiál bude neprodleně odstraněn. 

9. Stavba bude dokončena do 30.06.2024. 

10. Stavebník je povinen, v dostatečném časovém předstihu, oznámit vodoprávnímu úřadu, za účelem 
provedení kontrolní prohlídky stavby, jednotlivé fáze výstavby, v souladu s předloženým plánem 
kontrolních prohlídek. 

11. Po dokončení stavby je stavebník povinen požádat příslušný vodoprávní úřad o kolaudační 
souhlas ve smyslu § 122 stavebního zákona. K vydání kolaudačního souhlasu předchází závěrečná 
prohlídka stavby, ke které stavebník předloží doklady uvedené v příloze v příloze č. 14 vyhlášky 
č. 183/2018 Sb., o náležitostech rozhodnutí a dalších opatření vodoprávního úřadu a o dokladech 
předkládaných vodoprávnímu úřadu, ve znění pozdějších předpisů, a to především: 

a) Dokumentaci geodetické části skutečného provedení stavby, včetně polohopisných souřadnic 
X, Y v systému S-JTSK – geodetické zaměření skutečného provedení stavby. 

b) Dokumentaci skutečného provedení s popisem a zdůvodněním odchylek od vydaného 
rozhodnutí a schválené projektové dokumentace, došlo-li k odchylkám. 

c) Oprávnění zhotovitele (dodavatele) stavby k provádění vodních děl. 
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d) Předávací protokol mezi stavebníkem a zhotovitelem (dodavatelem) stavby. 

e) Doklady prokazující shodu vlastností použitých výrobků a materiálu s požadavky na stavby (dle 
§ 156 stavebního zákona). 

f) Návrh manipulačního řádu, vč. stanoviska správce povodí a stanoviska správce vodního toku 
k tomuto manipulačnímu řádu. 

g) Kopie stavebního deníku. 

h) Doklady o likvidaci odpadu, resp. jak bylo naloženo s přebytečnou výkopovou zeminou, 
odtěženého sedimentu a ostatními odpady (např. uložení na skládce). V případě použití 
sedimentů na zemědělskou půdu bude doložen souhlas orgánu ochrany zemědělského 
půdního fondu, vč. rozboru těchto sedimentů. 

i) Další doklady dle platných předpisů anebo stanovené v podmínkách tohoto rozhodnutí. 

12. Stavebník zajistí řádné provozování vybudované stavby a údržbu tak, aby zajistil její plnou 
a vyhovující funkčnost dle platného povolení. 

 

V. Stanovuje podle § 36 odst. 2 vodního zákona 

m i n i m á l n í  z ů s t a t k o v ý  p r ů t o k  

v množství: 

Q 330 denní vody / 0,5 l/s 

(dále jen "minimální zůstatkový průtok") v toku IDVT 10246127 (těsně za vypouštěcím zařízením SO 02), 
nacházejícím se na pozemku parc. č. 1115/1 v katastrálním území Smolotely. Orientační poloha místa 
pro zachování minimálního zůstatkového průtoku je 1091720, 770373 (souřadnice X, Y). 

 

VI. Ukládá podle § 59 odst. 3 vodního zákona vlastníkovi vodního díla zpracovat 

m a n i p u l a č n í  ř á d   

(dále jen "manipulační řád") pro vodní nádrž na pozemku parc. č. 94, 95 v katastrálním území Smolotely. 
Vlastník vodního díla předloží Manipulační řád spolu se stanoviskem správce povodí a správce vodního 
toku ke schválení vodoprávnímu úřadu.  

 

VII. Rozhoduje podle § 61 odst. 7 vodního zákona nezařazovat vodní dílo (stavbu): 

"Malá vodní nádrž" 

nacházející se na pozemku parc. č. 94, 95 v katastrálním území Smolotely do kategorie 
technickobezpečnostního dohledu. 
 

Účastníci řízení podle § 27 odst. 1 správního řádu, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu: 
Obec Smolotely, Smolotely 21, 262 63  Smolotely 

 

Odůvodnění: 

Dne 16.08.2021 podal žadatel žádost o povolení k nakládání s vodami podle § 8 vodního zákona 
a společné povolení podle § 94p stavebního zákona. Uvedeným dnem bylo zahájeno správní řízení. 

Žádost byla doložena následujícími stanovisky a doklady: 

- výše uvedená projektová dokumentace vodního díla, 

- stanovisko Povodí Vltavy, s.p. ze dne 25.02.2021, zn. PVL-15116/*2021/240-Ver, 

- vyjádření Obce Smolotely jako správce toku ze dne 25.08.2021, 

- posudek společnosti VODNÍ DÍLA – TBD a.s. k zařazení vodního díla do kategorie TBD ze dne 
08.02.2021, 

- hydrologické údaje povrchových vod Českého hydrometeorologického ústavu ze dne 29.04.2020, č.j. 
CHMI/511/230/2020, 

- stanovisko orgánu územního plánování, vydané Městským úřadem Příbram dne 18.08.2021, 
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- stanovisko Odboru životního prostředí Městského úřadu Příbram ze dne 15.06.2021, č.j. MeU 

26135/2021/OŽP/Kor, 

- stanoviska vlastníků veřejné technické infrastruktury v zájmovém území. 

Vodoprávní úřad oznámil zahájení správního řízení známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům dne 
25.08.2021 pod č.j. MeUPB 77037/2021/OŽP/Dum. 

Vodoprávní úřad upustil od ohledání na místě a ústního jednání, protože mu místní poměry byly dobře 
známy a žádost poskytovala dostatečné podklady pro posouzení, a stanovil, že ve lhůtě do 15 dnů od 
doručení tohoto oznámení mohou účastníci řízení uplatnit své námitky a dotčené správní úřady svá 
stanoviska. Současně je upozornil, že na později podané námitky nebude možno brát zřetel. 

Vodoprávní úřad v provedeném řízení přezkoumal předloženou žádost z hledisek uvedených 
v ustanoveních vodního zákona a stavebního zákona a zjistil, že jejím uskutečněním nebo užíváním 
nejsou ohroženy zájmy chráněné zákony a zvláštními předpisy. Při přezkoumání žádosti a na základě 
shromážděných právně významných skutečností nebyly shledány důvody bránící povolení. 

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

Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním pozemkům: 

st. p. 9, 10, 11, 12/1, 12/2, 16, 17, 20, 21, 22, 23, 28, 29, 32, 106, 107, 117, 173, 183/1, 183/2, parc. 
č. 72, 79/1, 79/2, 80, 81/1, 81/2, 83/1, 83/2, 84, 85/1, 85/2, 89/1, 92, 93/1, 93/2, 96/1, 96/3, 102/1, 102/2, 
103, 104/3, 105, 106/3, 107/1, 116, 996/2, 1114/2, 1115/5, 1115/9, 1115/10, 1115/11, 1115/12, 1115/16, 
1115/18, 1115/19, 1115/20, 1115/21, 1115/22, 1115/24, 1118/1, 1182, 1184, 1207, 1210, 1214, 1223 
v katastrálním území Smolotely 

Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním stavbám: 

Smolotely č.p. 3, č.p. 4, č.p. 5, č.p. 6, č.p. 93, č.p. 7, č.p. 53, č.p. 9, č.p. 10, č.p. 60, č.p. 11, č.p. 15, č.p. 
14, č.p. 44, č.p. 98, č.p. 102 a č.p. 111 

Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků: 

- Účastníci neuplatnili návrhy a námitky. 

Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí: 

- Účastníci se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili. 

 

Poučení účastníků: 

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu 
Středočeského kraje 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. Podané odvolání má v souladu s ustanovením § 85 odst. 1 
správního řádu odkladný účinek. 

Vodoprávní úřad po dni nabytí právní moci tohoto rozhodnutí zašle stavebníkovi jedno vyhotovení 
ověřené projektové dokumentace a štítek "Stavba povolena". Rovněž příslušnému obecnímu úřadu bude 
zasláno jedno vyhotovení ověřené projektové dokumentace. 

Stavba nesmí být zahájena, dokud rozhodnutí nenabude právní moci. Rozhodnutí pozbývá platnosti, 
jestliže stavba nebyla zahájena do 2 let ode dne, kdy nabylo právní moci. 
 
 
 
 

"otisk úředního razítka" 

 
 
 
  
Ing. Miloš Dubovský 
referent oddělení vodního hospodářství 
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Tato písemnost musí být vyvěšena po dobu 15 dnů na úřední desce v obci Příbram a Smolotely 
způsobem obvyklým a poté zpětně zaslán na vodoprávní úřad s potvrzenými daty vyvěšení a sejmutí. 
 
 
 
Vyvěšeno dne: ………………………… Sejmuto dne: ………………………… 
 
 
 
 
 
 
 
Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení. 
 
 
 

 

Správní poplatek: 

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů 
položky 18 odst. 1 písm. h) ve výši 3000 Kč byl zaplacen dne 26.08.2021. 
 
 
 
 
Obdrží: 

 
účastníci řízení: 
Obec Smolotely, IDDS: abra3r2 
 sídlo: Smolotely č.p. 21, 262 63  Kamýk nad Vltavou 
ČEZ Distribuce, a. s., IDDS: v95uqfy 
 sídlo: Teplická č.p. 874/8, Děčín IV-Podmokly, 405 02  Děčín 2 
 ostatní účastníci řízení se v souladu s § 144 odst. 2 správního řádu vyrozumívají veřejnou vyhláškou 
 
dotčené správní orgány: 
Městský úřad Příbram, Odbor životního prostředí, Tyršova č.p. 108, Příbram I, 261 01  Příbram 1 
  
na vědomí: 
Obecní úřad Milín, Stavební úřad, IDDS: pu3bcrv 
 sídlo: 11. května č.p. 27, 262 31  Milín 
Povodí Vltavy, státní podnik, závod Dolní Vltava, IDDS: gg4t8hf 
 sídlo: Grafická č.p. 36, 150 21  Praha 5-Smíchov 
 
k vyvěšení na úřední desce: 
Městský úřad Příbram, Odbor kancelář města, Tyršova č.p. 108, Příbram I, 261 01  Příbram 1 
Obec Smolotely, IDDS: abra3r2 
 sídlo: Smolotely č.p. 21, 262 63  Kamýk nad Vltavou 
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