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VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
OZNÁMENÍ
o zahájení vodoprávního řízení
Krajský úřad Královéhradeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, oddělení
vodního hospodářství (dále jen „krajský úřad“) jako příslušný vodoprávní úřad podle
ustanovení § 107 odst. 1 písm. n) zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů,
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vodní zákon“) a podle § 47 odst. 1 zákona č. 500/2004
Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“)
oznamuje zahájení vodoprávního řízení
všem známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům státní správy
ve věci změny platného povolení k nakládání s vodami podle § 12 odst. 2 vodního zákona –
vzdouvání a akumulace vody podle § 8 odst. 1 písm. a) bod 2 ve vodním díle Les Království
žadatele podniku Povodí Labe, státního podniku se sídlem Víta Nejedlého 951, 500 03 Hradec
Králové IČ 70890005 (účastník řízení dle § 27 odst. 1 správního řádu, dále také „žadatel“).
Dosud platné povolení bylo vydáno Okresním úřadem v Trutnově, referátem životního prostředí
pod č.j. 1454/2000 Žp-Jn dne 7. 7. 2000. Toto rozhodnutí bylo změněno rozhodnutím krajského
úřadu č.j. 17718/ZP/2007 ze dne 30. 11. 2007 (minimální zůstatkový průtok) a dále
rozhodnutím krajského úřadu č.j. 21947/ZP/2009-5 ze dne 22. 2. 2010 (prodloužení doby
platnosti).
Žadatel žádá o tyto změny v povolení:
1. navýšení neškodného průtoku pod vodním dílem z původních 90 m3/s na 100 m3/s.
2. zavedení mezního průtoku pro povodňové stavy do výše 130 m3/s (bude s 3 hodinovým
předstihem oznámen ORP Dvůr Králové nad Labem a ORP Jaroměř) – obě tato opatření
jsou směřována k řešení nepředvídatelných povodňových situací na vodním díle
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– spokojený občan.

3. navýšení maximálního využitelného odtoku na vodní elektrárnu Les Království (hltnost vodní
elektrárny) z původních 9 m3/s na 12 m3/s (tato úprava je vyvolána změnou rozhodnutí o
povolení k využívání energetického potenciálu, které původně vydal Okresní úřad Trutnov
dne 8.8. 2002 pod č.j. 1716/02 ŽP-Čí (dále i „povolení“) a které bylo změněno v souvislosti
v rekonstrukcí MVE Les Království rozhodnutím Městského úřadu v Trutnově dne 22.2. 2005
pod č.j. OŽP/31285-04/8519-04/ott, kdy byla hltnost elektrárny navýšena právě na 12 m3/s)
Krajský úřad vychází v řízení z těchto podkladů:
žádost Povodí Labe, státního podniku ze dne 30. 4. 2015, stanovisko MěÚ Dvůr Králové nad
Labem ze dne 22. 10. 2014, stanovisko MěÚ Jaroměř ze dne 16. 2. 2015, vyjádření obce
Heřmanice ze dne 27. 3. 2015, původní rozhodnutí ve věci povolení k nakládání s vodami pro
vodní dílo Les Království a navazující vodní elektrárnu, stanovisko orgánu ochrany přírody,
krajského úřadu ze dne 7. 9. 2015 k zásahu do významného krajinného prvku, rozhodnutí
orgánu ochrany přírody, krajského úřadu ze dne 30. 9. 2015 o povolení výjimky dle § 56 zákona
114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny, mapové podklady s vyznačením předpokládaného
zaplavovaného území při průtocích pod vodním dílem Les Království o velikosti 100 m3/s a
130 m3/s.
Okruh účastníků řízení o povolení k nakládání s vodami v dané věci vyplývá z ustanovení § 27
správní řádu - státní podnik Povodí Labe jako žadatel, dále: město Dvůr Králové nad Labem,
obec Choustníkovo Hradiště, obec Stanovice, obec Kuks, obec Heřmanice, obec Hořenice,
město Jaroměř jako obce, v jejichž územním obvodu může dojít k ovlivnění vodních poměrů
nebo životního prostředí (§ 115 odst. 4 vodního zákona), a dále Český rybářský svaz,
východočeský územní svaz a obchodní společnost ČEZ Obnovitelné zdroje, s.r.o. jako subjekty,
jejichž práva mohou být povolením ovlivněna. Vzhledem k tomu, že se jedná o řízení s velkým
počtem účastníků, se ostatním účastníkům řízení a dotčeným orgánům, kteří by mohli být
předmětem žádosti dotčeni (vlastníci nemovitostí, které by mohly být dotčeny zvětšeným
zaplavovaným územím – mapa dotčeného území je součástí spisu), toto oznámení doručuje
podle § 144 odst. 6 správního řádu (kromě účastníků uvedených dle § 27 odst. 1, 2 a 3 správního
řádu) veřejnou vyhláškou.
Vzhledem k tomu, že krajskému úřadu jsou známy místní poměry a žádost poskytuje dostatečné
informace o záměru, rozhodl se krajský úřad v souladu s § 115 odst. 8 vodního zákona upustit
od místního šetření a ústního projednání.
Účastníci řízení jsou v souladu s ustanovením § 36 odst. 1 správního řádu oprávněni navrhovat
důkazy a činit jiné návrhy po celou dobu řízení až do vydání rozhodnutí. Účastníci mají právo
vyjádřit v řízení své stanovisko. Dle ustanovení § 36 odst. 3 správního řádu má účastník řízení
možnost se před vydáním rozhodnutí vyjádřit k jeho podkladům i ke způsobu jejich zjištění,
popřípadě navrhnout jejich doplnění.
Správní orgán sděluje, že shromáždil všechny podklady a že rozhodnutí bude vydáno po lhůtě
15 dnů ode dne doručení tohoto oznámení. Do té doby mohou dotčené orgány uplatnit svá
stanoviska a účastníci řízení své námitky nebo důkazy. Doručením se v tomto případě rozumí
poslední den po vyvěšení veřejnou vyhláškou (včetně zveřejnění způsobem umožňující dálkový
přístup).
Účastníci a jejich zástupci mají v souladu s ustanovením § 38 odst. 1 správního řádu právo
nahlížet do spisu. Učinit tak mohou do doby vydání rozhodnutí na Krajském úřadu
Královéhradeckého kraje, odboru životního prostředí a zemědělství, budova Regiocentra 2

Nový pivovar, Pivovarské náměstí 1245, Hradec Králové, č.dv. P1.105, v úřední dny, tj. pondělí
a středa od 8.00 do 17.00 hod., mimo tyto dny po předchozí telefonické dohodě.

z p. Ing. Pavel Merunka, Ph.D.
odborný referent oddělení vodního hospodářství

Obdrží:
Účastníci řízení dle ustanovení § 27 odst. 1 písm. a) správního řádu (doručenka):
- Povodí Labe, státní podnik, Víta Nejedlého 951, 500 03 Hradec Králové
Účastníci řízení dle ustanovení dle ustanovení § 27 odst. 2 správního řádu
- Český rybářský svaz, východočeský územní svaz, Kovová 1121,
500 03 Hradec Králové 3, Slezské Předměstí
- ČEZ Obnovitelné zdroje, s.r.o. Křižíkova 788, Hradec Králové, 500 03
Účastníci řízení dle ustanovení dle ustanovení § 27 odst. 3 správního řádu
- Město Dvůr Králové nad Labem, náměstí T. G. Masaryka č.p. 38,
544 01 Dvůr Králové nad Labem
- Obec Choustníkovo Hradiště, č.p. 102, 544 42 Choustníkovo Hradiště
- Obec Stanovice, 544 43 Stanovice
- Obec Kuks, č.p. 12, 544 43 Kuks
- Obec Heřmanice, 552 12 Heřmanice
- Obec Hořenice, č.p. 42, 551 01 Hořenice
- Město Jaroměř, nám. ČSA 16, 551 01 Jaroměř
Dotčené orgány:
- Krajský úřad Královéhradeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, oddělení
ochrany přírody a krajiny - zde
Na vědomí:
- Česká inspekce životního prostředí, Resslova 1229, Hradec Králové
Ostatní účastníci řízení obdrží veřejnou vyhláškou v souladu s § 144 odst. 6 správního řádu.
Oznámení musí být zveřejněno na úřední desce po dobu nejméně 15 dnů, Patnáctým dnem po
zveřejnění se písemnost považuje za oznámenou ostatním účastníkům řízení. Současně musí
být v uvedené lhůtě splněna povinnost zveřejnění písemnosti způsobem umožňujícím dálkový
přístup podle § 25 odst. 2 správního řádu. Tímto město Dvůr Králové nad Labem, obec
Choustníkovo Hradiště, obec Stanovice, obec Kuks, obec Heřmanice, obec Hořenice a město
Jaroměř jako obce žádáme o vyvěšení a vrácení s potvrzením o vyvěšení a poté navrácení
odboru životního prostředí Krajského úřadu Královéhradeckého kraje.
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----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Vyvěšeno na úřední desce dne ........................
Sejmuto dne ..................................
(razítko a podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí písemnosti na úřední desce)
Vyvěšeno na elektronické úřední desce (tj. způsobem umožňujícím dálkový přístup)

dne .........................
Sejmuto dne .................................
(razítko a podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí písemnosti způsobem
umožňujícím dálkový přístup)
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