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TEL.: 
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Ing. Nedbalová Blanka 
315 739 921 
blanka.nedbalova@mestokralupy.cz 

DATUM: 26.08.2022    
VEŘEJNÁVYHLÁŠKA 

OZNÁMENÍ ZAHÁJENÍ VODOPRÁVNÍHO ŘÍZENÍ 
POVOLENÍ K NAKLÁDÁNÍ S VODAMI ZMĚNA, SCHVÁLENÍ MANIPULAČNÍHO ŘÁDU  
PRO VODNÍ DÍLO „DOLANY, DOLÁNKY NA VÝZNAMNÉM VODNÍM TOKU VLTAVA“ 

Městský úřad Kralupy nad Vltavou, odbor životního prostředí, jako věcně příslušný vodoprávní úřad podle ustanovení 
§ 104 odst.2 písm. c) a  § 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“, jako místně příslušný vodoprávní úřad podle ustanovení § 11 odst.1 
písm. b) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů v souladu s ustanovením § 115 odst. 8 
vodního zákona oznamuje účastníkům řízení zahájení vodoprávního řízení ve věci: 

Žádosti žadatele Povodí Vltavy, státní podnik, Holečkova 3178/8, 150 00 Praha 5 – Smíchov, IČO: 70889953 

I. povolení nakládání s vodami - změna 
podle ustanovení § 8 odst. 1 písm. a) bod 2. vodního zákona k nakládání s povrchovými vodami – vzdouvání, akumulace 
pro vodní dílo Dolany, Dolánky, vodní tok Vltava (IDVT 10100001) ČHP: 1-12-02-0210-0-00, VÚ PV DVL_0820 Vltava od 
toku Berounka po ústí do Labe, HGR 6250, VÚ PZ 62500 Proterozoikum a paleozoikum v povodí přítoků Vltavy, parc.č. 
St.383 k.ú. Dolany u Prahy, určení polohy místa nakládání s povrchovými vodami orientačně souřadnice Y, X, JTSK: 
745534.06, 1028796.64 
vydané povolení k nakládání s vodami OÚ Praha-západ, RŽP č.j. Vod 235/3001/97/Liš dne 20.11.1997 
v tomto rozsahu: 
celkový objem akumulované vody (vzduté) vody 4313 tis.m3     
délka vzdutí při maximální hladině 9640 m 
maximální hladina akumulované (vzduté) vody 172,20 m n. m. Bpv  
Počet měsíců v roce, kdy se nakládá: 12 celoročně 
Změna spočívá v udržování nominální hladiny horní vody na kótě 172,10 m n.m. Bpv s povolenou tolerancí kolísání 
+10/-30 cm 
Doba povoleného nakládání s podzemními vodami: na dobu užívání stavby vodního díla 

II. schválení manipulačního řádu podle § 115 odst. 18) vodního zákona pro vodní dílo Dolany, Dolánky, vodní 
tok Vltava (IDVT 10100001) ČHP: 1-12-02-0210-0-00, VÚ PV DVL_0820 Vltava od toku Berounka po ústí do Labe, HGR 
6250, VÚ PZ 62500 Proterozoikum a paleozoikum v povodí přítoků Vltavy, parc.č. St.383 k.ú. Dolany u Prahy, určení 
polohy místa orientačně souřadnice Y, X, JTSK: 745534.06, 1028796.64, který vypracoval Povodí Vltavy, s.p., Holečkova 
3178/8, 150 00 Praha 5 – Smíchov, IČO: 70889953 Centrální vodohospodářský dispečink, výkresová část – Pöyry 
Environment a.s., 2/2022.  
Manipulační řád nahrazuje MŘ schválený MěÚ Kralupy n.Vlt., OŽP č.j. 2155/04/ŽP/R dne 17.12.2004 (revize 2010, 
2015).  

Městský úřad Kralupy n.Vlt., odbor životního prostředí jako příslušný vodoprávní úřad oznamuje podle ustanovení 
§115 odst. 8) vodního zákona zahájení řízení s možností vyjádřit se k podkladům pro rozhodnutí ve věci povolení 
nakládání s povrchovými vodami podle § 8 odst. 1) písm. a) bod 2. a schválení manipulačního řádu vodního díla podle 
§ 115 odst. 18 vodního zákona a jelikož jsou mu dobře známy poměry a žádost poskytuje dostatečný podklad pro 
posouzení navrhovaného nakládání s vodami, upouští od ústního jednání. Do podkladů řízení je možné nahlédnou na 
MěÚ Kralupy n.Vlt., OŽP, Palackého nám. 1, č.dveří 215 v úředních hodinách, v jiných dnech na základě dohody. 
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Poučení: 
Účastníci řízení a dotčené orgány mohou uplatnit své námitky nejpozději do 15 dnů ode dne doručení tohoto 
oznámení o zahájení řízení, jinak k nim podle § 115 odst. 8) vodního zákona nebude přihlédnuto. Po uplynutí této 
lhůty pro námitky a připomínky stavební úřad dává možnost účastníkům řízení v souladu s ustanovením § 36 odst. 3) 
správního řádu vyjádřit se k podkladům pro rozhodnutí a to ve lhůtě 5 dní po uplynutí lhůty pro námitky a důkazy. Po 
uplynutí této lhůty bude přikročeno k vydání rozhodnutí. Jedná se o lhůtu pro seznámení s kompletním spisem před 
vydáním rozhodnutí ve věci, nikoli o další lhůtu pro námitky a důkazy.  
Účastník řízení může podle § 115 odst. 8) vodního zákona a § 33 odst. 1) a 2) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve 
znění pozdějších předpisů má právo navrhovat důkazy a jejich doplnění, vyjádřit se k podkladům rozhodnutí, popřípadě 
navrhnout doplnění podkladů. 
Osoba, která je účastníkem řízení může uplatňovat námitky, pokud jimi může být dotčeno jeho vlastnické nebo jiné 
věcné právo k pozemku nebo stavbě. 
Obec může uplatnit námitky k ochraně zájmů obce a zájmů občanů obce. Osoba, která je účastníkem řízení podle 
zvláštního právního předpisu, může uplatňovat námitky pouze v rozsahu, v jakém je projednávaným záměrem dotčen 
veřejný zájem, jehož ochranou se podle zvláštního právního předpisu zabývá. 
K námitkám, které nesplňují uvedené požadavky, se nepřihlíží. Účastník řízení ve svých námitkách uvede skutečnosti, 
které zakládají jeho postavení jako účastníka řízení, a důvody podání námitek. 
 
Nechá-li se některý z účastníků zastupovat, předloží jeho zástupce písemnou plnou moc. 
Účastník nebo jeho zástupce je povinen předložit na výzvu oprávněné úřední osoby průkaz totožnosti. Průkazem 
totožnosti se rozumí doklad, který je veřejnou listinou, v němž je uvedeno jméno a příjmení, datum narození a místo 
trvalého pobytu, popřípadě bydliště mimo území České republiky a z něhož je patrná i podoba, popřípadě jiný údaj 
umožňující správnímu orgánu identifikovat osobu, která doklad předkládá, jako jeho oprávněného držitele. 
Každý, kdo činí úkony jménem právnické osoby, musí prokázat své oprávnění. V téže věci může za právnickou osobu 
současně činit úkony jen jedna osoba. 
 
Do podkladů rozhodnutí lze nahlédnout ve lhůtě výše uvedené u zdejšího vodoprávního úřadu, MěÚ Kralupy n.Vlt., 
odbor životního prostředí (1. patro, č. dveří 215). 
 

     Ing. Blanka Nedbalová 
                                                referent odboru životního prostředí 
      oprávněná úřední osoba 

 
Toto oznámení musí být vyvěšeno na úředních deskách Města Kralupy nad Vltavou a  

Obcí Dolany nad Vltavou, Zlončice, Máslovice, Větrušice, Husinec, Klecany, Města Libčice nad Vltavou, Města 
Roztoky na dobu 15 dnů. 

Za den doručení se považuje 15tý den ode dne vyvěšení na úřední desce. 
Po sejmutí vrátit s potvrzením o vyvěšení MěÚ Kralupy n.Vlt., OŽP 

 

Vyvěšeno dne:        sejmuto dne: 

 

Stanovení okruhu účastníků řízení a doručení: 
Účastníci řízení podle § 27 odst. 1) správního řádu (doporučeně do vlastních rukou na dodejku): 
Povodí Vltavy, s.p., Holečkova 3178/8, 150 00 Praha 5 – Smíchov, IČO: 70889953, 
 
Účastníci řízení podle § 27 odst. 2) správního řádu (doporučeně do vlastních rukou na dodejku): 
Obec Dolany nad Vltavou, 
Obec Zlončice, 
Obec Máslovice,  
Obec Větrušice, 
Obec Husinec, 
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Obec Klecany, 
Město Libčice nad Vltavou, 
Město Roztoky, 
SCREWS & WIRE Libčice, a.s., Libčice nad Vltavou čp. 40, 252 66, 
Teplárna Kladno s.r.o., Dubská 257, 272 03 Kladno, 
ÚJV Řež, a.s., Hlavní 130, 250 68 Husinec, 
Zhradnictví flos, s.r.o., Zahradní, 250 68 Husinec, 
Středočeské vodárny, a.s., U Vodojemu 3085, 272 80 Kladno, 
 
Účastníci vodoprávního řízení nebo jejich zmocněnci podle § 27 odst. 3) správního řádu 
(doručení veřejnou vyhláškou): 
Další dotčené soby, které mohou být rozhodnutím přímo dotčeny ve svých právech nebo povinnostech 
 

Dotčené správní úřady (doporučeně na dodejku): 
Státní plavební správa, Jankovcova 4, Praha 7, pobočka Praha, 
MěÚ Černošice, Odbor životního prostředí, 
MěÚ Brandýs n.Lab., Odbor životního prostředí,  
MěÚ Kralupy n.Vlt., Odbor životního prostředí, 
KHS Stč. kraje, ÚP Mělník, Pražská 391, 276 41 Mělník, 
HZS Stč. kraje, ÚO Mělník, Bezručova 3341, 276 01 Mělník, 
 
Na vědomí doporučeně na dodejku: 
Povodí Vltavy, s.p., závod Dolní Vltava, Grafická 36, 150 00 Praha 5, 
ČRS, z.s., Středočeský územní svaz, K Novým domkům 82, 159 00 Praha – Zbraslav, Lahovice, 
Vodní díla TBD a.s., Hybernská 40, 110 00 Praha 1, 
 
Spis. 
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