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1 HYDROLOGICKÁ DATA 

1. Základní hydrologická data (ČHMÚ) 

2. Průběh povodňové vlny PVQ=100 (ČHMÚ) 

 
  



CESKY 
HYDFIOMETEORQLOGICKY 
USTAV 

POBOCKA HRADEC KRALOVE 

VAS DOPIS ZN: 192-15,0682,5109 
D O R U C E N D N E : 13.3.2015 

N A S E Z N A C K A : P15001901/551 

VYftlZUJE: Ing. Zdenka Sedlackova 
DATUM: 24.3.2015 
TELEFON: 495 705 032 
E-MAIL: zclena.sedlackova@chmi.cz 

Sweco Hydroprojekt a.s. 

Taborska 3 1 

140 16 Praha 4 

HYDROLOGICKE UDAJE POVRCHOVYCH VOD 

Na Vasi zadost Vam zasilame pozadovane zakladni hydrologicke udaje podle CSN 75 1400 
pro: 

Vodni tok Zdobnice 

Cislo hydrologickeho pofadi 1-02-01-0390-0-00 

Profil Hraz navrhovane nadrze Pecin, cca 17,64 f.km (AKM Povodi Labe) 

Soufadnice v S JTSK x =-601161m y =-1050876 m 

Plocha povodi >Â^ 38,22 km^ 

DIouhodoba prumerna rocni vyska srazek na povodi Pa 1216 mm 

DIouhodoby prumerny prutok Qa 1,00 m .s tfida II. 

M-denni prutoky Qwd"* ^ 3 
m 

30 60 90 120 150 180 210 240 270 300 330 355 364 tfida 

2,43 1,61 1,24 0,955 0,769 0,629 0,530 0,441 0,372 0,302 0,234 0,160 0,090 II. 

A/-lete prutoky Qw'=> m^ s-̂  

1 2 5 10 20 50 100 ti'ida 

10,3 15,8 26,0 35,9 47,8 67,0 84,4 II. 

Dvorska 410/102, 503 11 Hradec Kralove - Svobodne Dvory 
tel.: 495 705 Oil, fax: 495 705 001, e-mail: hradec@chmi.cz 

IC: 00020699, DlC: CZ00020699, nejsme platci DPH 
c. u.: 54132041/0100, www.chmi.cz 

Stranka 1 z 2 



Platnost hydrologickych udaju je nejvyse 5 let ode dne vydani. 

Tyto poskytnute udaje nesmi byt vyuzity k jinemu nez vam! uvedenemu ucelu. 

a) Plocha povodi A [km^] je urcena z digitaini vrstvy rozvodnic v mefitku 1:10 000 a 
podkladovych map ZABAGED®. 

b) M-denni prutoky jsou odvozeny z pozorovanych prutoku ve vodomernych stanicich za 
referencni obdobi 1981-2010. 
Vysledne hodnoty v tomto profilu jsou oviivneny antropogenni cinnosti. 
Informace o odvozeni M-dennich prutoku jsou dostupne na adrese: 
http://voda.chmi.cz/opv/data/qm.html. 

c) A/-lete prutoky jsou odvozeny za maximaini obdobi pozorovani. Die novych poznatku muze 
dojit k jejich zmenam. 

Poznamka: pFepocitavaci koeficient podle Qa i98i-2oio,siatina nad zdobnici: 0,5137 

Za tyto prace Vam uctujeme v souladu se zakonem c. 526/1990 Sb. o cenach v platnem zneni 
castku 8 890 Kc. 

Pfilohy: faktura 

stranka 2 z 2 
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2 VYJÁDŘENÍ DOTČENÝCH ORGÁNŮ STÁTNÍ SPRÁVY 

(Shrnutí všech vyjádření je uvedeno v Technické zprávě – kapitola 10.3 Projednání s dotčenými 
subjekty.) 
 

1. Ministerstvo zemědělství ČR 

2. Ministerstvo životního prostředí ČR 

3. Ministerstvo pro místní rozvoj 

4. Krajský úřad Královehradeckého kraje 

5. Městský úřad Rychnov nad Kněžnou (obec s rozšířenou působností) 

6. Obec Liberk 

7. Obec Zdobnice 

8. Město Rokytnice v Orlických horách 

9. AOPK ČR 

10. Lesy ČR, s.p. 

11. Obvodní bánský úřad 

12. Muzeum a galerie Orlických hor 

13. Národní památkový ústav 
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Marek Holinka

Od: Vladimír Freml <Freml@vrv.cz>

Odesláno: 26. října 2015 7:01

Komu: holinka@vrv.cz

Kopie: Sumanska

Předmět: FW: Vodní dílo Pěčín

 

 

From: Petr Hudousek [mailto:petr.hudousek@mu.rokytnice.cz]  
Sent: Saturday, October 24, 2015 7:44 PM 
To: freml@vrv.cz 
Cc: 'Soňa Rückerová' 
Subject: Vodní dílo Pěčín 
 

Dobrý den, 

 

k vyhodnocení předloženého abstraktu studie proveditelnosti nejsme schopni v současné 

chvíli zaujmout konkrétní stanovisko. Abstrakt vyjmenovává témata, která budou řešena ve 

studii proveditelnosti VD Pěčín. Jsme schopni se vyjádřit až k zpracované studii.  

 

Děkuji za pochopení. Za město Rokytnice v O.h. Petr Hudousek  
 

--------------------------------------------------- 
Petr Hudousek, starosta města 
Rokytnice v Orlických horách, 
předseda české části Euroregionu Glacensis 
tel.+420 494 379 031,+420 491 616 990 (VoIP) 
fax.+420 494 379 037 
mobil : +420 736 752 217 
e-mail: petr.hudousek@mu.rokytnice.cz  
           Predseda@euro-glacensis.cz  

� Šetřte naše lesy ... prosím, netiskněte tuto zprávu a její případné přílohy, jestliže to není skutečně nezbytné. 
Please, think of the environment before printing this message. 
 



IČ: 62933591 I radka.jakoubkova@nature.cz I T: 494 539 545

Jiráskova 1665
530 02 Pardubice
tel.: +420 466 797 580
fax: +420 466 310 314
e-mail: pardubice@nature.cz
www.nature.cz
IDDS: kpddyvy

Vodohospodářský rozvoj a výstavba 
a.s.
Nábřežní 4
Praha 5 - Smíchov
150 56

NAŠE ČÍSLO JEDNACÍ: 01492/OH/15 VYŘIZUJE: JAKOUBKOVÁ                     DATUM: 20. ŘÍJNA 2015

Věc: Konzultační vyjádření k abstraktu studie „Zdobnice, Pěčín, výstavba přehradní 
nádrže – Studie proveditelnosti a investiční záměr“

Agentura ochrany přírody a krajiny ČR (dále jen „Agentura“), jako orgán ochrany 
přírody příslušný podle ust. § 78 odst. 3 písm. m) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody 
a krajiny, v platném znění (dále jen zákon), obdržela dne 29. 9. 2015 Vaši žádost 
o stanovisko k uvažovanému záměru výstavby vodního díla Pěčín na vodním toku Zdobnice 
v profilu daném Generelem území chráněných pro akumulaci povrchových vod (Praha, září 
2011). Současně s žádostí jste zaslali abstrakt studie „Zdobnice, Pěčín, výstavba přehradní 
nádrže – Studie proveditelnosti a investiční záměr“ se základními údaji o lokalitě a s popisem 
uvažovaného záměru. Po prostudování předloženého materiálu bylo zjištěno, že podklady 
nejsou dostatečné a nelze tedy k záměru vydat stanovisko, nýbrž pouze konzultační 
vyjádření. Stanovisko ke zpracované studii bude vydáno až po předložení kompletního 
dokumentu, tedy kompletně dokončené studie proveditelnosti.

K bližšímu seznámení s vlastním záměrem a s cíli studie došlo na jednáních ve dnech 
7. 10. 2015 a 9. 10. 2015, nejprve na Krajském úřadě Královéhradeckého kraje a poté na 
podniku Povodí Labe, s.p., kam byli zástupci Agentury pozváni.

Předložený záměr vybudování údolní nádrže je lokalizován v tak hodnotném území a je
takového rozsahu a charakteru, že lze už nyní konstatovat zásadní rozpor se zájmy 
chráněnými zákonem. V případě jeho budoucí realizace lze důvodně předpokládat 
významný negativní vliv na celou řadu zákonem chráněných fenoménů. 

Bez ohledu na výsledek případných povolovacích procesů je nicméně nutné už od 
samého začátku identifikovat pokud možno všechny možné vlivy záměru na složky životního 
prostředí a zájmy ochrany přírody. Ve spojitosti s tím  pak pracovat na tom, aby v případě, 
že by mělo dojít k realizaci záměru, byly tyto vlivy co nejvíce eliminovány a zásah do krajiny 
a místních ekosystémů byl v rámci možností minimální. 

Je zřejmé, že ve studii je uvažováno s mnohými vlivy na přírodu a krajinu, avšak
dle obsahu abstraktu studie i obsahu vlastní studie dle předvedené prezentace, jsou zřejmé 
některé nedostatky, a to:

- v rámci ÚSES budou zasaženy také lokální biokoridory K17 (Zdobnice) a K32 
(Souvlastní), které nejsou ve studii uvedeny

- ve výčtu všech potřebných stanovisek, vyjádření a rozhodnutí orgánů ochrany přírody 
chybí rozhodnutí o výjimce ze zákazu ve zvláště chráněných územích dle § 43 
zákona, neboť zákon zakazuje umisťovat a povolovat nové stavby, povolovat a měnit 
využití území a měnit současnou skladbu a plochy kultur v prvních zónách 
chráněných krajinných oblastí (dle § 26 odst. 2 zákona)

- vzhledem k tomu, že stavbou bude negativně zasažen typ stanoviště prioritní 
z hlediska evropského práva (lesy svazu Tilio-Acerion na svazích, sutích a v roklích), 
který je zároveň předmětem ochrany evropsky významné lokality Zdobnice-Říčka, tak 
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požadujeme doplnit informaci, že záměr by bylo možné schválit jen postupem 
uvedeným dle § 45i odst. 10 zákona.

- máme za to, že zvolený návrh co do výšky hráze, rozsahu zátopy a plánovaného 
odebíraného množsví vody sleduje především cíl posílit zdroje pitné vody pro 
zásobování obyvatelstva v širším regionu. Žádáme, aby ve výsledné studii 
proveditelnosti bylo konstatováno, že bude nutné v následném období zvažovat 
a vyhodnocovat i jiné, z hlediska ochrany přírody a krajiny šetnější varianty, které by 
také splnily cíl posílit zdroje pitné vody (byť ne v úplném optimu z hlediska 
vodárenského potenciálu uvažovaného profilu), nicméně by s sebou nesly podstatně 
menší negativní dopady z hlediska zájmů ochrany přírody a krajiny. Toto shledáváme 
jako zásadní.

Dále žádáme, aby do studie proveditelnosti bylo zapracováno:
 výčet všech eventuelních způsobů využití, které jsou pro plánované vodní dílo 

možné, a vyhodnocení těchto způsobů využití na složky ochrany přírody (např. 
hydroenergetické – špičkování, rozkolísanost průtoků, zásahy související 
s výstavbou elektrického vedení od vodní elektrárny, napojení na dopravní 
infrastrukturu, poproudová i protiproudová migrace; rekreační a sportovní –
budování dopravní infrastruktury a ubytovacích kapacit, atd.). 

 vyhodnocení vedlejších souvisejících vlivů na širší území vyplývajících 
z vyvolaných investic (zásahy související s přeložkami komunikací a napojením 
na dopravní infrastrukturu, zásahy související s vymezením nových 
zastavitelných ploch náhradou za zatopené objekty, zásahy související 
s vybudováním přivaděče vody z odběrného objektu do úpravny vody, případné 
zásahy do morfologie koryta toku pod hrází či nad úrovní minimální, normální 
a maximální hladiny v úseku nad vodním dílem, atd.)

 vyhodnocení vlivů nejen na jednotlivé druhy, ale i na stanoviště a přítomné 
ekosystémy

 aktuální hydrologická data pro uvažovaný profil
 vyhodnocení různých úrovní minimálních zůstatkových průtoků (MZP) na 

provoz díla a ochranu přírody a stanovení optimálního MZP na základě 
aktuálních hydrologických dat. Včetně uvedení možnosti stanovení rozdílných 
úrovní MZP v průběhu roku.

 vyhodnocení vlivu na úsek vodního toku pod hrází (dosah tohoto vlivu, 
deformace hydrologického režimu toku omezením korytotvorných průtoků, 
přerušení transportu splavenin s důsledkem pro stabilitu dna a břehů toku, 
zánik přirozených erozně-akumulačních procesů a procesů dynamiky vývoje niv 
včetně jejich hydrologických režimů závislých a formovaných záplavami, změna 
teplotního režimu, značně snížené průtoky v průběhu celého roku dané 
stanoveným MZP, atd.)

 vyhodnocení vlivu na říční ekosystém vodního toku Zdobnice, ale i vodního 
toku Říčka, pod i nad uvažovaným vodním dílem

 vyhodnocení očekávané změny mikroklimatu dotčené lokality a bližšího i širšího 
okolí související s vytvořením rozsáhlé vodní plochy a vlivů této změny na 
zdejší ekosystémy

 vyhodnocení projektu České geologické služby Rebilance zásob podzemní 
vody a vyhodnocení stability svahů zatopených nádrží.

 protože je rozpracování možnosti budoucí realizace VD zdůvodňováno
předpokládaným scénářem budoucí klimatické změny („sucho“), žádáme 
o uplatnění přístupu, kdy by v případě nenaplnění tohoto scénáře, nebyla ve 
výsledku stavba realizována. A to i za předpokladu, že by stav povolovacích 
procesů stavbu umožňoval.

Případná realizace záměru výstavby vodního díla Pěčín by byla závažným zásahem do 
říčního ekosystému vodního toku Zdobnice, krajinného rázu a ostatních složek ochrany 
přírody a podstatně by měnila způsob využívání krajiny. V případě, že ostatní veřejné zájmy 
převáží veřejný zájem ochrany přírody a k výstavbě dojde, nenávratně zmizí genius loci této 
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krajinářsky hodnotné a přírodně cenné lokality regionálního až nadregionálního významu. 
Z výše uvedených důvodů je tedy nutné důkladně zvážit a vyhodnotit, zda výstavba 
přehradní nádrže Pěčín je jediným možným opatřením v regionu Královéhradecka
a Pardubicka (vodovodní systémy jsou propojené) pro případné řešení dopadů klimatické 
změny v dlouhodobém horizontu a zda je toto opatření zároveň dostatečně efektivní, 
tedy skutečně nutné. 

V neposlední řadě požadujeme vyhodnotit možnosti jiných variantních řešení 
pesimistické předpovědi změn klimatu, která nejsou tak invazivní vůči krajině a přírodě, 
jako je navrhovaný záměr (viz např. příloha).

                                                           

„ otisk razítka“

Příloha: Článek „Alternativní varianta zvýšení zásoby vody využitelné pro vodárenské 
účely v ČR,“ časopis Vodní hospodářství 10/2013

(podepsáno elektronicky)

Mgr. Vlastimil Peřina, v. r.
ŘEDITEL REGIONÁLNÍHO PRACOVIŠTĚ
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3 VYJÁDŘENÍ DOTČENÝCH SPRÁVCŮ INŽENÝRKÝCH SÍTÍ 

(Shrnutí všech vyjádření je uvedeno v Technické zprávě – kapitola 10.3 Projednání s dotčenými 
subjekty.) 
 

1. Správa silnic Královehradeckého kraje, p.o. 

2. Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s. 

3. Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s. 

4. Vodovody a kanalizace Náchod, a.s. 

5. Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s. 

6. Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí, a.s. 

7. AQUA servis, a.s. 

8. Rokytnice voda, s.r.o. 

9. ČEZ Distribuce, a.s. 

10. ČEZ ICT Services, a.s. 

11. UPC Česká republika, s.r.o. 

12. NET4GAS, s.r.o. 

13. BRAWA, a.s. 

14. ČEPS, a.s. 

15. MERO ČR, a.s. 

16. Město Rokytnice v Orlických horách 

17. Sekce ekonomická a majetková Ministerstva obrany ČR 

18. Obec Liberk 

19. Obec Zdobnice 

20. České Radiokomunikace, a.s. 

21. T-Mobile Czech Republic, a.s. 

22. Vodafone Czech Republic, a.s. 

23. O2 Czech Republic, a.s. 

24. Český telekomunikační úřad 

 

 
 
  







Ing. Lukáš Netušil

Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a. s.
Víta Nejedlého 893,  500 03  Hradec Králové
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Platnost tohoto vyjádření:

Zdobnice, Pěčín, výstavba přehradní nádrže - Studie
proveditelnosti a investiční záměr

Pěčín

08.10.2015

Vyřizuje:

420 491 512 792

Číslo jednací:

Datum vydání vyjádření:

Název akce:

Zájmové území:

1 rok

Ing. Lukáš Netušil

Telefon:

Investor:

Vaše značka: 02-R-493/15

E-mail: lukas.netusil@vakhk.cz

Žadatel:

Ing. Marek Holinka

Nábřežní 90/4
15000 Praha

Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s. - Divize 02

Obdrželi jsme od Vás žádost o vyjádření ke konceptu studie proveditelnosti a investičního záměru, který v září 2015
vyhotovila společnost Vodohospodářský rozvoj a výstavba, a.s.. K předložené žádosti sdělujeme následující:

1. Jedná se o studii proveditelnosti a investiční záměr k výstavbě přehradní nádrže Pěčín na řece Zdobnici. Předmětné
vodní dílo s potencionálem 17,1 mil m3 by mělo být strategicky významným zdrojem pro zajištění zásobování
východočeské vodárenské soustavy pitnou vodou. Hlavním objektem vodního díla Pěčín je hráz a nádrž. Je sledováno
několik alternativ řešení hráze: betonová tížná hráz, betonová klenbová hráz a různé varianty sypané hráze. Profil
hráze je uvažován cca 450 m nad soutokem Zdobnice s Říčkou. Maximální hladina v nádrži je předpokládána na kótě
515,00 m n.m. K odběru vody bude sloužit odběrný objekt s etážovými odběry. Odebraná voda bude odváděna štolou
délky 3 km a následně ocelovým potrubím délky 5 km do úpravny vody v blízkosti města Rychnov nad Kněžnou.
Předpokládaný maximální odběr pitné vody z nádrže je 400 l/s.

2. Společnost Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s. poskytla zpracovateli vyžádané údaje o případných
požadavcích na odběr z vodního díla Pěčín.

3. K předloženému konceptu nemáme připomínek a záměr je z naší strany plně podporován.

 grafické (počet: 2)
 - Mapa širších vztahů
 - Přehledná situace lokality

Přílohy:

Toto vyjádření pozbývá platnosti:
   - uplynutím doby platnosti vyjádření
   - změnou rozsahu vyznačeného území
   - změnou účelu vyjádření uvedeného v žádosti

Platnost tohoto vyjádření je jeden rok ode dne vydání.



Ing. Lukáš Netušil
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ŽADATEL

Marek Holinka

NAŠE ZNAČKA VYŘIZUJE / LINKA VYŘÍZENO DNE

0100415499 840 840 840 13.05.2015

Věc: Sdělení o existenci energetického zařízení v majetku společnosti ČEZ Distribuce, a. s., pro akci:

"Zdobnice, Pěčín, výstavba přehradní nádrže - Studie proveditelnosti a investiční záměr?

Vážený zákazníku,
dovolujeme si reagovat na Vaši žádost číslo 0100415499 ze dne 13.05.2015 o sdělení existence energetického
zařízení v majetku společnosti ČEZ Distribuce, a. s., ve Vámi vymezeném zájmovém území.
V majetku ČEZ Distribuce, a. s., se na Vámi uvedeném zájmovém území nachází nebo ochranným pásmem
zasahuje energetické zařízení typu:

střet

síť VN

 Podzemní síť

síť NN síť VVN

střet

 Stanice

 Nadzemní síť střet

Energetické zařízení je chráněno ochranným pásmem podle § 46 zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách
podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon)
ve znění pozdějších předpisů (dále jen                                    ). Přibližný průběh tras energetických zařízení
zasíláme v příloze k tomuto dopisu. Dovolujeme si upozornit, že v trase kabelového vedení může být uloženo
několik kabelů.

"energetický zákon"

V případě, že uvažovaná akce nebo činnost zasáhne do ochranného pásma nadzemních vedení nebo
trafostanic, popř. bude po vytyčení zjištěno, že zasahuje do ochranného pásma podzemních vedení, je nutné
písemně požádat společnost ČEZ Distribuce, a. s. o souhlas s činností v ochranném pásmu (formulář je k
dispozici na www.cezdistribuce.cz v části Formuláře / Činnosti v ochranných pásmech, kontaktní údaje pro
podání Vaší žádosti naleznete v zápatí). Jestliže uvažovaná akce vyvolá potřebu dílčí změny trasy vedení nebo
přemístění některých prvků energetického zařízení, je nutné včas společnost ČEZ Distribuce, a. s. požádat o
přeložku zařízení podle § 47 energetického zákona. Dovolujeme si Vás rovněž upozornit, že v zájmovém území
se může nacházet taktéž energetické zařízení, které není v majetku společnosti ČEZ Distribuce, a. s.

V případě existence podzemních energetických zařízení je povinností stavebníka alespoň čtrnáct dní před
započetím zemních prací požádat prostřednictvím Zákaznické linky 840 840  840 o tzv. vytyčení.

Pokud dojde k obnažení kabelového vedení nebo k poškození energetického zařízení, kontaktujte prosím
bezodkladně naši Poruchovou linku 840 850 860, která je Vám k dispozici 24 hodin denně, 7 dní v týdnu.

Toto sdělení je platné do 13.11.2015 a je jedním z podkladů pro zpracování projektové dokumentace, pokud je
taková dokumentace zpracovávána. Toto sdělení však nenahrazuje vyjádření provozovatele distribuční soustavy
k projektové dokumentaci pro územní nebo stavební řízení, k připojení nového odběru, zdroje elektrické energie
nebo k navýšení rezervovaného příkonu a výkonu a mimo havárií ani souhlas s činností v ochranném pásmu.

Děčín, Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02  |  IČ: 24729035, DIČ: CZ24729035  |

tel. zákaznické služby: 840 840 840, fax: +420 371 102 008, tel. poruchové služby: 840 850 860

e-mail: info@cezdistribuce.cz,  www.cezdistribuce.cz | bank. spoj.: KB Praha 35-4544580267/0100

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 2145

Zasílací adresa pro zákazníky: Guldenerova 2577/19, PSČ 326 00, Plzeň

ČEZ Distribuce, a. s.



V souvislosti s výše uvedeným si Vás dovolujeme upozornit, že uvedené sdělení včetně jeho příloh obsahuje
skutečnosti tvořící obchodní tajemství společnosti ČEZ Distribuce, a. s. Poskytnuté informace jsou dále také
důvěrnými informacemi a obchodně citlivými informacemi společnosti ČEZ Distribuce, a. s. Z výše uvedených
důvodů si Vás proto společnost ČEZ Distribuce, a. s. dovoluje upozornit, že s poskytnutými informacemi je
potřeba nakládat dle platných právních předpisů, v opačném případě se vystavujete postihu ve smyslu platné
právní úpravy. V této souvislosti si Vás dále dovolujeme upozornit, že požadované informace nesmí být předány,
sděleny, využity, zpřístupněny, či jiným způsobem postoupeny na jakoukoli třetí osobu bez předchozího
prokazatelného souhlasu společnosti ČEZ Distribuce, a. s. Informace o existenci sítí mohou být využity pouze
pro účel, pro který byly vyžádány.

S pozdravem

Přílohy

1. Situační výkres zájmového území
z pověření POV/ŘDA/94/0118/2014

2. Podmínky pro provádění činností v ochranných
pásmech energetických zařízeníIng. Zbyněk Businský

Vedoucí odboru Správa dat o síti

ČEZ Distribuce, a. s.
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Platí pouze se sdělením číslo 0100415499.

Zakreslené polohy zařízení v příloze jsou pouze informativní.

Situační výkres zájmového území (klad mapových listů)

SKUPINA ČEZ



Platí pouze se sdělením číslo 0100415499.

Zakreslené polohy zařízení v příloze jsou pouze informativní.

Situační výkres - list 1

SKUPINA ČEZ



Platí pouze se sdělením číslo 0100415499.

Zakreslené polohy zařízení v příloze jsou pouze informativní.

Situační výkres - list 2

SKUPINA ČEZ



Platí pouze se sdělením číslo 0100415499.

Zakreslené polohy zařízení v příloze jsou pouze informativní.

Situační výkres - list 3

SKUPINA ČEZ



Platí pouze se sdělením číslo 0100415499.

Zakreslené polohy zařízení v příloze jsou pouze informativní.

Situační výkres - list 4

SKUPINA ČEZ



Platí pouze se sdělením číslo 0100415499.

Zakreslené polohy zařízení v příloze jsou pouze informativní.

Situační výkres - list 5

SKUPINA ČEZ



Platí pouze se sdělením číslo 0100415499.

Zakreslené polohy zařízení v příloze jsou pouze informativní.

Situační výkres - list 6

SKUPINA ČEZ



Platí pouze se sdělením číslo 0100415499.

Zakreslené polohy zařízení v příloze jsou pouze informativní.

Situační výkres - list 7

SKUPINA ČEZ



Platí pouze se sdělením číslo 0100415499.

Zakreslené polohy zařízení v příloze jsou pouze informativní.

Situační výkres - list 8

SKUPINA ČEZ



PODMÍNKY PRO PROVÁDĚNÍ ČINNOSTÍ
V OCHRANNÝCH PÁSMECH PODZEMNÍCH VEDENÍ

Ochranné pásmo podzemních vedení elektrizační soustavy do 110 kV včetně a vedení řídící, měřící
a zabezpečovací techniky je stanoveno v §46, odst. (5), Zák. č. 458/2000 Sb., tj. zákona o podmínkách
podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický
zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "energetický zákon"), a činí 1 metr po obou stranách
krajního kabelu kabelové trasy, nad 110 kV činí 3 metry po obou stranách krajního kabelu.

V ochranném pásmu podzemního vedení je podle §46 odst. (8) a (10) energetického zákona
zakázáno:

a) zřizovat bez souhlasu vlastníka těchto zařízení stavby či umisťovat konstrukce a jiná podobná
zařízení, jakož i uskladňovat hořlavé a výbušné látky,
b) provádět bez souhlasu vlastníka zemní práce,
c) provádět činnosti, které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpečnost provozu těchto zařízení nebo
ohrozit život, zdraví či majetek osob,
d) provádět činnosti, které by znemožňovaly nebo podstatně znesnadňovaly přístup k těmto zařízením,
e) vysazovat trvalé porosty a přejíždět vedení těžkými mechanizmy.
Pokud stavba nebo stavební činnost zasahuje do ochranného pásma podzemního vedení, je třeba
požádat o písemný souhlas vlastníka nebo provozovatele tohoto zařízení na základě §46, odst. (8)
a (11) energetického zákona.

V ochranných pásmech podzemních vedení je třeba dále dodržovat následující podmínky:

1. Dodavatel prací musí před zahájením prací zajistit vytýčení podzemního zařízení a prokazatelně
seznámit pracovníky, jichž se to týká, s jejich polohou a upozornit na odchylky od výkresové dokumentace.
2. Výkopové práce do vzdálenosti 1 metr od osy (krajního) kabelu musí být prováděny ručně.
V případě provedení sond (ručně) může být tato vzdálenost snížena na 0,5 metru.
3. Zemní práce musí být prováděny v souladu s ČSN 73 6133 Návrh a provádění zemního tělesa
pozemních komunikací a při zemních pracích musí být dodrženo Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., bližších
minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích.
4. Místa křížení a souběhy ostatních zařízení se zařízeními energetiky musí být vyprojektovány a
provedeny zejména dle ČSN 73 6005, ČSN EN 50 341-1,2, ČSN EN 50341-3-19, ČSN EN 50423-1, ČSN
33 2000-5-52 a PNE 33 3302.
5. Dodavatel prací musí oznámit příslušnému provozovateli distribuční soustavy zahájení prací
minimálně 3 pracovní dny předem.
6. Při potřebě přejíždění trasy podzemních vedení vozidly nebo mechanizmy je třeba po dohodě
s provozovatelem provést dodatečnou ochranu proti mechanickému poškození.
7. Je zakázáno manipulovat s obnaženými kabely pod napětím. Odkryté kabely musí být za
vypnutého stavu řádně vyvěšeny, chráněny proti poškození a označeny výstražnou tabulkou dle
ČSN ISO 3864.
8. Před záhozem kabelové trasy musí být provozovatel kabelu vyzván ke kontrole uložení. Pokud
toto organizace provádějící zemní práce neprovede, vyhrazuje si provozovatel distribuční soustavy právo
nechat inkriminované místo znovu odkrýt.
9. Při záhozu musí být zemina pod kabely řádně udusána, kabely zapískovány a provedeno krytí
proti mechanickému poškození.
10. Bez předchozího souhlasu je zakázáno snižovat nebo zvyšovat vrstvu zeminy nad kabelem.
11. Každé poškození zařízení provozovatele distribuční soustavy musí být okamžitě nahlášeno na
Linku pro hlášení poruch Skupiny ČEZ, společnosti ČEZ Distribuce, a. s., 840 850 860, která je
Vám k dispozici 24 hodin denně, 7 dní v týdnu.
12. Ukončení stavby musí být neprodleně ohlášeno příslušnému provoznímu útvaru.
13. Po dokončení stavby provozovatel distribuční soustavy nesouhlasí s vyhlášením ochranného
pásma nových rozvodů, které jsou budovány, protože se již jedná o práce v ochranném pásmu
zařízení provozovatele distribuční soustavy. Případné opravy nebo rekonstrukce na svém zařízení
nebude provozovatel distribuční soustavy provádět na výjimku z ochranného pásma nebo na
základě souhlasu s činností v tomto pásmu.

Případné nedodržení uvedených podmínek bude řešeno příslušným stavebním úřadem nebo nahlášeno
Energetickému regulačnímu úřadu jako správní delikt ve smyslu příslušného ustanovení energetického
zákona spočívající v porušení zákazu provádět činnosti v ochranných pásmech dle §46 uvedeného
zákona.

www.cezdistribuce.cz



PODMÍNKY PRO PROVÁDĚNÍ ČINNOSTÍ
V OCHRANNÝCH PÁSMECH NADZEMNÍCH VEDENÍ

Ochranné pásmo nadzemního vedení podle §46, odst. (3), Zák. č. 458/2000 Sb., tj. zákona
o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých
zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "energetický zákon") je souvislý
prostor vymezený svislými rovinami vedenými po obou stranách vedení ve vodorovné vzdálenosti
měřené kolmo na vedení, které činí od krajního vodiče vedení na obě jeho strany:

a) u napětí nad 1 kV a do 35 kV včetně
   - pro vodiče bez izolace 7 metrů (resp. 10 metrů u zařízení postaveného do 31. 12. 1994, vyjma
      lesních průseků, kde rozsah ochranného pásma i do uvedeného data činí 7 metrů),
   - pro vodiče s izolací základní 2 metry,
   - pro závěsná kabelová vedení 1 metr;
b) u napětí nad 35 kV do 110 kV včetně
   - pro vodiče bez izolace 12 metrů (resp. 15 metrů u zařízení postaveného do 31. 12. 1994).
   - pro vodiče s izolací základní 5 metrů

Poznámka: Nadzemní vedení nízkého napětí (do 1 kV) není chráněno ochranným pásmem.
Při činnostech prováděných v jeho blízkosti (práce v blízkosti) je nutné dodržet vzdálenosti dané
ČSN EN 50110-1 ed. 2.

V ochranném pásmu nadzemního vedení je podle §46 odst. (8) a (9) energetického zákona
zakázáno:

1. zřizovat bez souhlasu vlastníka těchto zařízení stavby či umisťovat konstrukce a jiná podobná
zařízení, jakož i uskladňovat hořlavé a výbušné látky,
2. provádět bez souhlasu vlastníka zemní práce,
3. provádět činnosti, které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpečnost provozu těchto zařízení nebo
ohrozit život, zdraví či majetek osob,
4. provádět činnosti, které by znemožňovaly nebo podstatně znesnadňovaly přístup k těmto zařízením,
5. vysazovat chmelnice a nechávat růst porosty nad výšku 3 metry.
Pokud stavba nebo stavební činnost zasahuje do ochranného pásma nadzemního vedení, je třeba
požádat o písemný souhlas vlastníka nebo provozovatele tohoto zařízení na základě §46, odst. (8)
a (11) energetického zákona.

V ochranných pásmech nadzemních vedení je třeba dále dodržovat následující podmínky:

1. Při pohybu nebo pracích v blízkosti elektrického vedení vysokého napětí se nesmí osoby,
předměty, prostředky nemající povahu jeřábu přiblížit k živým částem - vodičům blíže než 2 metry
(dle ČSN EN 50110-1).
2. Jeřáby a jim podobná zařízení musí být umístěny tak, aby v kterékoli poloze byly všechny jejich
části mimo ochranné pásmo vedení, a musí být zamezeno vymrštění lana.
3. Je zakázáno stavět budovy nebo jiné objekty v ochranných pásmech nadzemních vedení
vysokého napětí.
4. Je zakázáno, provádět veškeré pozemní práce, při kterých by byla narušena stabilita podpěrných
bodů - sloupů nebo stožárů.
5. Je zakázáno upevňovat antény, reklamy, ukazatele apod. pod, přes nebo přímo na stožáry
elektrického vedení.
6. Dodavatel prací musí prokazatelně seznámit své pracovníky, jichž se to týká s ČSN EN 50110-1.
7. Pokud není možné dodržet body č. 1 až 4, je možné požádat příslušný provozní útvar
provozovatele distribuční soustavy o další řešení (zajištění odborného dohledu pracovníka
s elektrotechnickou kvalifikací dle Vyhlášky č. 50/1978 Sb., vypnutí a zajištění zařízení, zaizolování
živých částí apod.), pokud nejsou tyto podmínky již součástí jiného vyjádření ke konkrétní stavbě.
8. V případě požadavku na vypnutí zařízení po nezbytnou dobu provádění prací je nutné požádat
minimálně 2 měsíce před požadovaným termínem. V případě vedení nízkého napětí je možné též
požádat o zaizolování části vedení.

Případné nedodržení uvedených podmínek bude řešeno příslušným stavebním úřadem nebo
nahlášeno Energetickému regulačnímu úřadu jako správní delikt ve smyslu příslušného ustanovení
energetického zákona, spočívající v porušení zákazu provádět činnosti v ochranných pásmech dle §46
uvedeného zákona.

www.cezdistribuce.cz



PODMÍNKY PRO PROVÁDĚNÍ ČINNOSTÍ
V OCHRANNÝCH PÁSMECH ELEKTRICKÝCH STANIC

Ochranné pásmo elektrické stanice je stanoveno v §46, odst. (6), Zák. č. 458/2000 Sb., tj. zákona
o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých
zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "energetický zákon") a je
vymezeno svislými rovinami vedenými ve vodorovné vzdálenosti:
a) u venkovních el. stanic a dále stanic s napětím větším než 52 kV v budovách 20 metrů od oplocení
nebo od vnějšího líce obvodového zdiva,
b) u stožárových elektrických stanic a věžových stanic s venkovním přívodem s převodem napětí
z úrovně nad 1 kV a menší než 52 kV na úroveň nízkého napětí 7 m od vnější hrany půdorysu
stanice ve všech směrech,
c) u kompaktních a zděných el. stanic s převodem napětí z úrovně nad 1 kV a menší než 52 kV
na úroveň nízkého napětí 2 metry od vnějšího pláště stanice ve všech směrech,
d) u vestavěných el. stanic 1 metr od obestavění.

V ochranném pásmu elektrické stanice je podle §46 odst. (8) a (10) energetického zákona
zakázáno:

1. zřizovat bez souhlasu vlastníka těchto zařízení stavby či umisťovat konstrukce a jiná podobná
zařízení, jakož i uskladňovat hořlavé a výbušné látky,
2. provádět bez souhlasu vlastníka zemní práce,
3. provádět činnosti, které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpečnost provozu těchto zařízení nebo
ohrozit život, zdraví či majetek osob,
4. provádět činnosti, které by znemožňovaly nebo podstatně znesnadňovaly přístup k těmto
zařízením.
Pokud stavba nebo stavební činnost zasahuje do ochranného pásma elektrické stanice, je třeba
požádat o písemný souhlas vlastníka nebo provozovatele tohoto zařízení na základě §46, odst. (8)
a (11) energetického zákona.

V ochranném pásmu elektrické stanice je dále zakázáno provádět činnosti, které by mohly mít
za následek ohrožení bezpečnosti a spolehlivosti provozu stanice nebo zmenšující či podstatně
znesnadňující její obsluhu a údržbu a to zejména:

5. provádět výkopové práce ohrožující zaústění podzemních vedení vysokého a nízkého napětí nebo
stabilitu stavební části el. stanice (viz podmínky pro činnosti v ochranných pásmech podzemního
vedení),
6. skladovat či umisťovat předměty bránící přístupu do elektrické stanice nebo k rozvaděčům
vysokého nebo nízkého napětí,
7. umisťovat antény, reklamy, ukazatele apod.,
8. zřizovat oplocení, které by znemožnilo obsluhu el. stanice.

Případné nedodržení uvedených podmínek bude řešeno příslušným stavebním úřadem nebo
nahlášeno Energetickému regulačnímu úřadu jako správní delikt ve smyslu příslušného ustanovení
energetického zákona spočívající v porušení zákazu provádět činnosti v ochranných pásmech dle §46
uvedeného zákona.

www.cezdistribuce.cz



ŽADATEL

Marek Holinka

NAŠE ZNAČKA VYŘÍZENO DNEVYŘIZUJE / LINKA

ČEZ ICT Services, a. s. 13.05.20150200316633

Pro: Územně plánovací informace

Věc: Sdělení o existenci komunikačního vedení společnosti ČEZ ICT Services, a. s., pro akci:

"Zdobnice, Pěčín, výstavba přehradní nádrže - Studie proveditelnosti a investiční záměr?

Vážený zákazníku,

dovolujeme si reagovat na Vaši žádost číslo 0200316633 ze dne 13.05.2015, která se týkala sdělení o existenci
komunikačního zařízení na Vámi určeném zájmovém území.

Dle vědomí společnosti ČEZ ICT Services, a. s. se na Vámi vymezeném zájmovém území                                                                                                                                              nenachází
komunikační zařízení v majetku společnosti ČEZ ICT Services, a. s.

Zároveň si Vás dovolujeme upozornit, že není vyloučeno, že se ve Vámi vymezeném zájmovém území nachází
jiné zařízení, které není v majetku společnosti ČEZ ICT Services, a. s.

Toto sdělení je platné do 13.05.2016.

V souvislosti s výše uvedeným si Vás dovolujeme upozornit, že sdělení o existenci či neexistenci sítí představuje
skutečnosti tvořící obchodní tajemství společnosti ČEZ ICT Services, a. s. Poskytnuté informace jsou dále také
důvěrnými informacemi společnosti ČEZ ICT Services, a. s. Z výše uvedených důvodů si Vás proto společnost
ČEZ ICT Services, a. s. dovoluje upozornit, že s poskytnutými informacemi je potřeba nakládat dle platných
právních předpisů, v opačném případě se vystavujete postihu ve smyslu platné právní úpravy. V této souvislosti
si Vás dovolujeme rovněž upozornit, že požadované informace nesmí být předány, sděleny, využity,
zpřístupněny, či jiným způsobem postoupeny na jakoukoli třetí osobu bez předchozího prokazatelného souhlasu
společnosti ČEZ ICT Services, a. s. Informace o existenci sítí mohou být využity pouze pro účel, pro který byly
vyžádány.

S pozdravem

Martin Šklíba

ČEZ ICT Services, a. s.

Přílohy

Situační výkres zájmového území

ČEZ ICT Services, a. s. Praha 4, Duhová 1531/3, PSČ 140 53 | tel.: 841 842 843, fax: 211 046 250, e-mail: servicedesk@cez.cz,
www.cez.cz | IČ: 26470411, DIČ: CZ26470411 | zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským
soudem v Praze, oddíl B, vložka 7309 | zasílací adresa pro zákazníky: Praha 4, Duhová 1444/2,
PSČ 140 53



Platí pouze se sdělením číslo 0200316633.

Zakreslené polohy zařízení v příloze jsou pouze informativní.

Situační výkres zájmového území

SKUPINA ČEZ



UPC Česká republika, s.r.o.
Závišova 5, 140 00 Praha 4, Česká republika
IČ: 00562262
T +420 261 107 111   F +420 261 107 100

UPC Česká republika, s.r.o., se sídlem v Praze 4, Nusle, Závišova 502/5, PSČ 140 00, IČ: 00562262, zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 187485
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Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.
Ing. Marek Holinka
Nábřežní 4
150 56  Praha 5 - Smíchov

Datum: 15.5.2015

Věc:  Nekolizní vyjádření na podzemní vedení veřejné komunikační sítě (dále PVVKS)
 k žádosti č.: E007551/15

Název stavby /akce: "Zdobnice, Pěčín, výstavba přehradní nádrže - Studie
proveditelnosti a investiční záměr"
 Katastrální území:

Číslo parcely:
 Důvod žádosti: Jiný důvod
 Popis jiného důvodu žádosti: Předprojektová příprava
 Žádost o souhlas se zjednodušeným územním řízením: Ne
 Žádost o souhlas s veřejnoprávní smlouvou: Ne

Vážený pane / Vážená paní,

dle Vámi předložené dokumentace se v prostoru stavby nenacházejí žádná PVVKS, která by byla
v našem vlastnictví.

Se stavbou souhlasíme.

Toto vyjádření se vztahuje k aktuálnímu stavu neexistence PVVKS ve staveništi předmětné stavby a
ke dni zahájení stavby je nutno existenci PVVKS znovu ověřit.
Toto vyjádření platí 1 rok od data vystavení a pro zájmové území, které je přílohou vyjádření.

S pozdravem

Oddělení dokumentace



UPC Česká republika, s.r.o., se sídlem v Praze 4, Nusle, Závišova 502/5, PSČ 140 00, IČ: 00562262, zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 187485

Strana 2 ze 2

Zájmová oblast (zájmové oblasti) zadaná žadatelem:

Map data © OpenStreetMap contributors, CC BY-SA

Geometrie zájmové oblasti (zájmových oblastí) žádosti ve formátu WKT a souřadnicovém systému S-JTSK. Zkopírováním textu lze geometrii
zobrazit v jakémkoli softwaru podporujícím formát WKT.

GEOMETRYCOLLECTION(POINT(-600943.69 -1051037.35),POINT(-600855.78 -1050856.37),POINT(-600840.4
-1050550.49),POINT(-600842.94 -1050267.25),POINT(-601039.28 -1050077.93),POINT(-601140.81 -1049923.72),POINT(-601002.91
-1049875.96),POINT(-600889.58 -1049771.65),POINT(-600894.85 -1049443.56),POINT(-600737.02 -1049062.83),POINT(-600524.49
-1048814.25),POINT(-600395.27 -1048733.25),POINT(-600300.7 -1048714.51),POINT(-600403.62 -1048641.62),POINT(-600534.15
-1048511.86),POINT(-600568.47 -1048292.85),POINT(-600654.04 -1048063.54),POINT(-600693.04 -1047914.73),POINT(-600711.7
-1047832.73),POINT(-600823.63 -1047709.68),POINT(-600906.43 -1047539.93),POINT(-600974.67 -1047467.84),POINT(-601032.2
-1047611.32),POINT(-600977.91 -1047900.17),POINT(-600831.22 -1048217.72),POINT(-600786.9 -1048499.34),POINT(-600807.6
-1048686.14),POINT(-600958.26 -1048863.15),POINT(-601165.03 -1049198.46),POINT(-601213.27 -1049494.47),POINT(-601257.9
-1049577.17),POINT(-601409.19 -1049578.84),POINT(-601518.5 -1049605.15),POINT(-601473.61 -1049700.86),POINT(-601441.37
-1049882.81),POINT(-601454.45 -1050125.86),POINT(-601298.46 -1050332.31),POINT(-601208.83 -1050511.42),POINT(-601258.66
-1050696.59),POINT(-601192.39 -1050850.05),POINT(-601099.91 -1051015.53),POINT(-601063.83 -1051119.39),POINT(-600823.56
-1050955.3),POINT(-600888.01 -1050757.45),POINT(-600792.8 -1050343.54),POINT(-600893.09 -1050190.95),POINT(-601185.47
-1049964.9),POINT(-601096.15 -1049882.54),POINT(-600909.66 -1049869.38),POINT(-600869.5 -1049673.93),POINT(-600920.2
-1049213.19),POINT(-600553.86 -1048912.47),POINT(-600495.11 -1048716.04),POINT(-600295.43 -1048750.45),POINT(-600305.97
-1048678.57),POINT(-600501.27 -1048604.67),POINT(-600567.03 -1048419.06),POINT(-600569.9 -1048166.63),POINT(-600738.19
-1047960.45),POINT(-600647.9 -1047869.01),POINT(-600775.5 -1047796.45),POINT(-600871.75 -1047622.91),POINT(-600941.1
-1047456.96),POINT(-601008.25 -1047478.72),POINT(-601056.15 -1047743.93),POINT(-600899.66 -1048056.41),POINT(-600762.78
-1048379.03),POINT(-600811.03 -1048619.65),POINT(-600804.18 -1048752.62),POINT(-601112.35 -1048973.67),POINT(-601217.7
-1049423.25),POINT(-601208.83 -1049565.69),POINT(-601306.97 -1049588.64),POINT(-601511.41 -1049569.04),POINT(-601525.59
-1049641.27),POINT(-601421.62 -1049760.44),POINT(-601461.11 -1050005.18),POINT(-601447.79 -1050246.55),POINT(-601149.13
-1050418.07),POINT(-601268.53 -1050604.76),POINT(-601248.79 -1050788.43),POINT(-601135.99 -1050911.67),POLYGON((-601063.83
-1051119.39,-600823.56 -1050955.3,-600888.01 -1050757.45,-600792.8 -1050343.54,-600893.09 -1050190.95,-601185.47
-1049964.9,-601096.15 -1049882.54,-600909.66 -1049869.38,-600869.5 -1049673.93,-600920.2 -1049213.19,-600553.86
-1048912.47,-600495.11 -1048716.04,-600295.43 -1048750.45,-600305.97 -1048678.57,-600501.27 -1048604.67,-600567.03
-1048419.06,-600569.9 -1048166.63,-600738.19 -1047960.45,-600647.9 -1047869.01,-600775.5 -1047796.45,-600871.75
-1047622.91,-600941.1 -1047456.96,-601008.25 -1047478.72,-601056.15 -1047743.93,-600899.66 -1048056.41,-600762.78
-1048379.03,-600811.03 -1048619.65,-600804.18 -1048752.62,-601112.35 -1048973.67,-601217.7 -1049423.25,-601208.83
-1049565.69,-601306.97 -1049588.64,-601511.41 -1049569.04,-601525.59 -1049641.27,-601421.62 -1049760.44,-601461.11
-1050005.18,-601447.79 -1050246.55,-601149.13 -1050418.07,-601268.53 -1050604.76,-601248.79 -1050788.43,-601135.99
-1050911.67,-601063.83 -1051119.39)))
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Ing. Marek Holinka
Nábřežní 4
150 56 Praha

Naše značka: Datum:

3359/15/OVP/N 13.5.2015

Toto vyjádření je vydáváno ve smyslu zákona č. 458/2000 Sb. a zákona č. 183/2006 Sb.,
má platnost 2 roky od data jeho vydání.

Toto vyjádření se vztahuje výhradně k sítím ve vlastnictví NET4GAS, s.r.o.

Věc: "Zdobnice, Pěčín výstavba přehradní nádrže - Studie proveditelnosti a investiční záměr"

okres: Rychnov nad Kněžnou

k.ú.: Nebeská Rybná, Bělá u Liberka, Souvlastní

NEZASAHUJE do bezpečnostního pásma VTL plynovodu a ochranného pásma
telekomunikačního vedení ve vlastnictví NET4GAS, s.r.o.

V další korespondenci uvádějte vždy číslo našeho vyjádření.

Aleš Novák
Manažer, Dokumentace soustavy

Žádosti o vyjádření k VTL plynovodům ve vlastnictví NET4GAS, s.r.o. zasílejte pomocí elektronické podatelny: 
www.net4gas.cz (Přepravní soustava - Žádost o vyjádření).

NET4GAS, s.r.o. Na Hřebenech II 1718/8
140 21 Praha 4 – Nusle

Tel.: +420 220 221 111
Fax: +420 220 225 498

E-mail: info@net4gas.cz
Web: www.net4gas.cz
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Příloha k vyjádření: 3359/15/OVP/N

Seznam souřadnic předmětu vyjádření:

Souřadnice jsou uvedeny v souřadnicovém systému jednotné trigonometrické sítě katastrální (S-JTSK).



Polygon č. 1 / 1

Y [m] X [m]

601094.710
600813.194
600889.923
600790.969
600968.769
601153.024
601070.316
600931.727
600946.544
600539.086
600494.636
600353.877
600368.694
600531.677
600539.086
600728.210
600690.057
600779.248
600945.274
601026.765
601069.839
600863.782
600798.800
600833.408
600787.053
601072.485
601213.244
601205.412
601312.515
601538.363
601431.683
601478.673
601425.968
601167.947
601321.405
601232.505
601153.130

1051084.438
1050914.046
1050688.727
1050321.380
1050128.763
1049992.873
1049902.809
1049854.655
1049247.172
1048854.530
1048706.364
1048765.630
1048617.464
1048543.381
1048195.189
1047981.194
1047891.659
1047853.877
1047543.679
1047529.657
1047672.796
1048165.979
1048396.484
1048582.221
1048705.940
1048854.530
1049158.272
1049566.259
1049582.134
1049587.532
1049742.683
1050012.452
1050242.957
1050413.772
1050644.700
1050831.390
1050973.630



 

Ing. Marek Holinka
Nábřežní 4
150 56 Praha

Naše značka: Datum:

1139/15/BRA/N 13.5.2015

Toto vyjádření je vydáváno ve smyslu zákona č. 458/2000 Sb. a zákona č. 183/2006 Sb.,
má platnost 2 roky od data jeho vydání.

Toto vyjádření se vztahuje výhradně k sítím ve vlastnictví BRAWA, a.s., za níž se
na základě plné moci vyjadřuje NET4GAS, s.r.o.

Věc: "Zdobnice, Pěčín výstavba přehradní nádrže - Studie proveditelnosti a investiční záměr"

okres: Rychnov nad Kněžnou

k.ú.: Nebeská Rybná, Bělá u Liberka, Souvlastní

NEZASAHUJE do bezpečnostního pásma VTL plynovodu ve vlastnictví BRAWA, a.s.

V další korespondenci uvádějte vždy číslo našeho vyjádření.

Aleš Novák
Manažer, Dokumentace soustavy

Žádosti o vyjádření k VTL plynovodům ve vlastnictví BRAWA, a.s. zasílejte pomocí elektronické podatelny: 
www.brawa.cz.

NET4GAS, s.r.o. Na Hřebenech II 1718/8
140 21 Praha 4 – Nusle

Tel.: +420 220 221 111
Fax: +420 220 225 498

E-mail: info@net4gas.cz
Web: www.net4gas.cz
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Příloha k vyjádření: 1139/15/BRA/N

Seznam souřadnic předmětu vyjádření:

Souřadnice jsou uvedeny v souřadnicovém systému jednotné trigonometrické sítě katastrální (S-JTSK).



Polygon č. 1 / 1

Y [m] X [m]

601094.710
600813.194
600889.923
600790.969
600968.769
601153.024
601070.316
600931.727
600946.544
600539.086
600494.636
600353.877
600368.694
600531.677
600539.086
600728.210
600690.057
600779.248
600945.274
601026.765
601069.839
600863.782
600798.800
600833.408
600787.053
601072.485
601213.244
601205.412
601312.515
601538.363
601431.683
601478.673
601425.968
601167.947
601321.405
601232.505
601153.130

1051084.438
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1050688.727
1050321.380
1050128.763
1049992.873
1049902.809
1049854.655
1049247.172
1048854.530
1048706.364
1048765.630
1048617.464
1048543.381
1048195.189
1047981.194
1047891.659
1047853.877
1047543.679
1047529.657
1047672.796
1048165.979
1048396.484
1048582.221
1048705.940
1048854.530
1049158.272
1049566.259
1049582.134
1049587.532
1049742.683
1050012.452
1050242.957
1050413.772
1050644.700
1050831.390
1050973.630



 

  Marek Holinka Ing.
  Nábřežní 4
  150 56 Praha 5

Váš dopis značka / ze dne     Naše značka     Vyřizuje / linka     Místo odeslání / dne
0000137263/
13.5.2015

     0000008472      Jelínková / 251 618 458     Praha / 13.5.2015

Vyjádření k existenci sítí
vydané podle § 161 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)

Název akce:
"Zdobnice, Pěčín, výstavba přehradní nádrže  Studie proveditelnosti
a investiční záměr"

Důvod žádosti: Zpracování projektu / předprojektová příprava

Vážený pane/ Vážená paní,
 
na základě Vaší žádosti Vám sdělujeme, že v místě uvažované stavby (definované polygonem
zakresleným v žádosti, která je nedílnou přílohou tohoto vyjádření) se nenachází žádné elektrické
zařízení v majetku provozovatele přenosové soustavy ČEPS, a.s., ani jeho ochranné pásmo.
Z hlediska rozvojových zájmů společnosti ČEPS, a.s. bez připomínek.
 
Toto vyjádření vydala společnost HRDLIČKA, spol. s r.o. v zastoupení společnosti ČEPS, a.s. dne
13.5.2015. Vyjádření má platnost 12 měsíců od data vydání.

V případě dotazů kontaktujte zákaznické centrum společnosti HRDLIČKA, spol. s r.o.:
 
Jana Jelínková
Za Lužinami 1084/33
155 00 Praha 5 – Stodůlky
tel.: +420 251 618 458
email: info@mawis.eu

ČEPS, a.s., Elektrárenská 774/2, 101 52 Praha 10, tel.: +420 211 044 111, fax.: +420 211 044 568, IČ: 257 02 556, DIČ: CZ25702556
bankovní spojení: Komerční banka, Praha 1, č.ú. 193312670277/0100, www.ceps.cz
společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 5597
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Elektronicky podepsal(a) Hrdlička spol.s r.o. 
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Příloha: Žádost o vyjádření č. 0000137263

Společnost HRDLIČKA, spol. s r.o. je pověřena společností ČEPS, a.s. k vydávání vyjádření k
existenci sítí jejím jménem v oblastech, které jsou mimo zájmové území ČEPS, a.s. mandátní
smlouvou číslo 1800002353 ze dne 9.12.2011 a plnou moci ze dne 04.02.2015. Tato vyjádření
mají platnost originálu a jsou v elektronické formě opatřena elektronickou značkou vydavatele.

Žádost o vyjádření k existenci sítí v majetku ČEPS, a.s. je možné podat elektronicky
prostřednictvím služby eUtilityReport ze stránek www.ceps.cz (Pro partnery > Žádost o
vyjádření k existenci sítí).

ČEPS, a.s., Elektrárenská 774/2, 101 52 Praha 10, tel.: +420 211 044 111, fax.: +420 211 044 568, IČ: 257 02 556, DIČ: CZ25702556
bankovní spojení: Komerční banka, Praha 1, č.ú. 193312670277/0100, www.ceps.cz
společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 5597
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..................................................................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................................................................
Číslo jednací:

Vaše žádost:

Ze dne:

Telefon:

Vyřizuje: Alena Jeģkov§

315 701 331

Email:              jezkova@mero.cz

...............................................................................................

...............................................................................................

...............................................................................................

...............................................................................................

...............................................................................................

...............................................................................................

...............................................................................................

..................................................................................................................................................................................................................................................

VYJÁDŘENÍ

Vyjádření k akci

S pozdravem

Ing. Pavel Louženský
vedoucí oddělení technického rozvoje

........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................................................................
MERO ČR, a. s.

Držitel certifikátu ISO 9001, ISO 14001, ČSN ISO/IEC 27001, OHSAS 18001

Veltruská 748, 278 01 Kralupy nad Vltavou, Česká republika
Tel.: +420 315 701 111 Fax: +420 315 720 110 E-mail: info@mero.cz www.mero.cz
IČ: 601 93 468 DIČ: CZ 601 93 468 Zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 2334.

Marek Holinka

Nábřežní 4

Praha 5

Kralupy nad Vltavou, 13.05.2015

2015/05/7032

13.05.2015

"Zdobnice, Pěčín, výstavba přehradní nádrže - Studie proveditelnosti a investiční záměr“ - Předprojektová příprava, prodej-koupě nemovitosti

Na základě Vaší žádosti ze dne 13.05.2015 Vám jako majitel ropovodu zasíláme stanovisko k výše uvedené akci.

Sdělujeme Vám, že v uvedené oblasti nedochází ke střetu s naším zařízením.

Platnost tohoto vyjádření je tři roky od data vydání.



Město Rokytnice v Orlických horách 
nám. Jindřicha Šimka čp.3, 517 61 Rokytnice v Orlických horách,  

telefon 494379027, E-mail: petr.lavrencik@mu.rokytnice.cz,  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
 
Č.j.: MEUROK/646/2015/taj Vodohospodářský rozvoj a výstavba, 

a.s. 
Vyřizuje: Petr Lavrenčík                 Ing.Marek Holinka 
V Rokytnici v Orlických horách   Nábřežní 4 
dne 19.06.2015    150 56 Praha 5 - Smíchov 
 
Vaše č.j.: 02 – R – 169/15              
 
 
Věc: žádost o zákres a vyjádření k existenci inženýrských sítí, 
 vyjádření 
------------------------------------------------------------------------------------ 
 
Vážený pane inženýre, 

 
Město Rokytnice v Orlických horách  obdrželo od Vodohospodářský rozvoj a 

výstavba, a.s., Praha 5 – Smíchov žádost o zákres a vyjádření k existenci 
inženýrských sítí pro účely zpracování studie: 

 
"Zdobnice, Pěčín, výstavba přehradní nádrže - Studie 

proveditelnosti a investiční záměr". 
 
Tímto sděluji, že v lokalitě uvažované VD Pěčín se nenachází žádné rozvody  

inženýrských sítí  ve vlastnictví nebo správě Města Rokytnice v Orlických horách.  
 
 

  
S pozdravem       Petr Lavrenčík, tajemník MěÚ 

           Petr Lavrenčík













Sídlo společnosti:   Tomíčkova 2144/1, 149 00 Praha 4
IČO  649 49 681     DIČ  002 649 49 681

Zapsána do Obchodního rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B., spisová vložka 3787

T-Mobile Czech Republic a.s.
Tomíčkova 2144/1
149 00 Praha 4

Vyřizuje:
Vyřizuje: Tým Ochrany sítí
e-mail: ochranasiti@t-mobile.cz

Naše značka: E08351/15 V Praze dne 24.4.2015

Věc: Stanovisko k žádosti o vyjádření k existenci sítě elektronických komunikací

Vaše žádost: Studie proveditelnosti "Zdobnice, Pěčín, výstavba přehradní nádrže - Studie
proveditelnosti a investiční záměr"

ze dne: 24.4.2015

Na základě předložených projektových podkladů dáváme souhlasné stanovisko k vydání
Územního souhlasu / rozhodnutí (Stavebního povolení) a následně souhlas s realizací stavby.
Dle předložených dokladů nedojde ke kolizi s technickou infrastrukturou společnosti T-Mobile Czech
Republic  a.s.

Toto stanovisko má platnost 1 rok.

S pozdravem

………………………………..
Oddělení Ochrany sítě
T-Mobile Czech Republic a.s.
Tomíčkova 2144/1, 
149 00 Praha 4

Přílohy:
 Rekapitulace žádosti o vyjádření
 Situační plánek

Vodohospodářský rozvoj a výstavba
a.s.

Ing. marek Holinka
Nábřežní 90/4

15056 Praha



Sídlo společnosti:   Tomíčkova 2144/1, 149 00 Praha 4
IČ  649 49 681     DIČ  002 649 49 681

Zapsána do Obchodního rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B., spisová vložka 3787

Příloha - Rekapitulace žádosti o vyjádření 
k existenci sítě elektronických komunikací

Číslo žádosti: E08351/15

Název stavby /akce: Studie proveditelnosti "Zdobnice, Pěčín, výstavba přehradní nádrže - Studie
proveditelnosti a investiční záměr"

Datum podání žádosti: 24.4.2015
Důvod žádosti: Jiný důvod
Popis jiného důvodu žádosti: Zpracování projektu / předprojektová příprava
Výška nad terénem (metry): 0

Poznámka: Jedná se o studii proveditelnosti výstavby vodní nádrže na toku Zdobnice nad
soutokem s Říčkou

Žadatel
Firma / organizace: Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.
IČ 47116901
DIČ

Kontaktní osoba: Ing. marek Holinka
Adresa: Nábřežní 90/4
Město / obec: Praha
PSČ: 15056
Stát:

E-mail: holinka@vrv.cz
Telefonní číslo: 724922110

Stavebník
Firma / organizace:

Kontaktní osoba:

Adresa:

Město / obec:

PSČ:

Stát:

E-mail:

Telefonní číslo:

Odeslání vyjádření bez dotčení sítě elektronických komunikací
E-mail: holinka@vrv.cz



Sídlo společnosti:   Tomíčkova 2144/1, 149 00 Praha 4
IČ  649 49 681     DIČ  002 649 49 681

Zapsána do Obchodního rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B., spisová vložka 3787

Příloha - Situační plánek

Zájmová oblast (zájmové oblasti) zadaná žadatelem

Map data © OpenStreetMap contributors, CC BY-SA

Geometrie zájmové oblasti (zájmových oblastí) žádosti ve formátu WKT a souřadnicovém systému S-JTSK. Zkopírováním textu lze geometrii
zobrazit v jakémkoli softwaru podporujícím formát WKT.

POLYGON((-601163.007 -1051005.82,-601098.1841 -1051153.9867,-600801.8508 -1050999.2055,-600911.6529
-1050696.2575,-600797.882 -1050329.8096,-601214.6008 -1049962.0388,-601087.6008 -1049861.4971,-600928.8508
-1049828.4242,-600942.0799 -1049745.0805,-600969.8612 -1049188.1325,-600572.9862 -1048895.768,-600517.4237
-1048722.4659,-600292.5279 -1048771.4138,-600243.5799 -1048641.768,-600531.9758 -1048572.9763,-600599.4445
-1048209.1742,-600744.9654 -1047961.7888,-600696.0174 -1047932.6846,-600743.6424 -1047844.0492,-600787.2987
-1047858.6013,-600950.0174 -1047468.3409,-601074.3716 -1047517.2888,-601022.7779 -1047744.8305,-600795.2362
-1048231.6638,-600725.1216 -1048406.2888,-600754.2258 -1048539.9034,-600748.9341 -1048748.9242,-601051.882
-1048979.1117,-601188.1424 -1049215.9138,-601242.382 -1049649.8305,-601529.4549 -1049578.393,-601587.6633
-1049640.57,-601454.0487 -1049754.3409,-601463.3091 -1050153.8617,-601430.2362 -1050237.2055,-601133.9029
-1050411.8305,-601267.5174 -1050656.57,-601231.7987 -1050800.768,-601211.9549 -1050894.695,-601163.007 -1051005.82))
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Marek Holinka

Od: Glosová, Ivana, Vodafone CZ [ivana.glosova@vodafone.com]
Odesláno: 21. dubna 2015 11:00
Komu: holinka@vrv.cz
Předmět: RE: Žádost o vyjádření č. 133496 - Holinka marek - Vodohospodářský rozvoj a výstavba 

a.s. - (VOD č. 23901)
Přílohy: DOC017.PDF

 

 

Dobrý den, 

 

v uvedené lokalitě se nenachází žádné sítě naší společnosti. 

 

Hezký den 

 

 

 

Ivana Glosová  
Support Service Coordinator 
Vodafone Czech Republic 
Mobile: +420608014915 
Email: ivana.glosova@vodafone.com 
   

Technická 23, Brno, 616 00 

vodafone.cz  

 
Tato zpráva a soubory nebo dokumenty k ní přiložené jsou 
důvěrné a mohou požívat zvláštních práv, být chráněny před 
zveřejněním a/nebo podle jiných právních předpisů. Jsou 
zamýšleny pouze pro uvedenou osobu či subjekt. Pokud nejste 
adresátem nebo jste tuto zprávu obdrželi omylem, prosím 
informujte okamžitě odesílatele a vymažte zprávu ze svého 
systému. Zprávu či její obsah nekopírujte, nezveřejněte ani je 
nepoužijte pro jiné účely. Děkujeme. Vezměte prosím též na 
vědomí, že bezpečnost nebo bezchybnost přenosu nemohou být 
zaručeny.  
 

 
 

 

 
 

 

 

 

 
From: e-UtilityReport@hrdlicka.cz [mailto:e-UtilityReport@hrdlicka.cz]  
Sent: Thursday, April 09, 2015 1:05 PM 
To: east CZ 
Subject: Žádost o vyjádření č. 133496 - Holinka marek - Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s. - (VOD č. 23901) 
 
Dobrý den, 
žádám o vyjádření k existenci technického zařízení. 
 
V připojeném souboru zasílám: 
požadované přílohy,  
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formulář žádosti,  
polygon zájmového území,  
souřadnice zájmového území.  
 
NÁZEV AKCE: Studie proveditelnosti "Zdobnice, Pěčín, výstavba přehradní nádrže - Studie 
proveditelnosti a investiční záměr"  
 
DŮVOD ŽÁDOSTI: Zpracování projektu / předprojektová příprava  
 
S pozdravem  
 
Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s. 
Ing. marek Holinka 
Nábřežní 90 / 4 
15056 Praha 
e-mail: holinka@vrv.cz 
 
(Žádost zaslána prostřednictvím služby e-UtilityReport. Pokud chcete reagovat, nepoužívejte tlačítko 
Odpovědět. Kontakt na žadatele naleznete výše v e-mailu, kontakt na provozovatele služby: 
info@mawis.eu) 
 
Potvrdit přijetí zprávy 



VYJÁDŘENÍ O EXISTENCI SÍTĚ ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ

A VŠEOBECNÉ PODMÍNKY OCHRANY SÍTĚ ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ

SPOLEČNOSTI O2 CZECH REPUBLIC A.S.

vydané podle § 101 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o
elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů a § 161 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu

(stavební zákon) či dle dalších příslušných právních předpisů

Číslo jednací: 571045/15 Číslo žádosti: 0115 339 656

Důvod vydání Vyjádření : Předprojektová příprava, prodej-koupě nemovitosti

Platnost tohoto Vyjádření končí dne: 9. 4. 2017.

Žadatel
Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s., kontaktní osoba: Vodohospodářský rozvoj a výstavba
a.s. , Nábřežní 4/90, Praha, 15056

Stavebník

Název akce
Studie proveditelnosti "Zdobnice, Pěčín, výstavba přehradní nádrže - Studie proveditelnosti a
investiční záměr"

-- neuvedeno --,  , -- neuvedeno --, 0

Zájmové území
Okres Rychnov nad Kněžnou

Obec Liberk, Rokytnice v Orlických horách, Zdobnice

Kat. území / č. parcely Souvlastní; Nebeská Rybná; Bělá u Liberka

Žadatel shora označenou žádostí určil a vyznačil zájmové území, jakož i stanovil důvod pro vydání Vyjádření o 
existenci sítě elektronických komunikací a Všeobecných podmínek ochrany  sítě elektronických komunikací 
společnosti O2 Czech Republic a.s. (dále jen Vyjádření).

Na základě určení a vyznačení zájmového území žadatelem a na základě stanovení důvodu pro vydání Vyjádření 
vydává společnost O2 Czech Republic a.s. následující Vyjádření:

Ve vyznačeném zájmovém území se nachází síť elektronických komunikací
společnosti O2 Czech Republic a.s. (dále jen SEK) nebo její ochranné pásmo.

Existence a poloha SEK je zakreslena v přiloženém výřezu/výřezech z účelové mapy SEK společnosti O2 Czech 
Republic a.s. Ochranné pásmo SEK je v souladu s ustanovením § 102 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických 
komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů stanoveno rozsahem 1,5 m po stranách krajního vedení 
SEK a není v přiloženém výřezu/výřezech z účelové mapy SEK společnosti O2 Czech Republic a.s.vyznačeno 
(dále jen Ochranné pásmo).

(1) Vyjádření je platné pouze pro zájmové území určené a vyznačené žadatelem, jakož i pro důvod vydání 
Vyjádření stanovený žadatelem v žádosti.

Žadatel není oprávněn toto Vyjádření, jakož i přílohy jež jsou součástí tohoto Vyjádření , použít pro účely 
územního řízení, stavebního řízení, či pro jakékoliv jiné řízení před správním orgánem, kde by mohla být 
stanovena povinnost žadatele předložit vyjádření vlastníka technické infrastruktury ve smyslu ustanovení 
§ 161 zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu.

O2 Czech Republic a.s., Za Brumlovkou 266/2, 140 22 Praha 4 - Michle, Czech Republic, tel. 800 020202, www.o2.cz
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zapsaná v Obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 2322, IČ: 60193336, DIČ CZ60193336



Číslo jednací: 571045/15 Číslo žádosti: 0115 339 656

Vyjádření pozbývá platnosti uplynutím doby platnosti v tomto Vyjádření uvedené, změnou rozsahu zájmového 
území či změnou důvodu vydání Vyjádření uvedeného v žádosti, nesplněním povinnosti stavebníka dle bodu (3) 
tohoto Vyjádření, a nebo pokud se žadatel či stavebník bezprostředně před zahájením realizace stavby ve 
vyznačeném zájmovém území prokazatelně neujistí u společnosti O2 Czech Republic a.s. o tom, zda toto 
Vyjádření v době bezprostředně předcházející zahájení realizace stavby ve vyznačeném zájmovém území stále 
odpovídá skutečnosti, to vše v závislosti na tom, která ze skutečností rozhodná pro pozbytí platnosti tohoto 
Vyjádření nastane nejdříve.

(2) Podmínky ochrany SEK jsou stanoveny v tomto Vyjádření a ve Všeobecných podmínkách ochrany SEK 
společnosti O2 Czech Republic a.s., které jsou nedílnou součástí tohoto Vyjádření. Stavebník, nebo jím 
pověřená třetí osoba, je povinen řídit se těmito Všeobecnými podmínkami ochrany SEK společnosti O2 
Czech Republic a.s.

(3) Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen pouze pro případ, že 
a) existence a poloha SEK, jež je zakreslena v přiloženém výřezu/výřezech z účelové mapy SEK společnosti O2 
Czech Republic a.s. a nebo
b) toto Vyjádření, včetně Všeobecných podmínek ochrany SEK
nepředstavuje dostatečnou informaci pro záměr, pro který podal shora označenou žádost nebo pro 
zpracování projektové dokumentace stavby, která koliduje se SEK, nebo zasahuje do Ochranného pásma 
SEK, vyzvat písemně společnost O2 Czech Republic a.s.k upřesnění podmínek ochrany SEK, a to prostřednictvím 
zaměstnance společnosti O2 Czech Republic a.s.pověřeného ochranou sítě - Jaromír Liška, e-mail: 
jaromir.liska@o2.cz (dále jen POS).

(4) Přeložení SEK zajistí její vlastník, společnost O2 Czech Republic a.s. Stavebník, který vyvolal překládku 
SEK je dle ustanovení § 104 odst. 17 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně 
některých souvisejících zákonů povinen uhradit společnosti O2 Czech Republic a.s. veškeré náklady na nezbytné 
úpravy dotčeného úseku SEK, a to na úrovni stávajícího technického řešení.

(5) Pro účely přeložení SEK dle bodu (3) tohoto Vyjádření je stavebník povinen uzavřít se společností O2 
Czech Republic a.s. Smlouvu o realizaci překládky SEK.

(6) Společnost O2 Czech Republic a.s. prohlašuje, že žadateli byly pro jím určené a vyznačené zájmové území 
poskytnuty veškeré, ke dni podání shora označené žádosti, dostupné informace o SEK.

(7) Žadateli převzetím tohoto Vyjádření vzniká povinnost poskytnuté informace a data užít pouze k účelu, pro 
který mu byla tato poskytnuta. Žadatel není oprávněn poskytnuté informace a data rozmnožovat, rozšiřovat, 
pronajímat, půjčovat či jinak užívat bez souhlasu společnosti O2 Czech Republic a.s. V případě porušení těchto 
povinností vznikne žadateli odpovědnost vyplývající z platných právních předpisů, zejména předpisů práva 
autorského.

V případě dotazů k Vyjádření lze kontaktovat společnost O2 Czech Republic a.s. na asistenční lince 14 111.

Přílohami Vyjádření jsou:

- Všeobecné podmínky ochrany SEK společnosti O2 Czech Republic a.s.

- Situační výkres (obsahuje zájmové území určené a vyznačené žadatelem a výřezy  účelové mapy SEK)

- Informace k vytyčení SEK
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Všeobecné podmínky ochrany SEK společnosti O2 Czech Republic a.s.

I. Obecná ustanovení

1. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen při provádění jakýchkoliv činností, zejména stavebních 
nebo jiných prací, při odstraňování havárií a projektování staveb, řídit se platnými právními předpisy, technickými 
a odbornými normami (včetně doporučených), správnou praxí v oboru stavebnictví a technologickými postupy a 
učinit veškerá opatření nezbytná k tomu, aby nedošlo k poškození nebo ohrožení sítě elektronických komunikací 
ve vlastnictví společnosti O2 Czech Republic a.s. a je výslovně srozuměn s tím, že SEK jsou součástí veřejné 
komunikační sítě, jsou zajišťovány ve veřejném zájmu a jsou chráněny právními předpisy.                                                                                                                                                                        

2. Při jakékoliv činnosti v blízkosti vedení SEK je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen respektovat 
ochranné pásmo SEK tak, aby nedošlo k poškození nebo zamezení přístupu k SEK. Při křížení nebo souběhu 
činností se SEK je povinen řídit se platnými právními předpisy, technickými a odbornými normami (včetně 
doporučených), správnou praxí v oboru stavebnictví a technologickými postupy. Při jakékoliv činnosti ve 
vzdálenosti menší než 1,5 m od krajního vedení vyznačené trasy podzemního vedení SEK (dále jen PVSEK) nesmí 
používat mechanizačních prostředků a nevhodného nářadí.                                                                                                                                                                                                        

3. Pro případ porušení kterékoliv z povinností stavebníka, nebo jím pověřené třetí osoby, založené Všeobecnými 
podmínkami ochrany SEK společnosti O2 Czech Republic a.s. je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, 
odpovědný za veškeré náklady a škody, které společnosti O2 Czech Republic a.s. vzniknou porušením jeho 
povinnosti.                                                                                                                                                                                                                                                    

4. V případě, že budou zemní práce zahájeny po uplynutí doby platnosti tohoto Vyjádření, nelze toto Vyjádření
použít jako podklad pro vytyčení a je třeba požádat o vydání nového Vyjádření.                                                                                                                                                                                                                                                              

5. Bude-li žadatel na společnosti O2 Czech Republic a.s. požadovat, aby se jako účastník správního řízení, pro 
jehož účely bylo toto Vyjádření vydáno, vzdala práva na odvolání proti rozhodnutí vydanému ve správním řízení, 
pro jehož účely bylo toto Vyjádření vydáno, je povinen kontaktovat POS.                                                                                                                                                                                                                                                              

II. Součinnost stavebníka při činnostech v blízkosti SEK

1. Započetí činnosti je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen oznámit POS. Oznámení bude obsahovat 
číslo Vyjádření, k němuž se vztahují tyto podmínky.                                                                                                                                                                                                                           

2. Před započetím zemních prací či jakékoliv jiné činnosti je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen 
zajistit vyznačení tras PVSEK na terénu dle polohopisné dokumentace. S vyznačenou trasou PVSEK prokazatelně 
seznámí všechny osoby, které budou a nebo by mohly činnosti provádět.                                                                                                                                                                                          

3. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen upozornit jakoukoliv třetí osobu, jež bude provádět zemní 
práce, aby zjistila nebo ověřila stranovou a hloubkovou polohu PVSEK příčnými sondami, a je srozuměn s tím, že 
možná odchylka uložení středu trasy PVSEK, stranová i hloubková, činí +/- 30 cm mezi skutečným uložením 
PVSEK a polohovými údaji ve výkresové dokumentaci.                                                                                                                                                                                                                  

4. Při provádění zemních prací v blízkosti PVSEK je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen 
postupovat tak, aby nedošlo ke změně hloubky uložení nebo prostorového uspořádání PVSEK. Odkryté PVSEK je 
stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen zabezpečit proti prověšení, poškození a odcizení.                                                                                                                                                            

5. Při zjištění jakéhokoliv rozporu mezi údaji v projektové dokumentaci a skutečností je stavebník, nebo jím 
pověřená třetí osoba, povinen bez zbytečného odkladu přerušit práce a zjištění rozporu oznámit POS. V 
přerušených pracích lze pokračovat teprve poté, co od POS prokazatelně obdržel souhlas k pokračování v pracích.                                                                                                                                                                                                         
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6. V místech, kde PVSEK vystupuje ze země do budovy, rozváděče, na sloup apod. je stavebník, nebo jím 
pověřená třetí osoba, povinen vykonávat zemní práce se zvýšenou mírou opatrnosti s ohledem na ubývající krytí 
nad PVSEK. Výkopové práce v blízkosti sloupů nadzemního vedení SEK (dále jen NVSEK) je povinen provádět v 
takové vzdálenosti, aby nedošlo k narušení jejich stability, to vše za dodržení platných právních předpisů, 
technických a odborných norem, správné praxi v oboru stavebnictví a technologických postupů.                                                                                                                                                                   

7. Při provádění zemních prací, u kterých nastane odkrytí PVSEK, stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba před 
zakrytím PVSEK vyzve POS ke kontrole. Zához je stavebník oprávněn provést až poté, kdy prokazatelně obdržel 
souhlas POS.                                                                                                                                                                                                                                                              

8. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn manipulovat s kryty kabelových komor a vstupovat do 
kabelových komor bez souhlasu společnosti O2 Czech Republic a.s..                                                                                                                                                                                                                                                              

9. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn trasu PVSEK mimo vozovku přejíždět vozidly nebo 
stavební mechanizací, a to až do doby, než PVSEK řádně zabezpečí proti mechanickému poškození. Stavebník, 
nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen projednat s POS způsob mechanické ochrany trasy PVSEK. Při 
přepravě vysokého nákladu nebo mechanizace pod trasou NVSEK je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, 
povinen respektovat výšku NVSEK nad zemí.                                                                                                                                                                                                                                                     

10. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn na trase PVSEK (včetně ochranného pásma) jakkoliv 
měnit niveletu terénu, vysazovat trvalé porosty ani měnit rozsah a konstrukci zpevněných ploch (např. 
komunikací, parkovišť, vjezdů aj.).                                                                                                                                                                                                                            

11. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen manipulační a skladové plochy zřizovat v takové 
vzdálenosti od NVSEK, aby činnosti na/v manipulačních a skladových plochách nemohly být vykonávány ve 
vzdálenost menší než 1m od NVSEK.                                                                                                                                                                                                                                                              

12. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn užívat, přemísťovat a odstraňovat technologické, 
ochranné a pomocné prvky SEK.                                                                                                                                                                                                                                                              

13. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn bez předchozího projednání jakkoliv manipulovat s 
případně odkrytými prvky SEK, zejména s ochrannou skříní optických spojek, optickými spojkami, 
technologickými rezervami či jakýmkoliv jiným zařízením SEK.                                                                                                                                                                                                                                                              

14. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen každé poškození či krádež SEK neprodleně od okamžiku 
zjištění takové skutečnosti, oznámit POS na telefonní číslo: 602413539 nebo poruchové službě společnosti O2 
Czech Republic a.s., telefonní číslo 800 184 084, pro oblast Praha lze užít telefonní číslo 241 400 500.                                                                                                                                                                          

III. Práce v objektech a odstraňování objektů

1. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen před zahájením jakýchkoliv prací v budovách a jiných 
objektech, kterými by mohl ohrozit stávající SEK, prokazatelně kontaktovat POS a zajistit u společnosti O2 Czech 
Republic a.s. bezpečné odpojení SEK.                                                                                                                                                                                                                                                              

2. Při provádění činností v budovách a jiných objektech je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen v 
souladu s právními předpisy, technickými a odbornými normami (včetně doporučených), správnou praxí v oboru 
stavebnictví a technologickými postupy provést mimo jiné průzkum vnějších i vnitřních vedení SEK na omítce i 
pod ní.                                                                                                                                                                                                                                                        

IV. Součinnost stavebníka při přípravě stavby

1. Pokud činností stavebníka, nebo jím pověřené třetí osoby, k níž je třeba povolení správního orgánu dle 
zvláštního právního předpisu, dojde k ohrožení či omezení SEK, je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, 
povinen kontaktovat POS a předložit zakreslení SEK do příslušné dokumentace stavby (projektové, realizační, 
koordinační atp.).                                                                                                                                                                                                                                             
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2. V případě, že pro činnosti stavebníka, nebo jím pověřené třetí osoby, není třeba povolení správního orgánu dle 
zvláštního právního předpisu, je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen předložit zakreslení trasy SEK
i s příslušnými kótami do zjednodušené dokumentace (katastrální mapa, plánek), ze které bude zcela patrná míra 
dotčení SEK.                                                                                                                                                                                                                                                              

3. Při projektování stavby, rekonstrukce či přeložky vedení a zařízení silových elektrických sítí, elektrických 
trakcí vlaků a tramvají, nejpozději však před zahájením správního řízení ve věci povolení stavby, rekonstrukce či 
přeložky vedení a zařízení silových elektrických sítí, elektrických trakcí vlaků a tramvají, je stavebník, nebo jím 
pověřená třetí osoba, povinen provést výpočet rušivých vlivů, zpracovat ochranná opatření a předat je POS.                                                                                                                                                                                                                                                              

4. Při projektování stavby, při rekonstrukci, která se nachází v ochranném pásmu radiových tras společnosti O2 
Czech Republic a.s. a překračuje výšku 15 m nad zemským povrchem, a to včetně dočasných objektů zařízení 
staveniště (jeřáby, konstrukce, atd.), nejpozději však před zahájením správního řízení ve věci povolení takové 
stavby, je stavebník nebo jím pověřená třetí osoba, povinen kontaktovat POS. Ochranné pásmo radiových tras v 
šíři 50m je zakresleno do situačního výkresu. Je tvořeno dvěma podélnými pruhy o šíři 25 m po obou stranách 
radiového paprsku v celé jeho délce, resp. 25 m kruhem kolem vysílacího radiového zařízení.                                                                                                                                                                    

5. Pokud se v zájmovém území stavby nachází podzemní silnoproudé vedení (NN) společnosti O2 Czech 
Republic a.s. je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, před zahájením správního řízení ve věci povolení 
správního orgánu k činnosti stavebníka, nebo jím pověřené třetí osoby, nejpozději však před zahájením stavby, 
povinen kontaktovat POS.                                                                                                                                                                                                                                                              

6. Pokud by navrhované stavby (produktovody, energovody aj.) svými ochrannými pásmy zasahovaly do prostoru 
stávajících tras a zařízení SEK, či do jejich ochranných pásem, je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, 
povinen realizovat taková opatření, aby mohla být prováděna údržba a opravy SEK, a to i za použití mechanizace, 
otevřeného plamene a podobných technologií.                                                                                                                                                                                                                    

V. Křížení a souběh se SEK

1. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen v místech křížení PVSEK se sítěmi technické 
infrastruktury, pozemními komunikacemi, parkovacími plochami, vjezdy atp. ukládat PVSEK v zákonnými 
předpisy stanovené hloubce a chránit PVSEK chráničkami s přesahem minimálně 0.5 m na každou stranu od hrany 
křížení. Chráničku je povinen utěsnit a zamezit vnikání nečistot.                                                                                                                                                                                              

2. Stavebník nebo jím pověřená třetí osoba, je výslovně srozuměn s tím, že v případě, kdy hodlá umístit stavbu 
sjezdu či vjezdu, je povinen stavbu sjezdu či vjezdu umístit tak, aby metalické kabely SEK nebyly umístěny v 
hloubce menší než 0,6 m a optické nebyly umístěny v hloubce menší než 1 m.                                                                                                                                                                                     

3. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen základy (stavby, opěrné zdi, podezdívky apod.) umístit 
tak, aby dodržel minimální vodorovný odstup 1,5 m od krajního vedení, případně kontaktovat POS.                                                                                                                                                                                                                                                              

4. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn trasy PVSEK znepřístupnit (např. zabetonováním).                                                                                                                                                                                                                          
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5. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je při křížení a souběhu stavby nebo sítí technické infrastruktury s 
kabelovodem povinen zejména:

• pokud plánované stavby nebo trasy sítí technické infrastruktury budou umístěny v blízkosti kabelovodu 
ve vzdálenosti menší než 2 m nebo při křížení kabelovodu ve vzdálenosti menší než 0,5 m nad nebo kdekoli pod 
kabelovodem, předložit POS zakreslení v příčných řezech,

• do příčného řezu zakreslit také profil kabelové komory v případě, kdy jsou sítě technické infrastruktury 
či stavby umístěny v blízkosti kabelové komory ve vzdálenosti menší než 2 m,

• neumísťovat nad trasou kabelovodu v podélném směru sítě technické infrastruktury,

• předložit POS vypracovaný odborný statický posudek včetně návrhu ochrany tělesa kabelovodu pod 
stavbou, ve vjezdu nebo pod zpevněnou plochou,

• nezakrývat vstupy do kabelových komor, a to ani dočasně,

• projednat s POS, nejpozději ve fázi projektové přípravy, jakékoliv výkopové práce, které by mohly být 
vedeny v úrovni či pod úrovní kabelovodu nebo kabelové komory a veškeré případy, kdy jsou trajektorie podvrtů 
a protlaků ve vzdálenosti menší než 1,5 m od kabelovodu.                                                                                                                                                                                                       

#DATA:POSLEDNI_STRANKA_PPZP#
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Informace k vytyčení SEK
V případě požadavku na vytyčení PVSEK společnosti O2 Czech Republic a.s. se, prosím, obracejte na 
společnosti uvedené níže.

O2 Czech Republic a.s. - středisko Čechy východ

se sídlem: Za Brumlovkou 266/2  140 22  Praha 4 - Michle

IČ:                60193336                                                         DIČ: CZ60193336

kontakt: tel: 495554423 obslužná doba po-pa 7 - 15 hod

AZ GEONET - Pavel Kazda

se sídlem: Sedláčkova 1436/14, 500 02 Hradec Králové

IČ:                72885777                                                         DIČ: CZ7308093045

kontakt: Pavel Kazda, mobil: 776020134, e-mail: azgeonet@seznam.cz

CITRON GROUP ELEKTRO s.r.o.

se sídlem: Radvance č.p. 45, PSČ: 542 12, Radvanice v Čechách, okres Trutnov

IČ:                26012138                                                         DIČ: CZ26012138

kontakt: Pavel Cicvárek, fax: 499897250, mobil: 608831123, e-mail:CITRON.GROUP.ELEKTRO@seznam.cz
Tomáš Trejtnar, fax: 499897250, mobil: 777006656, e-mail: CITRON.GROUP.ELEKTRO@seznam.cz

COM PLUS CZ, a.s.

se sídlem: Akademika Bedrny 365, 500 03 Hradec Králové

IČ:                25772104                                                         DIČ: CZ25772104

kontakt: Help Desk: tel.: 472702123, mobil: 724150190, e-mail: helpdesk@complus.cz
technik: Cyril Belej tel.: 724 483 810, e-mail: cyril.belej@complus.cz

ELTER, s.r.o.

se sídlem: Straněnská 1149, 539 01 Hlinsko

IČ:                49814419                                                         DIČ: CZ49814419

kontakt: tel.: 469312100, mobil: 731115925, e-mail: elter.hlinsko@xaz.cz
Havel Stanislav, mobil: 736778264, Chadima Zdeněk, mobil: 731115933

EMP Pardubice s.r.o.

se sídlem: Erno Košťála 957, 530 12 Pardubice

IČ:                64793150                                                         DIČ: CZ 64793150

kontakt: Bohumil Hubálek, mobil: 602492449, e-mail: emp.pce@seznam.cz

EMIPO-energomontáže s.r.o

se sídlem: U Větrolamu 5   568 02 Svitavy

IČ:                620 65 530                                                         DIČ: CZ 620 65 530

kontakt: Ing. Dvořák Jaroslav, mobil: 724785113, e-mail: dvorakemipo@seznam.cz
Abraham Josef, mobil: 602173802, e-mail: dvorakemipo@seznam.cz

EUROSPOJ, v.o.s.

se sídlem: Průmyslová 387, 530 03 Pardubice

IČ:                47473991                                                         DIČ: CZ 47473991

kontakt: Jan Matějek, tel.: 466616101, mobil: 608111234, e-mail: eurospoj@eurospoj.cz,
Petr Borovec, tel.: 466616101, mobil: 603150066, e-mail: eurospoj@eurospoj.cz
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FEM - Miloš Fejfar

se sídlem: Lužany 141, 507 06 Lužany

IČ:                66315824                                                         DIČ:

kontakt: Miloš Fejfar, fax: 493597087, mobil: 602413554, e-mail: fejfar.milos@seznam.cz

Karel Horský

se sídlem: Poličská 877/36, 568 02 Svitavy - Předměstí

IČ:                01377841                                                         DIČ:

kontakt: Karel Horský, mobil: 602 483 023, e-mail: k.horsky.sy@gmail.com

K+K ELTEC, s.r.o.

se sídlem: Smetanova 997, 517 41 Kostelec nad Orlicí

IČ:                25277308                                                         DIČ: CZ25277308

kontakt: Radovan Krsek, mobil: 603486395, e-mail: krsek@eltec.cz

Libor Kos

se sídlem: Horní Čermná 5, 561 56 Horní Čermná

IČ:                40156770                                                         DIČ:

kontakt: Libor Kos, mobil: 737906322, e-mail: libor.kos@email.cz

Michlovský stavební s.r.o.

se sídlem: Salaš 99, 76351 Zlín

IČ:                27714080                                                         DIČ: CZ 27714080

kontakt: STŘEDSKO HRADEC KRÁLOVÉ:
Aleš Klimt, mobil: 602482988, e-mail: klimt@michlovsky.cz
František Uřičář, mobil: 605200784, e-mail: uricar@michlovsky.cz

Milan Šulc

se sídlem: Jamné nad Orlicí 190, PSČ: 561 65

IČ:                73655678                                                         DIČ:

kontakt: Ing. Milan Šulc, mobil: 602482975, e-mail: sulcmilan@seznam.cz

SECURITY PARTNER, s.r.o.

se sídlem: Na Plácku 1330, Kostelec nad Orlicí

IČ:                48152871                                                         DIČ: CZ48152871

kontakt: Ing. Roland Ságner, mobil: 777778256, e-mail: sagner@xkomfort.cz

STARMON s.r.o.

se sídlem: Průmyslová 1880, 565 01 Choceň

IČ:                49285751                                                         DIČ: CZ49285751

kontakt: Marek Bedrníček, mobil: 605003042, e-mail: bedrnicek@starmon.cz

SUPTel, a.s.

se sídlem: Hřbitovní 1322/15, 312 16 Plzeň

IČ:                25229397                                                         DIČ: CZ25229397

kontakt: Vlastimil Koudelka, mobil: 725277777, e-mail: koudelka@suptel.cz

O2 Czech Republic a.s., Za Brumlovkou 266/2, 140 22 Praha 4 - Michle, Czech Republic, tel. 800 020202, www.o2.cz

2 / 3

zapsaná v Obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 2322, IČ: 60193336, DIČ CZ60193336



Příloha k Vyjádření 571045/15 Číslo žádosti: 0115 339 656

Telsit s.r.o.

se sídlem: K Dolíkám 125, 503 11 Hradec Králové 15

IČ:                62025384                                                         DIČ: CZ62025384

kontakt: Petr Novák, mobil: 603592292, e-mail: novak@telsit.cz
Miroslav Kodrle, mobil: 603593934, e-mail: kodrle@telsit.cz
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4 ZÁZNAMY Z JEDNÁNÍ 

1. Záznam z jednání konaný dne 6.2.2015 v sídle Povodí Labe, státní podnik – vstupní 
výrobní výbor 

2. Záznam z jednání konaný dne 26.5.2015 v budově městského úřadu Rokytnice 
v Orlických horách – informační projednání se starosty 

3. Záznam z jednání konaný dne 10.7.2015 v sídle SHDP – klimatologie 

4. Záznam z jednání konaný dne 25.8.2015 v sídle Povodí Labe, státní podnik 

5. Záznam z jednání konaný dne 9.10.2015 v sídle Povodí Labe, státní podnik – 
představení konceptu studie proveditelnosti VD Pěčín zástupcům dotčených orgánů 
státní správy ochrany přírody 

6. Záznam z jednání konaný dne 9.10.2015 v sídle Povodí Labe, státní podnik – 
rozpracovanost vizualizace 
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ZÁZNAM Z JEDNÁNÍ 
AKCE: 

Zdobnice, Pěčín, výstavba přehradní nádrže 

UPŘESŇUJÍCÍ NÁZEV: 

  

ČÍSLO AKCE: 

11-5109-0100 
HIP: 

Ing. Kysnar, Ph.D. 
 : 

Ing. Kysnar, Ph.D. 

 

MÍSTO KONÁNÍ: 

Povodí Labe, zasedací místnost 
DATUM KONÁNÍ: 

6.2.2015 
POŘADOVÉ ČÍSLO: 

1 

PŘÍTOMNI: viz prezenční listina 
 

  

PŘEDMĚT JEDNÁNÍ 

VSTUPNÍ VÝROBNÍ VÝBOR 

Na základě dohody mezi objednatelem (Povodí Labe, státní podnik) a zhotovitelem 
(Sweco Hydroprojekt a.s. & VRV a.s.) výše uvedené akce proběhl v prostorách objednatele 
vstupní výrobní výbor. Předmětem jednání bylo seznámení zhotovitele prací s hlavními cíli 
a rozsahem projekčních prací stanovených zadavatelem (Povodí Labe, státní podnik), zejména 
pak seznámení s představou podrobnosti zpracování jednotlivých úkolů a stanovení prioritních 
bodů prací. 

 

Průběh jednání je shrnut v níže uvedených hlavních bodech: 

• Hlavní cíle studie z pohledu objednatele: 
� realizovatelnost vodního díla (VD) v globálním měřítku se zaměřením zejména 

na ochranu přírody, vodohospodářskou infrastrukturu s predikcí klimatické 

změny, legislativu spojenou s přípravou a realizací takto rozsáhlého 

vodohospodářského díla 

� stanovení účelu VD s výhledem předpokládaných vodohospodářských potřeb 

dotčeného území ve vazbě na klimatickou změnu 

� návrh celkového postupu projednání akce s cílem realizace VD v horizontu do 

roku 2050  

� podrobné technické řešení není prioritou studie; technické řešení bude 

provedeno v nezbytně nutném rozsahu tak, aby reagovalo na charakter 

zvoleného profilu a byl vytvořen základní podklad pro následné fáze 

projekčních prací 

 

• K jednotlivým bodům zadání bylo uvedeno: 
� Kap. 2.1.1  Zajištění a analýza podkladů 

o Objednatel poskytne k dispozici zhotoviteli soupis podkladů z jeho archivu, na 
jehož základě si zhotovitel vybere potřebné a užitečné dokumenty 
k nahlédnutí. 
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o Historii projednávání profilu VD v rámci zpracování generelu LAPV z roku 
2011 není přesně známa, zhotovitel se na toto může informovat 
u objednatele generelu MZE. 

 
� Kap. 2.1.2 Definování aktuálních požadavků na funkci a účel nádrže 

o Nutno stanovit současné potřeby dotčené lokality na rozhraní 
Královéhradeckého a Pardubického kraje a stejně tak potřeby s predikcí na 
několik desítek let s vlivem předpokládané klimatické změny. 

o Zásadní je projednání akce se stávajícími subjekty vodohospodářské 
infrastruktury. S ohledem na význam této studie bude objednatel v předstihu 
přímo informován o jednotlivých připravovaných krocích při komunikaci 
s hlavními dotčenými subjekty. S vybranými subjekty provede prvotní 
předjednání přímo objednatel. 

 
� Kap. 2.2.1 Přírodní poměry 

o Fauna, flóra – důkladné zpracování s ohledem na skutečnosti situování VD 
v lokalitě CHKO Orlické hory - zóna I a EVL Zdobnice - Říčka, má vliv na další 
projednávání akce. 

o Klimatologie - je ke zvážení využít dosavadní výzkumy VÚV, výstupem by měly 
být korektní důvody pro výstavbu VD. 

o Hydrologie a hydraulika – rozsah a stanovení základních hydrologických 
parametrů bude proveden tak, aby z nich mohly být stanoveny korektní 
parametry VD. Pokud zhotovitel s ohledem na hlavní priority studie navrhuje 
odlišný rozsah hydrologických parametrů, než je uvedeno v zadávací 
dokumentaci (např. řešení návrhových a kontrolních povodní), musí být toto 
v písemné podobě s odpovídajícím zdůvodněním předloženo objednateli 
k přezkoumání. Pokud objednatel posoudí návrh zhotovitele na úpravu 
zadání jako opodstatněný, bude o této změně poveden záznam, případně 
dodatek ke smlouvě. 

 
� Kap. 2.2.2 Hospodářské, urbanistické a kulturní poměry 

o V případě obesílání dotčených subjektů z důvodu získávání informací pro 
potřeby studie VD bude vždy objednatelem odsouhlasen obsah podoby 
žádostí, případně přikládaný materiál. 

 
� Kap. 2.2.3 Vodohospodářská infrastruktura 

o Vzhledem k přímé vazbě Vodohospodářské infrastruktury (VI) na plánovaný 
účel VD Pěčín, upřednostňuje objednatel úvodní oznámení hlavním 
dotčeným subjektům VI. K tomuto zhotovitel připraví formu oznámení 
o zahájení prací na studii proveditelnosti VD Pěčín a předběžný seznam 
subjektů. Po odsouhlasení objednatelem budou oznámení rozeslána, 
popřípadě navázán přímý kontakt se subjekty formou projednání za účasti 
objednatele. 

 
� Kap. 2.3.1 Jakost vody 

o Objednatel v současné době (od 11/2014) sleduje v lokalitě kvalitu vody 
formou pravidelného monitoringu. Výsledky monitoringu - jeho vyhodnocení 
bude na vyžádání zhotoviteli k dispozici. 
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o Objednatel upozornil na nutnost zvýšené pozornosti ve vazbě na 
ichtyologický průzkum. 

o Návrh na optimalizaci monitoringu – zhotovitel po dohodě s objednatelem 
navrhne případné rozšíření sledovaného profilu, popřípadě navrhne změnu 
rozsahu sledovaných parametrů. 

 
� Kap. 2.4  Návrh technického řešení 

o Zadávací dokumentace obsahuje zpracování dvou variantních řešení 
konstrukce hráze - zemní sypaná hráz a klenbová betonová hráz. V případě, 
že zhotovitel v průběhu prací shledá nevhodnost jednoho z předběžně 
navrhovaných typů hráze, bude tato skutečnost projednána s objednatelem. 
Pokud objednatel posoudí návrh zhotovitele na úpravu zadání jako 
opodstatněný, bude proveden zápis o změně v rozsahu zadávací 
dokumentace / dodatek smlouvy. 

 
� Kap. 2.5.2 Přístup k veřejnosti 

o Tato část předmětu plnění je důležitá ve vazbě na další projednávání akce, 
zhotovitel proto navrhne v rámci návazných výrobních výborů přístup 
k řešení dané problematiky.  

 
� Kap. 2.5.3 Projednání s dotčenými subjekty 

o V případě obesílání dotčených orgánů státní správy a dotčených regionálních 
subjektů bude obsah podoby žádostí, případně přikládaný materiál 
odsouhlasen objednatelem. 

o Zejména v případě oslovení obcí je upozorněno na zásadní vazbu s kap. 2.5.2. 
 

� Kap. 2.6  Legislativní rozbor 

o Důležité ve vazbě na další projednávání akce, zhotovitel proto navrhne 
v rámci návazných výrobních výborů přístup k řešení dané problematiky.  

o Cílem je návrh na postupné kroky ve změně či doplnění platné legislativy, 
které bude vhodné provést pro budoucí efektivní prosazení VD Pěčín. 

 

• Závěrem: 
� Zhotovitel předloží objednateli návrh oznámení o připravované studii 

proveditelnosti VD Pěčín důležitým subjektům v dotčeném území včetně 
předběžného výčtu subjektů - tento krok je vhodné provést ještě v 02/2015. 

� Zhotovitel zajistí pro potřeby projednávání akce věcné informace související se 
změnou umístění profilu VD v rámci úpravy generelu LAPV z roku 2011. 

� Po prostudování dostupných archivních podkladů a informací vztahujících se 
k VD Pěčín bude zhotovitelem zpracováno zdůvodnění proč je navržené umístění 
přehradního profilu v daném místě. 

 

ZAZNAMENAL 

Ing. Holinka 
Ing. Kysnar, Ph.D. 
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ZÁPIS Z JEDNÁNÍ 
AKCE: 

Zdobnice, Pěčín, výstavba přehradní nádrže 

UPŘESŇUJÍCÍ NÁZEV: 

  

ČÍSLO AKCE: 

11-5109-0100 
HIP: 

Ing. Kysnar, Ph.D. 
ZAZNAMENAL: 

Jan Metelka, DiS. 

 

MÍSTO KONÁNÍ: 

MěÚ Rokytnice v Orlických horách 
DATUM KONÁNÍ: 

26.5.2015 
POŘADOVÉ ČÍSLO: 

2 

PŘÍTOMNI: viz prezenční listina 
 

  

PŘEDMĚT JEDNÁNÍ: 

INFORMAČNÍ PROJEDNÁNÍ SE STAROSTY 

Předmětem informačního projednání za účasti starostů/-ek měst a obcí dotčených 
připravovanou studií proveditelnosti, zástupců Povodí Labe, státní podnik jako objednatele 
studie a zástupců společnosti Sweco Hydroprojekt a.s a Vodohospodářský rozvoj a výstavba 
a.s. jako zhotovitele studie bylo seznámení přítomných s úkoly připravovaného dokumentu 
„Zdobnice, Pěčín, přehradní nádrž, studie proveditelnosti a investiční záměr“, jehož cílem je 
analýza, identifikace a přezkum možností realizace vodního díla Pěčín na vodním toku 
Zdobnice v profilu daném Generelem území chráněných pro akumulaci povrchových vod 
(Praha, září 2011). 
 
Ve věci účasti na informačním projednání byli osloveni starostové níže uvedených měst a obcí: 
 

• Město Rokytnice v Orlických horách  
• Obec Liberk  
• Obec Zdobnice  
• Obec Pěčín  
• Obec Slatina nad Zdobnicí  
• Obec Rybná nad Zdobnicí  
• Město Vamberk 

 
V rámci projednání byla nejprve ze strany zpracovatele dokumentace provedena prezentace 
zaměřená na níže uvedené body: 
 

• Co vedlo k zadání studie - historický vývoj záměru výstavby nádrže Pěčín z hlediska 
vodohospodářské plánovací dokumentace a projektové dokumentace vztažený 
k současnému zadání studie proveditelnosti 

• Úvodní údaje studie – údaje o zadavateli a zpracovateli studie, údaje o řešeném území 
a základní návrhové parametry nádrže včetně uvažovaného umístění profilu 

• Cíle studie – bylo provedeno stručné nastínění následujících cílů studie: 
a. definování požadavků na funkci a účel nádrže,  
b. zjištění vlivu vodního díla na přírodní stav území,  
c. analýza hospodářských, urbanistických a kulturních poměrů,  
d. VH infrastruktura, prognóza jakosti vody a sanační opatření,  
e. technické řešení,  
f. majetkoprávní uspořádání,  
g. projednání s dotčenými subjekty 
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h. finanční analýza 
i. závěrečné vyhodnocení realizovatelnosti vodního díla 

 
Po skončení prezentace byl vyhrazen prostor pro dotazy jednotlivých starostů/-ek. V rámci 
diskuze byly zodpovězeny následující dotazy: 
 

• časový horizont realizace nádrže Pěčín 
o dle zástupců státního podniku Povodí Labe bude-li o výstavbě vodního díla 

rozhodnuto, lze dle aktuálně platné legislativy odhadovat nejbližší termín 
realizace po roce 2036. 
 

• uvažovaný účel nádrže 
o dle zástupců zhotovitele bylo konstatováno, že v souladu s Generelem LAPV je 

hlavním účelem nádrže uvažovaným v rámci studie proveditelnosti vodárenský 
účel (zásobování pitnou vodou Hradecka a Pardubicka), dále pak 
protipovodňová ochrana a nalepšování průtoků 
 

• ochranná pásma vodního zdroje a podmínky pohybu a hospodaření v těchto pásmech, 
zejména ve vztahu k lesnímu hospodářství 

o dle zástupců státního podniku Povodí Labe je nutné uvažovat se zřízením 
ochranného pásma I. stupně, při návrhu rozsahu ochranného pásma II. stupně 
bude přihlédnuto ke stávajícímu využití území a možným zdrojům znečištění 
v zájmové lokalitě 

o podmínky budoucího hospodaření v ochranných pásmech vodních zdrojů byly 
prezentovány na příkladech obdobných provozovaných vodárenských nádrží ve 
správě Povodí Labe, státní podnik 
 

• umístění přehradního profilu - neměnnost stanovení polohy 
o poloha profilu stanovená Generelem LAPV nebude v rámci zpracování studie 

nijak zásadně měněna, přesun profilu zpět pod soutok Zdobnice s Říčkou je 
vyloučen 
 

• název vodního díla – možnosti změny názvu vodního díla vzhledem k současnému 
umístění uvažovaného profilu 

o bylo konstatováno, že v rámci současně zpracovávané dokumentace není 
možné provést dodatečnou změnu názvu vodního díla 
 

• zrušení stavební uzávěry před rokem 1995 a současný stav aplikace prostředků 
ochrany zájmového území ve vztahu k územně plánovací dokumentaci 

o starostové byli podrobně seznámeni s danou problematikou 
 

• výška hráze – provedená změna výšky hráze oproti dokumentaci z 80 -tých let 
o navrhována maximální výška hráze bude zhruba 65,0 m (tato uvažovaná hodnota 

je odvislá od kóty maximálního objemu nádrže uvažované v rámci zpracování 
Generelu LAPV) 

 
• termín zpracovaní studie proveditelnosti a investičního záměru 

o starostové byli obeznámeni s termínem zpracování studie proveditelnosti a IZ tj. 
31.10.2015 
 

• termín a další postup ve věci veřejného projednání studie proveditelnosti 
o není jednoznačně určeno, zda a jakým způsobem budou výsledky studie 

proveditelnosti projednávány s veřejností. Bude dále dohodnuto. 
ZAZNAMENAL 

Jan Metelka, DiS 
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Zdobnice, Pěčín, výstavba přehradní nádrže 

UPŘESŇUJÍCÍ NÁZEV: 

  

ČÍSLO AKCE: 

11-5109-0100 

HIP: 

Ing. Kysnar, Ph.D. 

 : 

Ing. Jan Polanský 

 

MÍSTO KONÁNÍ: 

Sídlo SHDP 

DATUM KONÁNÍ: 

10.7.2015 

POŘADOVÉ ČÍSLO: 

3 

PŘÍTOMNI: viz prezenční listina 
 

  

PŘEDMĚT JEDNÁNÍ: 

VÝROBNÍ VÝBOR - KLIMATOLOGIE, ROZPRACOVANOST PODKLADŮ 

 
Předmětem jednání 10.7.2015 byla kontrola stavu rozpracovanosti úkolů klimatologické změny, 
vodohospodářské řešení a vzájemné interakce mezi nimi. Za účasti zástupců společnosti 
Sweco Hydroprojekt a.s., Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s. a Výzkumný ústav 
vodohospodářský T. G. Masaryka v.v.i. V průběhu jednání byly projednány následující body: 
 

1) Problematika bodu objemu stálého nadržení 
2) Stanovení odběru vody z nádrže pro vodárenské účely 
3) Minimální zůstatkový průtok pod nádrží 
4) Určení neškodného odtoku z nádrže 
5) Volba klimatologického scénáře pro následné VH řešení 
6) Vliv klimatologické změny na výpar vody z nádrže v návrhovém období 
7) Doporučení pro modelování syntetické řady průtoků 

 
ad 1)  pro navržení optimálního objemu stálého nadržení vypracuje VRV a.s. podklady týkající 

se chodu splavenin a jejich ukládání v nádrži. Dále prověří požadavky na objem st. n. 
s ohledem na ochranu životního prostředí. Případně prověří a uvede požadavky na 
jakost vody ovlivňující minimální hladinu vody v nádrži.  

 
ad 2) na základě informací o vývoji klimatických podmínek od VÚV T.G.M. v.v.i.(snížení 

vydatnosti podzemních a povrchových zdrojů vody) určí VRV a.s. požadovaný odběr 
z nádrže VD Pěčín v posuzovaném období klimatické změny. Dle dohody v termínu 
15.07.2015 

 
ad 3) Sweco Hydroprojekt a.s. navrhne minimální zůstatkový průtok dle aktuální vyhlášky a 

posoudí s navrhovaným postupem určení minimálního zůstatkového průtoku, které 
aktuálně zpracovává VÚV T.G.M. v.v.i. 

 
ad 4)  VRV a.s.  z LGS Slatina nad Zdobnicí určí minimální zůstatkový průtok pod VD Pěčín 
 
ad 5) VÚV T.G.M. v.v.i. doporučil pro zpracování podkladů klimatický scénář sCEN2 
 
ad 6) VÚV T.G.M. v.v.i přislíbil dodání podkladu o vývoji klimatu v ČR, na základě kterého 

určí VRV a.s. předpokládanou hodnotu výparu z nádrže a jeho rozložení v roce, 
s ohledem na plánovanou výstavbu VD Pěčín v období za 50 let. 
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ad 7) pro modelování syntetické řady průtoku doporučil VÚV T.G.M. v.v.i. jako podklad řadu 

průtoků rSCEN2_2031-2050 (viz bod 5) 
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ZÁZNAM Z JEDNÁNÍ 
AKCE: 

Zdobnice, Pěčín, výstavba přehradní nádrže 

UPŘESŇUJÍCÍ NÁZEV: 

Aktuální stav rozpracovanosti studie proveditelnosti 

ČÍSLO AKCE: 

11-5109-0100 
HIP: 

Ing. Kysnar, Ph.D. 
ZAZNAMENAL: 

Ing. Marek Holinka 

 

MÍSTO KONÁNÍ: 

Povodí Labe, zasedací místnost 
DATUM KONÁNÍ: 

25.8.2015 
POŘADOVÉ ČÍSLO: 

4 

PŘÍTOMNI: viz prezenční listina 
 

  

PŘEDMĚT JEDNÁNÍ: 

VÝROBNÍ VÝBOR 

Předmětem výrobního výboru výše uvedené akce bylo projednání doposud zpracovaných částí 
studie a jejich závěrů, zejména pak závěrů geologické rešerše, potřeby vody v zájmovém 
území, vodohospodářského řešení a rešerše oblasti ochrany přírody. 
Jednání proběhlo za účasti zástupců objednatele (Povodí Labe, státní podnik) a zhotovitele 
(Sweco Hydroprojekt a.s. & VRV a.s.) dle níže přiložené prezenční listiny v prostorách 
objednatele.  
    
Zástupci zhotovitele představili formou prezentace závěry výše uvedených zpracovaných částí 
mající zásadní vliv na navazující plnění zakázky. Následně byla vedena diskuse nad 
jednotlivými kapitolami a byly stanoveny závěry pro další vývoj prací. Průběh jednání je shrnut v 
níže uvedených hlavních bodech: 
 
 

• Geologické pom ěry  
o Bylo konstatováno, že výstupy z předchozích IG průzkumů prováděných 

v profilu pod soutokem Zdobnice s Říčkou jsou pro účel zpracování studie 
využitelné, jejich využitelnost je však nutno vnímat v kontextu poloh jednotlivých 
profilů plánovaného vodního díla (před rokem 89 a nyní). Z globálního hlediska 
se však nepředpokládá, že by geologické podmínky v lokalitě byly zásadně 
rozdílné od původního profilu. V rámci rešerše byly použity dostupné archivní 
podklady (Geofond, archiv IG průzkumu původního projektu a ostatní 
podklady). 

o Účastníci jednání byli seznámeni s obecnými geologickými, hydrogeologickými, 
seismickými poměry v zájmové oblasti. Současně byly představeny potenciální 
zdroje místních materiálů. 

o Lokalita je vhodná pro výstavbu tížných konstrukcí (kamenité tížné, případně 
betonové tížné hráze). 

o Lokalita je nevhodná pro komplikovanější typy hrází (klenbové, pilířové). 
Rozhodující je stávající stratigrafické uspořádání, kdy se ve stěnách údolí 
střídají v relativně úzkých pruzích (cca 70 m) výrazně odlišné typy hornin. 

o Závěrem prezentace byl představen koncept navazujících stupňů IG průzkumu, 
na základě kterých bude možno upřesnit jak vlastní technický návrh, tak i 
materiálové dispozice v zájmové lokalitě. 
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• Potřeba vody - sou časnost a výhled z pohledu provozovatel ů VHI 
o Zájmové území pro stanovení potřeby vody bylo stanoveno na podkladě 

jednání a dat od provozovatelů VHI v Královehradeckém a Pardubickém kraji 
a zahrnuje území těchto provozovatelů: 
- Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s. 
- Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí, a.s. 
- Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s. 
- Vodovody a kanalizace Náchod, a.s. 
- AQUA servis, a.s. 
- Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s. 
- Rokytnická voda, s.r.o. 

o Průměrná denní potřeba vody v zájmové lokalitě je v současnosti 1003 l/s 
o Kapacita stávajících vodních zdrojů v zájmové oblasti je v současnosti 1675 l/s. 

Jedná se o kapacitu stávajících povrchových zdrojů a zdrojů podzemních na 
základě zaslaných dat od samotných provozovatelů VHI. 

o Výhledová potřeba vody v zájmovém území v roce 2050 bude 1334 l/s 
o Provozovatelé VHI v zájmovém území vyslovily požadavek na částečný odběr 

z navrhovaného vodního díla pro doplnění stávajících zdrojů pitné vody 
v referenčních letech 2025, 2035 a 2050 v množství 255 l/s. 

o V případě havárie a klimatických změn (sucho) byl vznesen požadavek na 
odběr 931 l/s v roce 2050. 

 
 

• Predikce pot řeby vody s vlivem klimatické zm ěny 
o Na základě porovnání výhledové potřeby vody a dostupné kapacity stávajících 

zdrojů pitné vody ovlivněných klimatickou změnou (použit referenční scénář 
rSCEN2 /1971-2100) byl v zájmovém území zjištěn DEFICIT vodních zdrojů po 
roce 2050 v množství 223 l/s. 

o Predikce neuvažuje jiné alternativy vodních zdrojů v daném horizontu jako 
například břehové jímání, infiltrace podzemních zdrojů nebo jiné. Tato 
problematika nebyla doposud nikým podrobně prozkoumána a nejsou známy 
žádné konkrétní závěry. Provozovatelé VHI ani zhotovitel proto tyto alternativy 
neuvažuje. 

 
 

• Vodohospodá řské řešení 
o Zhotovitel podrobně představil vstupní údaje VH řešení - hydrologické 

podklady, požadované odběry, min. zůstatkový průtok, neškodný odtok pod 
nádrží, výpar z hladiny ovlivněný klimat. změnami a charakteristiky nádrže. 

o Minimální zůstatkový průtok byl určen dle připravované metodiky VÚV. 
- období od června po únor Qz = 0,208 m3/s 
- období od března po květen Qz = 0,260 m3/s 

o Neškodný odtok pod nádrží byl s ohledem na povodí pod vodním dílem 
stanoven na dohodnutou hodnotu Qneš = 11,8 m3/s 

o Roční výpar zvětšený dle zvoleného klimatického scénáře pro VD Pěčín 
753 mm/rok 

o Zhotovitel předložil variantně zpracované vodohospodářské řešení nádrže. Byla 
představena metodika řešení pro zásobní funkci nádrže a pro retenční funkci 
nádrže. 

o Varianty VH řešení jsou uvedeny níže: 
 
A. Standartní VH řešení – Odběr dle požadavků na funkci a účel nádrže  

I. Varianta primárně zásobní funkce 
II. Varianta primárně protipovodňová funkce 

III. Kombinace 
B. Reverzní VH řešení – řešení podle dané max. hladiny 



  
 Zdobnice, Pěčín, výstavba přehradní nádrže Zápis z jednání

      

 

Sweco Hydroprojekt a.s.  3 (5)

ČÍSLO AKCE: 11-5109-0100 VERZE: d
ČÍSLO DOKUMENTU: ZAJ1505-0258 REVIZE: 1

 

• Parametry dle LAPV – max. hl. 515,00 m n.m. 
• Minimalizace chyby stanovení odběru ve vazbě na klimatickou změnu 
•  

o Varianty A představují klasický přístup k VH řešení víceletých nádrží. Je 
přinejmenším komplikované na základě validity vstupních dat jasně garantovat 
výstupní parametry. Naproti tomu Varianta B představuje přístup k VH 
problematice, kterým se minimalizuje potenciálně negativní dopad nepřesnosti 
vstupních podkladů a nevzniká tak riziko redukce možnosti optimalizace VH 
řešení v navazujících stupních projektové přípravy. 

o Přehledné shrnutí posuzovaných variant je uvedeno níže v tabulce: 

Varianta A I A II A III B   

V
Z
  6.5 1.5 6.5 13.8 (mil. m

3
) 

V
R
  0.9 2.8 1.8 3.1 (mil. m

3
) 

H
Z
  499.00 483.00 499.00 510.60 (m n. m.) 

H
MAX

  501.00 494.00  503.00  515.00 (m n. m.) 
O 223 - 223 400  (l/s) 

transf. Q
100

  7 52  23  63 (%) 
 
 

• Fauna flóra 
o Z pohledu ochrany přírody se jedná se o velmi konfliktní lokalitu. 
o Stěžejní bude, jak koncepce projde přes hodnocení lokality soustavy NATURA 

2000. Na základě závěrů zpracovatele průzkumu bylo konstatováno, že záměr 
bude téměř jistě hodnocen jako kategorie -2, tedy hodnocen s negativním 
vlivem, kdy realizaci lze schválit jen v případě převažujícího veřejného zájmu 
s uložením kompenzačních opatření. 

o V rámci problematiky ochrany přírody nebyly doposud poptány žádné orgány 
státní správy k jejich stanoviskům. 

o Zhotovitel v této fázi doporučuje seznámení hlavních představitelů dotčených 
orgánů ochrany přírody s koncepcí záměru VD Pěčín formou prezentace. Cílem 
je maximální informovanost k záměru s vazbou na další případné projednávání 
akce. 

 
 
Závěrem: 

• Na základě předložených závěrů geologické rešerše bude zpracováno technické řešení 
konstrukce hráze ve variantě kamenité tížné hráze a variantě betonové tížné hráze. 
Zhotovitel změnu volby konstrukčního řešení hráze oproti zadání dle SoD patřičně 
zdůvodní v kapitole 2.4. Návrh technického řešení. Objednatel s navrhovanou změnou 
typu hráze na základě výstupů IG rešerše souhlasí za předpokladu adekvátního 
zdůvodnění ve zprávě studie. 

• Na základě prezentace problematiky VH řešení se obě strany dohodly, že návrh 
technického řešení nádrže bude proveden pro VH řešení představené ve variantě B 
s kótou maximální hladiny Hmax = 515,0 m n.m., tj. v maximálním rozsahu dle 
parametrů v Generelu LAPV (Praha, září 2011), tj. s maximálním teoreticky možným 
odběrem 400 l/s. 

• Objednatel upozornil na nutnost zohlednit předpokládaný vývoj jakosti vody v nádrži a 
následné stratifikaci vody v nádrži ve vztahu k charakteru povodí a zahrnout toto při 
koncepčním VH řešení.  

• Videoanimace koncepce záměru VD Pěčín bude v takové časové délce, aby 
dostatečně postihla následující: stávající podobu lokality, výstavbu objektů vodního díla, 
plnění nádrže vodou, úpravy břehů nádrže, finální podobu celého vodního díla, 
dopravní obslužnost vodního díla, případně související přeložky dopravní infrastruktury. 



  
 Zdobnice, Pěčín, výstavba přehradní nádrže Zápis z jednání

      

 

Sweco Hydroprojekt a.s.  4 (5)

ČÍSLO AKCE: 11-5109-0100 VERZE: d
ČÍSLO DOKUMENTU: ZAJ1505-0258 REVIZE: 1

 

Objednatel zdůraznil nutnost významu animace v podobě seznámení diváků 
s celkovým náhledem na připravovanou akci. Tomu je nutno adekvátně upravit i délku 
animace. Jako inspiraci uvedl Objednatel vizualizaci výměny šoupat na VD Josefův Důl. 
Obě strany se dohodly, že v rámci rozpracovanosti bude svoláno jednání ve věci 
odborné diskuze nad připravovanou koncepcí animace.  

• Bude uskutečněno představení koncepce VD Pěčín hlavním představitelům dotčených 
orgánů ochrany přírody formou prezentace. Termín prezentace cca v polovině září 
2015. Zhotovitel předloží objednateli seznam zvaných osob k odsouhlasení a vzájemně 
si dále odsouhlasí pozvánku a náplň prezentace. 

• Objednatel zdůraznil nutnost koncepčního propojení jednotlivých částí studie a to 
zejména problematiky Fauna&Flora s Legislativním rozborem, resp. Přístupem 
k veřejnosti.  

 
 

ZAZNAMENAL 

Ing. Holinka 
Ing. Kysnar, Ph.D. 
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ZÁPIS Z JEDNÁNÍ 
AKCE: 

Zdobnice, pěčín, výstavba přehradní nádrže 

UPŘESŇUJÍCÍ NÁZEV: 

Studie proveditelnosti 

ČÍSLO AKCE: 

11 5109 0100 
HIP: 

Ing. Filip Kysnar, Ph.D. 
ZAZNAMENAL: 

RNDr. Lenka Šikulová 

 

MÍSTO KONÁNÍ: 

Povodí Labe, zasedací místnost  
DATUM KONÁNÍ: 

9. 10. 2015 
POŘADOVÉ ČÍSLO: 

5 

PŘÍTOMNI: zástupci zadavatele (Povodí Labe, státní podnik), zástupci zpracovatele studie 

proveditelnosti (VRV a.s., Ekopontis, s.r.o.), zástupci dotčených orgánů ochrany přírody (KÚ 
Královéhradeckého kraje - OŽP, MěÚ Rychnov nad Kněžnou - OŽP, AOPK ČR, SCHKO 
Orlické hory); jmenovitě dle přiložené prezenční listiny 
 

  

PŘEDMĚT JEDNÁNÍ: 

PŘEDSTAVENÍ KONCEPTU STUDIE PROVEDITELNOSTI VD PĚČÍN ZÁSTUPCŮM 
DOTČENÝCH ORGÁNŮ STÁTNÍ SPRÁVY OCHRANY PŘÍRODY 

 
1. Všichni přítomní byli seznámení s předběžnými závěry studie proveditelnosti (dále pouze 

SP) s důrazem na závěry v oblasti ochrany přírody – prezentace (VRV – Ing. Holinka; 
Ekopontis – Ing. Obrdlík) 

 
Z  oblasti vlivu záměru na stávající faunu flóru bylo mimo jiné zmíněno: 

- v případě realizace se dá předpokládat nutný přesun dotčených živočichů 
- lze předpokládat kompenzační opatření v rámci biologického hodnocení ( „revitalizační“ 

opatření některých toků v regionu, vytvoření litorálního pásma) 
- lze předpokládat kompenzační opatření v rámci "naturového" hodnocení (vytvoření 

nových přírodních stanovišť na území a ploše cca 3 x větším, než bude plánovaný 
zásah) 

- v dalším procesu přípravy bude nutné provedení navazujících biologických průzkumů, 
které budou doplňovat stávající databáze   

 
VRV (Ing. Holinka) 
Během prezentace bylo uvedeno, že se jedná o předběžné závěry SP, které budou doplněny 
i na základě dnešního jednání. Po dokončení SP bude následovat řada dalších jednání a kroků. 
Cílem setkání je tak zjistit co nejvíce souvisejících podnětů k zapracování do SP, které by při 
dalším rozhodování o realizaci předkládaného opatření neměly být opomenuty.     
 
2. Diskuze k uvedenému 
CHKO Orlické hory  (Ing. David Rešl): 
Vznesen dotaz na další zpracovávané studie proveditelnosti. 
 
Reakce PLa (Ing. Rederer): 
Na Povodí Labe je jediná SP na VD Pěčín. Další jedna na Povodí Ohře (PPO), jedna na Povodí 
Moravy (vodárenská nádrž), další dvě na Povodí Vltavy (PPO). 
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AOPK ČR (Mgr. Vlastimil Peřina): 
- Kromě v prezentaci jmenovaných povolení dle ZOPK a ZPV bude nutná výjimka pro 

stavbu v I. zóně CHKO. 

- V povolovacím procesu mnoho faktorů – výsledkem může být povolení/nepovolení 
záměru, nebo povolení v jiné podobě. 
Bylo by vhodné od začátku stanovit, zda stavba bude povolena (stanovení veřejného 
zájmu). 

- Kromě přímých vlivů zátopy je doporučeno, aby se SP zabývala i ovlivněním průtoků 
pod VD a nastavením průtokového režimu (odebraná voda zde bude chybět v průběhu 
celého roku, vliv na ekosystém, splaveninový režim…) – mimořádně důležité z pohledu 
ochrany přírody. 

- Energetické využití – nutno od začátku stanovit, že VD nebude mít energetické využití 
(nebo jen sekundárně - pouze využití té vody, která bude protékat, v žádném případě 
není akceptovatelné špičkování!). 

- V případě kompenzačních opatření (dále jen KO) v lesních ekosystémech je nutné 
počítat s tím, že realizace je náročná a trvá dlouho (do stavu, kdy jsou KO funkční), 
může se komplikovat majetkoprávními vztahy. 
KO ve vodním toku – relativně snazší, možná komplikace majetkoprávními vztahy. 

- Je doporučeno zabývat se nutným množstvím odebírané pitné vody a to s ohledem na 
zájmy ochrany přírody. 
Nádrže pro vodárenské využití – z principu vždy kolizní se zájmy ochrany přírody. 
Nutné kompromisy. 

- Z OPŽP proběhla studie „Rebilance zásob podzemních vod“ – výsledky by měly být v 
dalším rozhodování o realizaci předmětného vodního díla zohledněny. Důležité je 
eliminovat riziko, že VD bude realizováno a voda nebude potřeba. 

- Povolovací procesy dlouhé, realizace VD krátká (několik let) – ideální by bylo projít 
povolovací proces a poté rozhodovat o realizaci se zohledněním aktuální potřeby vody 
(i s rizikem, že projekt se bude připravovat „do šuplíku“). 

 
Reakce VRV (Ing. Holinka):  
Předpokládá se, že SP je vstupním krokem pro další rozhodování o realizaci alternativních 
zdrojů pitné vody. Vedle předkládané studie proveditelnosti, jsou řešeny / měly by být řešeny 
další studie zaměřené na zásoby pitné vody (např. uvedená „Rebilance zásob podzemních 
vod“). Výsledky studií by měly být postaveny vedle sebe se všemi podmínkami, důsledky, 
výhodami a nevýhodami pro další rozhodování.    
 
Reakce Ekopontis (Ing. Obrdlík): 
Alternativy budou řešeny v rámci povolovacích procesů – VD navrhováno do EVL, 
pravděpodobné jsou významně negativní vlivy a bude tedy nutno prokazovat, že neexistuje 
alternativa s menším vlivem na soustavu Natura 2000.  
 
MěÚ Rychnov nad Kněžnou (Ing. Langrová): 
Dotaz, zda budou k dispozici výsledky studie a jakou dostanou OOP zpětnou vazbu – jak budou 
komunikovány vůči OOP výsledky rozhodování o další přípravě záměru? 
 
Reakce PLa (Ing. Rederer): 
Hotová studie bude poskytnuta všem zainteresovaným stranám.  PLa odevzdává studii na MZe, 
další vývoj zatím není zcela zřejmý. V případě dalšího pokračování v přípravě záměru investor 
hodlá od počátku komunikovat s OOP (ne  pouhé předkládání výsledků). Také bude třeba 
záměr zanést do ÚPD. 
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VRV (Ing. Holinka) 
Apel na zástupce OOP, aby zaslali svá vyjádření ke studii co nejdříve (podněty, co by v tomto 
vstupním materiálu nemělo být opomenuto). Termín pro dokončení SP je konec října. 
Prezentace z dnešního projednání bude zaslána všem prostřednictvím e-mailu. 
 
 
 

ZAPSALA 

RNDr. Lenka Šikulová 
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PREZENČNÍ LISTINA 
AKCE: 

Zdobnice, pěčín, výstavba přehradní nádrže 

UPŘESŇUJÍCÍ NÁZEV: 

Studie proveditelnosti 

DATUM KONÁNÍ: 

9. 10. 2015 
POŘADOVÉ ČÍSLO: 

5 

MÍSTO KONÁNÍ: 

Povodí Labe, zasedací místnost 

 

JMÉNO, PŘÍJMENÍ TELEFON 
PODPIS: 

ORGANIZACE, FIRMA E-MAIL 

Marek Holinka 724 922 110 
 

VRV a.s. holinka@vrv.cz 

Pavel Obrdlík 774 854 447 
 

EKOPONTIS, s.r.o. obrdlik@ekopontis.cz 

Lenka Šikulová 725 827 331 
 

EKOPONTIS, s.r.o. sikulova@ekopontis.cz 

Martin Kincl 723 765 475 
 

EKOPONTIS, s.r.o. kincl@ekopontis.cz 

Ludek Rederer 602 150 746 
 

Povodí Labe, s.p. rederer@pla.cz 

Jiří Šíma 725 721 579 
 

Povodí Labe, OIČ simaj@pla.cz 

Jakub Hušek 602 128 870 
 

Povodí Labe, OIČ husekj@pla.cz 

Jiří Jindra 602 108 493 
 

Povodí Labe, ZHK jindraj@pla.cz 

Miroslav Krejzlík 736 521 882 
 

KÚ KHK, OŽP mkrejzlik@kr-kralovehradecky.cz 

Richard Veselý 736 521 876 
 

KÚ KHK, OŽP, EIA rvesely@kr-kralovehradecky.cz 

Jitka Macková 495 817 452 
 

KÚ KHK, odb. ÚP a SŔ  jmackova@kr-kralovehradecky.cz 
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JMÉNO, PŘÍJMENÍ TELEFON 
PODPIS: 

ORGANIZACE, FIRMA E-MAIL 

Eva Valterová 736 521 881 
 

KÚ KHK, OŽP, vodní hospodářství  evalterova@kr-kralovehradecky.cz 

David Rešl 602 522 149 
 

AOPK ČR RPVČ david.resl@nature.cz 

Radka Jakoubková 494 539 545 
 

AOPK ČR RPVČ, SCHKO OH radka.jakoubkova@nature.cz 

Martina Langerová 603 393 225 
 

MěÚ Rychnov n. K., OVŽP - OPK martina.langerova@rychnov-city.cz 

Vlastimil Peřina 607 264 171 
 

AOPK ČR vlastimil.perina@nature.cz 
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ZÁPIS Z JEDNÁNÍ 
AKCE: 

Zdobnice, Pěčín, výstavba přehradní nádrže 

UPŘESŇUJÍCÍ NÁZEV: 

Studie proveditelnosti 

ČÍSLO AKCE: 

11-5109-0100 
HIP: 

Ing. Kysnar, Ph.D. 
 : 

Ing. Filip Kysnar, Ph.D. 

 

MÍSTO KONÁNÍ: 

Sídlo objednatele 
DATUM KONÁNÍ: 

9.10.2015 
POŘADOVÉ ČÍSLO: 

6 

PŘÍTOMNI: viz prezenční listina 
 

  

PŘEDMĚT JEDNÁNÍ: 

VÝROBNÍ VÝBOR - ROZPRACOVANOST VIZUALIZACE 

 
Dne 9. 10. 2015 proběhla v sídle objednatele pracovní schůzka v rámci akce nazvané 

„Zdobnice, Pěčín, výstavby přehradní nádrže“. Cílem pracovní schůzky bylo seznámení 
objednatele s rozpracovaností studie proveditelnosti a to konkrétně části věnované vizualizaci 
vodního díla. Průběh vlastního jednání lze zapsat v níže uvedených bodech: 

• Na úvod byla představena koncepce vlastní vizualizace a to zejména ve smyslu 
nastavení kamery a snímaní zájmového území. Trasa vedení kamery je z hlediska a na 
základě zkušeností s obdobným typem vizualizací vedena optimálně tak, aby bylo 
docíleno záměru informovat o plánované výstavbě VD Pěčín širokou veřejnost. Shodný 
typ trasy kamery bude použit i pro variantu klenbové hráze s pochopitelnými rozdíly 
vyplývající z jiného technického řešení. 

• Současně byly představeny vyrendrované snímky pro zvolený časový interval, aby bylo 
možno dokumentovat předpokládanou míru grafického ztvárnění. 

• V úvodu bude kamerou nasnímáno území od Hradce Králové dále více na východ ve 
směru k lokalitě plánovaného VD Pěčín. Nejdříve bude ukázáno území toku Zdobnice 
před výstavbou a následně při obratu kamery bude již zaznamenán postup tvorby 
přeložek komunikací, úpravy prostoru v nádrži, vlastní výstavba jednotlivých stavebních 
objektů až po následnou vizualizaci odvodu surové vody na úpravnu v Rychnově nad 
Kněžnou s následnou další distribucí do hlavních objektů VBH infrastruktury.  

• Ze strany objednatele byl vznesen požadavek na úpravu ztvárnění prostoru v nádrži 
před vlastním napouštěním, tak aby nevznikal dojem bez vegetačních svahů v prostoru 
nádrže. Dále bylo objednatelem doporučeno upravit vegetaci tak, aby v co největší míře 
zasahovala až k vodní hladině. Obdobně bylo doporučeno upravit načasování režimu 
napouštění, aby mohlo být na konci vzdutí naznačeno vytvoření litorálního pásma. 

• Ve vztahu k trase přivaděče byl vznesen ze strany objednatele návrh na grafickou 
úpravu vedení potrubního přivaděče, ze které by bylo zřejmé, že se jedná o podzemní 
trasu a nikoliv o potrubí uložené na povrchu. 

• Ve vztahu k postprodukci bylo zhotovitelem uvedeno, že v dolní části bude průsvitný 
šedý proužek, ve kterém budou zobrazovány jednotlivé popisy. Například v případě 
popisu vzdouvací stavby se bude jednat spíše o obecně platné popisu (například 
koruna hráze, těsnicí jádro apod.) než o snahu konkrétními čísly upřesňovat a případně 
i do budoucna omezovat vlastní technické řešení. 

• V závěru jednání byla diskutována problematika podkladových mapových podkladů 
a jejich vypovídací schopnosti ve vztahu k realitě v zájmové lokalitě. Jedná se zejména 
o rozšíření vegetace v prostoru soutoku vodních toků. Pro větší schopnost přiblížit 
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vizualizaci stávajícímu stavu zalesnění oblasti přislíbil objednatel poskytnout letecké 
snímky zájmové lokality. 

• Současně bylo objednatelem navrhnuto zdůraznění hlavních sídelných celků, pro které 
bude vlastní VD Pěčín v podstatě sloužit. Příkladem by mohlo být nějaké zvýraznění 
obrysu Hradce Králové, Pardubic, Rychnova nad Kněžnou apod. Zhotovitele tento 
návrh zakomponuje do vlastní vizualizace. 

• Animace bude pojmenována "VD Pěčín". Tímto názvem bude zahájena i ukončena 
animace, u zahájení animace budou navíc doplněna 3 loga (objednatel, zpracovatel, 
zpracovatel). 

• Pro znázornění měřítka úprav budou použity stroje (vozidla). Po koruně hráze projede 
automobil Povodí Labe (modré barvy), u obslužného objektu bude na zpevněné ploše 
zaparkován traktor. 

• Veškeré doplňkové stavby budou znázorněny s důrazem na co nejmenší narušení 
krajinného rázu. Nové objekty budou znázorněny například se zelenou střechou. U 
nových objektů budou nové zpevněné plochy minimálního rozsahu a okolí staveb bude 
doplněno o zeleň. 

• Objednatel si vyžádal lhůtu, do které se k pracovní verzi mohou vyjádřit kolegové PLA, 
kteří se nemohli jednání zúčastnit. Obě strany se dohodly, že nejzazším termínem je 
středa 14. 10. 2015. 

 
ZAPSALA 

Ing. Filip Kysnar, Ph.D. 
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PREZENČNÍ LISTINA 
AKCE: 

Zdobnice, Pěčín, výstavba přehradní nádrže 

UPŘESŇUJÍCÍ NÁZEV: 

Studie proveditelnosti 

DATUM KONÁNÍ: 

9.10.2015 
POŘADOVÉ ČÍSLO: 

6 

MÍSTO KONÁNÍ: 

Sídlo objednatele 

 

JMÉNO, PŘÍJMENÍ TELEFON 
PODPIS: 

ORGANIZACE, FIRMA E-MAIL 

Luděk Rederer 602 150 746 
 

Povodí Labe, státní podnik rederer@pla.cz 

Jiří Šíma 725 721 579 
 

Povodí Labe, státní podnik simaj@pla.cz 

Jiří Jindra 602 108 493 
 

Povodí Labe, státní podnik jindraj@pla.cz 

Pavel Kovač 731 517 920 
 

 hydroprojekt@plusarch.cz 

Jan Pala 777 332 853 
 

 hydroprojekt@plusarch.cz 

Filip Kysnar 602 492 317 
 

Sweco Hydroprojekt a.s. filip.kysnar@sweco.cz 
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