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Účastníci řízení o udělení souhlasu: 
dle § 27 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb.: 
Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Hradec Králové, Pouchovská 401, 503 41  Hradec Králové 7 
dle § 27 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb.: 
Obec Kněžnice, Kněžnice 123, 506 01  Jičín 1 
Povodí  Labe, státní podnik, Víta Nejedlého 951, 500 03  Hradec Králové 3 
Obec Libuň, Libuň 27, 507 15  Libuň 

 
 
 

ROZHODNUTÍ 

č. 7/11 

 
Výroková část: 

Odbor životního prostředí Městského úřadu v Jičíně, jako vodoprávní úřad příslušný podle § 
106 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen "vodní zákon"), ve správním řízení posoudil žádost, kterou dne 30.11.2010 podal 

Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Hradec Králové, IČ 65993390, Pouchovská 401, 
503 41  Hradec Králové 7 
 

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

v y d á v á   s o u h l a s 

podle § 17 odst. 1 písm. a) vodního zákona k činnostem/zařízení/stavbě, které mohou ovlivnit vodní 
poměry: 

 

I/35 Rekonstrukce mostu ev.č. 35-059 v Libuni 

 
 

na místě parc. č. 121/2, 786/3, 786/5 v katastrálním území Kněžnice, křížení vodního toku Libuňka, 
číslo hydrologického pořadí a podpořadí 1-05-02-010. 
 
 
Podmínky souhlasu podle § 17 odst. 2 vodního zákona: 

1. Rekonstrukce mostu bude provedena v souladu s projektovou dokumentací, kterou v listopadu 
2009 vypracoval Ing. Jan Bursa a Ing. Pavel Matys, MDS projekt s.r.o., Forsterova 175, 566 01 
Vysoké Mýto, č.zak. 0402 – 10 3. To znamená, že navržené řešení umožní provedení průtoku Q100 
mostním otvorem v souladu s normovými hodnotami. 

 

Námitky účastníků nebyly v řízení uplatněny. 
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Odůvodnění: 

Dne 30.11.2010 podal žadatel, kterého zastupuje MDS Projekt s.r.o., IČ 27487938, Forsterova 
175, 566 01  Vysoké Mýto, žádost o souhlas vodoprávního úřadu se stavbou „I/35 Rekonstrukce 
mostu ev.č. 35-059 v Libuni“ (x = - 673 902,98, y = - 1 006 450,081). Tímto dnem bylo zahájeno 
vodoprávní řízení. 

Žádost byla doložena všemi povinnými doklady podle ustanovení § 8 vyhlášky č. 432/2001 Sb., 
o dokladech žádosti o rozhodnutí nebo vyjádření a o náležitostech povolení, souhlasů a vyjádření 
vodoprávního úřadu, a dalšími doklady, a to: 

• projektovou dokumentací, kterou v listopadu 2009 vypracoval Ing. Jan Bursa a Ing. Pavel 
Matys, MDS projekt s.r.o., Forsterova 175, 566 01 Vysoké Mýto, č.zak. 0402 – 10 3 

• hydrotechnickým posouzením stavby 
• mapovými podklady  
• vyjádřením Povodí Labe, státní podnik  - PVZ/10/26697/Js/0 ze dne 25.11.2010 

Z těchto podkladů vodoprávní úřad vycházel při rozhodování. 

Vodoprávní úřad dne 23.12.2010 oznámil zahájení řízení známým účastníkům řízení. 
Vodoprávní úřad stanovil, že ve lhůtě do 10.1.2011 mohou účastníci řízení uplatnit své námitky a 
připomínky a dotčené správní úřady svá stanoviska. Současně je upozornil, že na později podané 
námitky nebude možno, podle ustanovení    § 115 odst. 8 vodního zákona, brát zřetel. 

Vodoprávní úřad v provedeném řízení přezkoumal předloženou žádost z hledisek uvedených 
v ustanoveních vodního zákona, projednal ji s účastníky řízení a zjistil, že jejím uskutečněním nebo 
užíváním nejsou ohroženy zájmy chráněné vodním zákonem a zvláštními předpisy. Při přezkoumání 
žádosti, projednání věci s účastníky řízení a na základě shromážděných právně významných 
skutečností nebyly shledány důvody bránící souhlasu. 

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

Účastníci řízení: 
• Ředitelství silnic a dálnic ČR, jako navrhovatel v souladu s § 27 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., 

správní řád, ve znění pozdějších změn a doplňků (dále jen „správní řád“) 
• Obec Kněžnice, Obec Libuň, jako obec, v jejímž územním obvodu může rozhodnutím dojít 

k ovlivnění vodních poměrů nebo životního prostředí v souladu s § 115 odst. 4 vodního zákona 
• Povodí Labe, státní podnik, jako správce dotčeného vodního toku v souladu s § 115 odst. 5 

vodního zákona 

Vodoprávní úřad během řízení nezjistil další subjekty, jejichž práva či právem chráněné zájmy 
by byly rozhodnutím přímo dotčeny. 

 

Námitky účastníků nebyly v řízení uplatněny. 

 

Poučení účastníků: 

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu 
Královéhradeckého kraje, odboru životního prostředí, podáním u zdejšího vodoprávního úřadu. 
 
 
 

Ing. Jana Mušková v. r. 
vedoucí odboru životního prostředí 

  
 
           otisk úředního razítka 
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Poplatek: 
Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích se nevyměřuje. 
 
 
 

 

Obdrží: 
navrhovatelé (doručenky) 
MDS Projekt s.r.o., IDDS: kvrkudw 
  
ostatní účastníci (doručenky) 
Obec Kněžnice, IDDS: dbibwt4 
Povodí  Labe, státní podnik, IDDS: dbyt8g2 
Obec Libuň, IDDS: nwha9f5 
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