llt

I

lllllll

I

č..l' :4120 1t2o1'|-PVL

lllllll llll ll lll

llll

Ev.Č. '' 414260

ze dne

.1'8.2o11

Povodí Vltavy, státni podnik

Kraisk

Praha:

7

:0

St edočesl(éhokraie

ťr ad

29.

poč' listu

. 2011

Císlo jednací: L547 l2l201 1/KIJSK

Spisov á značka: sZ -07 19 65 l20 1 1
^(USIí6
Kate ina Holendová l. 808
Vy izuje:

Značkaz

dle rozdělovníku

oŽprtot

z s 39

odst. 1 vodního zátkona na aplikaci stopovací látky
,,Sulforhodamin G" do vodního toku Vltava pod vodním dílem Vrané nad Vltavou.

Věc: Povolení

'yjimky

Ve ejná vyhláška
Rozhodnutí
Krajsk

ri ad St edočeskéhokraje, odbor životního prost edí a zemědělství (dále jen
ad"), v souladu s $ 25 a $ 144 zákona é. 50012004 Sb., správní ád, ve znéni
',Krajsky
pozdějších p edpisri (dále jen ,,správní Íád") a $ l l5 odst' 8 zákona ě' 25412001 Sb., o vodách
zá <on"),
a změně někteq ch zákoni, ve znění pozdějšíchp edpisti (dále jen
jakop íslušnorgán ve ejné správy $ l04 odst' 2 písm. d) vodního zákona,',vodní
věcně p íslušn;
podle $ l07 písm. t) vodního zákona a místně p íslušnpodle $ 1l odst. 1 písm' a) správního
ádu:

rozhodl

o povolení vyjimky podle $ 39 odst. 7 písm. f) vodního zákona z ustanovení $ 39
odst. l téhožzékona pro použitízávadné látka ,'Sulforhodamin G" jako indikátorové

látky pro čely mě ení na vodním toku Vltava (č. h. p. 1-09-04-009/0) pod vodním dílem
Vrané nad Vltavou ( ' km 7l,4 - 71,0) pro 3 stopovací pokusy následovně:

. .,p

mě ení

iťrtok ve,]. vgcl,n,[

rn,.:

I

l

toku Vltava v profilu

Vltava

-

Praha MaIá

,,C:h,Úchte'

m n,oŽš,tÝí:,a pl

látky

Ím'.š-,'l,,,

1.

4s-60

2.

130 - 160

13,0

3.

400 - 800

40,0

ikova

tkg]

n

é
'

4,5 - 6,0

-

-

16,0
80,0

a o stanovení podmíne|g zakterych se v- še uvedená vyjimka povoluje:

1.

platnosttohoto rozhodnutíje do 31. 12.2012,

2.

p i mě ení ě' l a2 budou oprávněné osoby k nakládání s povrchoq mi vodami z vodního
toku Vltava a s podzemními vodami ze zdrojtl v blízkosti vodního toku, jejichž odběr je
evidován dle ustanovení $ 22 odst. 2 vodního zákona, obec Vrané nad Vltavou, obec
Jíloviště,obec Zvole, obec ohrobec, obec Dolní B ežany a Hlavní město Praha, Česk

Zborovská

l1

l50

2l

Praha

5

tel.: 257 280

808

fax:257 280

l70

holendovak@kr-s.cz www.k-stredocesky.cz

strana2 /

5

rybářský svaz a Krajský úřad informováni 14 dní před provedením pokusu dopisem
a současně emailem, informace bude zveřejněna na webu žadatele a úředních deskách
Krajského úřadu a ýše uvedených obcí. oprávněné osoby k nakládání s povrchoými
vodami z vodního toku Vltava a oprávnění odběratelé podzemní vody ze zdrojtt
v blízkosti vodního toku, na něž se nevztahuje ustanovení $ 22 odst. 2 vodního zákona,
budou informováni o stopovacím pokusu na internetoých stánkách žadatele,

3.

při měření ě' 3 budou oprávněné osoby k nakládání s povrchoqými vodami z vodního toku
Vltava a s podzemními vodami ze zdrojtt v blízkosti vodního toku, jejichž odběr je
evidován dle ustanoveni $ 22 odst. 2 vodního zákona, obec Vrané nad Vltavou,.obec
Jíloviště,obec Zvole, obóc ohrobec, obec Dolní BÍežanya Hlavní město Praha, Český
rybářský svaz a Krajsky úřad informovráni 3 dny před provedením pokusu dopisem
a souěasně emailem, informace bude zveřejněna na webu žadatele a úředních deskách
Krajského úřadu a ýše uvedených obcí. oprávněné osoby k nakládání s povrchoými

vodami z vodního toku Vltava a oprávnění odběratelé podzemní vody ze zdrojtt
v blízkosti vodního toku, na něž se nevztahuje ustanovení $ 22 odst. 2 vodního zákona,
budou informováni o stopovacím pokusu na internetoqých stránkách žadatele,

4.

bude vedenaprovozni evidence množstvíaplikované látky (místo, čas, prutok ve vodním
toku, velikost dávky) a závěreěná zpráva o proběhlých měřeních s qýsledky bude předrína
Krajskému úřadu v elektronické verzi.

o oodaných námitkách

úěastníkůřízení se roáoduje takto:

Námitka Povodí Vltavy, státní podnik, Holečkova 8, l50 24Praha 5, IČ: 70889953,ze dne

ll.

7. 2011 se akceptuje.

Účastníkem řízenípodle $ 27 odst. l písm. a) správního řádu je:
Povodí Vltavy, státní podnik, Holečkova 8, 150 24Praha 5,Ič: 70889953

8, l50 24Prahas,IČ: 70889953
Krajský úřad obdržel žádost Povodí
(dále jen ,,žadate|"), o zahájení řizeni o povolení v.ýjimky z $ 39 odst. 1 vodního zákona
pro použitízávadné látky ,,Sulforhodamin G" jako indikátorové látky pro účelyměření
na vodním toku Vltava (č. h. p' 1-09-04-009/0) pod vodním dílem Vrané nad Vltavou (ř. km
7r,4 -71,0).
Žadate| přiložil k žádosti t5rto doklady:

"-"JIl,"::;;"""

.
.

projekt,
bezpeěnostní list aplikované látky.

Žádost byla podána zdůvodu rozšířeníPoplachového modelu Labe a jeho přítoků (dále jen

,,poplachoqý model"). Poplachoqý model sloužík předpovědi šířenía postupu škodlivin
a poslgrtuje jednoduchý a rychlý přehled o ěasovém a prostorovém rozloŽení těchto látek.
Tato předpověď umožňuje, aby subjekty nachánejicí se směrem po proudu toku, mohly

v případě havárie včas přijmout opatření vedoucí k omezení či úplnéeliminaci škod'
V současnédobě je model rozšířen na úsek Vltavy pod vodní dílo Vrané nad Vltavou.

Pro úěely měření byla vybrána stopovací látka ,,Sulforhodamin G", která vykazuje vysokou
intenzitu fluorescence a je toxikologicky nezávadná' Lze ji dobře detekovat pomocí
optoelektronických sond nebo laboratorní ana|ýzou. Stopovací látka způsobízměnu barvy
vody na oranžovou v úseku maximálně 15 km od místa aplikace, intenzivní zbarveni vody se
vyskytne pouze po její aplikaci a po několika kilometrech již nebude zbarveni vody pouhým
okem viditelné. Zbawení vody ve vodním toku bude pozorovatelné po dobu 24 hodin.
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Aplikace množstvílátky je závislé na prutoku (spočítano_dle vzorce m

:

x Q, kde je: m
množstvístopovacílátkyvkg,o-koeficient0,lvký(m3's_1),Q_prutokvodyvkorýěřeky
C[

-

v m'.s-t;

Realizace měření je zánislá na vhodných a stabilních hydrologických a meteorologických
podmínkách. U měření é' l a2lze výsky optimálního prutoku předpovědět 14_dní dopředu,
proto byla zvolena tato lhůta k informování oprávněných odběratelů povrchoých
a podzemních vod, jejichž odběr je evidoviín dle ustanovení $ 22 odst. 2 vodního
zákona, českéhorybářského svazu' dotěených obcí a Krajského úřadu. Vzhledem k tomu'
Že měření ě. 3 je závis|é na ýskýu zvýšených průtokůna Vltavě' byla u něj zkrácena lhůta
pro informování oprávněných odběratelů povrchových a podzemních vod, Ceského
rybářského svazu' dotěených obcí a Krajského úřadu.

Krajsw tňad oznámi| zahájeniÍizení a zároveň zveřejnil koncept qýrokové části a odůvodnění
rozhodnutí, ě. j. I25354|20I1/I(USK, v souladu s $ 144 správního řádu. Současně dal
účastníkůmřízenía dotčeným orgánům, v souladu s $ 144 odst. 3. správního řádu,
moŽnost podávat námitky proti konceptu a navrhovat doplnění Íízenínejpozději
do lO-ti dnů ode dne doručeníozniímení.IGajský úřad upozornil účastrríkya dotčené
orgiíny, žekpozďěji podaným námitkám se nepřihlíží.
Dne 1I'7.2011 obdrŽel připomínku žadatele tykajícíse konceptu rozhodnutí, přesněji
podmínky 2. a3., kde byla navrhovánazměnapodmínek z:

, při

.

měření

č. I a 2 budou opravněné osoby knaklódóní spovrchovými

vodami

z vodního toku Vltava, opráunění odběratelé podzemní vody ze zdrojů v blízkosti
vodního toku, dotčenéobce, Cesbý rybářsbý lvaz a Krajsbý úřad informováni 14 dní
před provedením pokusu dopisem a současně emailem, informace bude neřejněna
na webu žadatele a úředníchdeskách Krajského uřadu a dotčených obcí,

při měření č. 3 budou

opravněné osoby k nakládání s povrchovými vodami z vodního
opróvnění
odběratelé podzemní vody ze zdrojů v blízkosti vodního toku,
toku Wtava,

dotčenéobce, Český rybóřslry syaz a KrajstE úřad informovóni 3 dny před
provedením pokusu dopisem a současně emailem, informace bude neřejněna
na webu žadatele a úředníchdeskách Krajského úřadu a dotčených obcí.

při měření č. ] a 2 budou odběratelé povrchové a podzemní vody v dotčeném
úselu vodního tolal, jejichž odběr je evidován dle ustanovení $ 22 odst. 2

vodního zákona, Česlcy rybářslql svaz a Krajslql úřad informováni 14 dní před
provedením pokusu jak písemnou formou tak emailem' ostatní odběratelé
povrchové a podzemní vody budou informovóni o stopovacím pokusu
na internetoých stránkóch Povodí Wtavy, státní podnik'
při měření č. 3 budou odběratelé povrchové a podzemní vody v dotčeném
úseku vodního toht, jejichž odběr je evidován dle ustanovení $ 22 odst' 2
vodního zákona, Česbý rybářsbý sýaz a Krajsbý úřad informováni 3 dny před
provedením pokusu jak písemnou formou tak emailem' ostatní odběratelé
povrchové a podzemní vody budou informováni o stopovacím polanu
na internetových strónlrach Povodí Wtavy, státní podnik.
Způsob, kteý byl navrŽen Žadatelem, vyhovuje dané problematice. Krajský úřad pouze
upřesnil podmínku tak, aby byly informovány i dotčenéobce.

Na základě ýše popsaných skuteěností roáodl vodoprávní úřad tak, jak je
ve výroku rozhodnutí.

uvedeno
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Poučenío odvolání
Proti tomuto rozhodnutí m že riěastnikÍizeni podat ve lh tě do 15 dní ode dne jeho doručení
odvolrání k Ministerstvu životního prost edí ČR podáním učiněn m u Krajského ri adu
St edočeského kraje.

Patnácdm dnem po vyvěšeníve ejné vyhlášky se písemnost považuje za doručenou
riěastník m doručovan; m ve ejnou vyhláškou v souladu s $ 25 odst. 2 správního ádu.
Rozhodující je v souladu s $ 25 odst. 3 správního ádu den vyvěšenína ír ední desce
Kraj ského ri adu St edoěeského kraje.
Jestliže si adresát, kterému není doruěováno ve ejnou vyhláškou, uloženérozhodnutí ve lh tě
10 dn ode dne, kdy bylo k vyzvednutí p ipraveno, nevyzvedne, písemnost se považuje
za doručenou posledním dnem této lh ty.

jakém rozsahu je rozhodnutí napadráno a dále namítan rozpor
s právními p edpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo Íizeni,ježmu p edcházelo. odvolání
jen proti odrivodnění rozhodnutí je nep ípustné.odvolání se podává v počtu l5-ti stejnopisti.
Ň"pbaa _ li riěastník pot ebn poěet stejnopisti, vyhotoví je na jeho náklady Krajs\ ri ad
V odvolání se uvede

v

St ědočeského kraje. Podané odvolání má podle $ 85 odst'

1

správního ádu odkladn; ričinek.

áao"D
Mgr. Kate ina Holendová
opráVněná ední osoba
odborny referent

2 g -07-

2011
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Rozdělovník

Obce a města kvyvěšení:
obec Vrané nad Vltavou, Březovská ll2,252 46Yrané nad Vltavou
obec Jíloviště, Pražská 8I,252 02 Jíloviště
obec Zvolz Hlavní 33,252 45 Zvole u Prahy
obec ohrobec, V Dolích 5,252 45 Zvole u Prahy
obec Dolní BÍežany,5. Května 78,252 41 Dolní Břežany
Hlavní město Praha, Mariránské náměstí 2l2,l10 0l Praha l-Staré Město
na dodejku:
Povodí Vltavy, státní podnik, Holeěkova 8, l50 24 Praha 5
veřejnou vyhláškou:
Povodí Labe, státní podnik, Víta Nejedlého 951, 500 03 ř{radec Králové
obec Vrané nad Vltavou, Březovská ll2,252 46Yrané nad Vltavou
obec Jíloviště, Pražská 8I,252 02 Jíloviště
obec Zvole, Hlavní 33,252 45 Zvole u Prahy
obec ohrobec, V Dolích 5,252 45 Zvole u Prahy
obec Dolní BÍežany,S. Května 78,252 41 Dolní Břežany
Hlavní město Praba, Mariánské náměstí 2l2,ll0 0l Praha l-Staré Město
Český rybářský svaz, Nad olšinami 31, l00 00 Praha 10
Dálničnístavby Praha' a. s', Na Bělidle l98l21,150 00 Praha 5
EASTERN SUGAR ČBsrÁ REPUBLIKA, a. s' Komořanská 30,743 19 Praha 4 _ Modřany
Barrandov Studio a. s., Divize Filmové laboratoře, Kříženeckéhonáměstí 322/5, l52 00
Praha 5 _ Smíchov
ČroourrA a. s', Naftové motory, KÍíŽová1018, 150 00 Praha 5 _ Smíchov
Pražské vodovody akana|izace a. s., PařížskálI,110 00 Praha l
Pivovary Staropramen a. s.' Nádražní84, l50 54 Praha 5 _ Smíchov
Nadace českéhov-ýtvarného umění, Galerie Mánes, Masarykovo nábÍeži 250ll, l l0 00
Praha I
Narodní divadlo, odbor energetiky a bezpečnosti, ostrovní l, ll2 30 Praha 1
Národní Knihovna Českérepubliky, Klementinum l90, 110 01 Praha 1
Česká filharmonie, Alšovo nábřeží 12,1lO 01 Praha l
Dopravní podnik hlavního města Prahy, a. s., Sokolovská2I7/42,l90 22 Praha 9
Docks Commercial, s. r. o., Husova 240/5,110 00 Praha 1
Hilton Prague, Pobřežní31ll1,186 00 Praha 8
APeX-CLUB o. S:, ostrov Štvanice Il25,17o 00 Praha 7
TBG METROSTAV s. r. o.' Rohánské nábÍeži 68, 186 00 Praha 86
IPoDEC-ČIsrÉuĚsro, a. s., Bešťákova 457, l80 00 Praha 8
Pražská teplárenská a' s',Partyzátnská l17,170 00 Praha7 - Holešovice
na vědomí:

Ministerstvo životníhoprostředí, odbor ochrany vod, Vršovická 1442165, l00 10 Praha 10,
Krajský úřad Ústeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, Velká Hradební
3 1 18/ 48, 4}oo2Ústí nad Labem
Krajslcý úřad Středočeského kraje, odbor životníhoprostředí a zemědělství, oddělení ochrany
přírody a krajiny, Zborovská l 1, 1 50 23 Praha 5
Magistrát hlavního města Prahy, odbor ochrany prostředí, Jungmannova 35129, lI1 2l
Praha I

Městský úřad Čemošice,odbor životníhoprostředí, Riegrova
25228 Černošice

Česká inspekce životníhoprostředí, Wolkerova 4oln,160 00 Praha 6
Státní plavební správa, Jankovcova 4, Po Box 28,170 04 Praha 7 _ Holešovice
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