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ROZHODNUTÍ 
Výroková část: 

Městský úřad Chrudim, Odbor životního prostředí, oddělení vodního hospodářství, jako vodoprávní úřad 
příslušný podle § 104 odst. 2 písm. c) a § 106 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých 
zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, a místně příslušný správní orgán podle § 11 odst. 1 
písm. a) a b) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, 

účastníkovi řízení podle § 27 odst. 1 správního řádu, kterým je:  

Lesy ČR, s.p., Správa toků-oblast povodí Labe, IČO 42196451, Přemyslova č.p. 1106/19, Nový 
Hradec Králové, 500 08  Hradec Králové 8, 

podle § 12 odst. 2 vodního zákona 

m ě n í     

rozhodnutí o povolení k nakládání s povrchovými vodami pro vodní nádrž "Markovice", které vydal 
Městský úřad Chrudim, Odbor životního prostředí, oddělení vodního hospodářství pod č. j. 
CR 007127/2007 OŽP/Do-1171 ze dne 11. 5. 2007, takto: 

 

1) Znění podmínky č. 1 se ruší a nahrazuje se tímto novým zněním: 

„Platnost tohoto rozhodnutí se stanovuje na dobu užívání předmětného vodního díla.“. 

2) Ve výroku A) se nahrazuje původní údaj o umístění nádrže takto: 

„Vodní nádrž se nachází na těchto pozemcích: st. p. 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 
205, 206, 207, 208, parc. č. 166/1, 167/1, 167/2, 167/3, 167/6, 167/7, 167/8, 167/9, 167/12, 167/13, 
167/14, 167/15, 167/16, 167/17, 167/18, 167/19, 167/21, 167/22, 167/25, 167/26, 167/27, 167/28, 168/4, 
168/5, 171/2, 359/16, 408/2, 408/56, 408/58, 408/59, 408/60, 408/61, 408/62, 408/63, 408/64 v 
katastrálním území Třibřichy. 

Plocha normální, maximální hladiny vody (zatopená plocha) se nachází na těchto pozemcích: st. p. 197, 
198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 206, 208, parc. č. 166/1, 167/1, 167/2, 167/3, 167/6, 167/7, 167/8, 
167/9, 167/12, 167/13, 167/14, 167/15, 167/16, 167/17, 167/18, 167/19, 167/21, 167/22, 167/25, 167/26, 
167/27, 167/28, 168/4, 168/5, 171/2, 359/16, 408/2, 408/56, 408/58, 408/59, 408/60, 408/61, 408/62, 
408/63, 408/64 v katastrálním území Třibřichy.“. 

Dále se ve výroku A) bodě 1., odst. prvním ruší text „který je ve správě Zemědělské vodohospodářské 
správy, Oblast povodí Labe, Pracoviště Pardubice (ČHP 1-03-04-011),“. 
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3) Ve výroku C) se nahrazuje původní údaj o hodnotě minimálního zůstatkového průtoku „Q = 53 l/s“ 
takto: 

„ve výši 43 l/s“. 

4) Ve výroku na str. 2 se obsah popisu, účelu a rozsahu nakládání s vodami, počínající textem „Popis, 
účel a rozsah nakládání s vodami:“ včetně tohoto textu ruší a nahrazuje se tímto novým zněním: 

„Místo, rozsah a účel výše uvedených povolení k nakládání s vodami: 

Místo: 
Název kraje Pardubický 
Název obce Třibřichy 
Identifikátor katastrálního území 632856 
Název katastrálního území Třibřichy 
Číselný identifikátor vodního toku (IDVT) 10185476 
Název vodního toku Markovický potok 
Číslo hydrologického pořadí a podpořadí 
Říční km vodního toku (GISyPonet) 

1-03-04-011 
2,200 

Přímé určení polohy souřadnice X, Y (souřadnicový 
systém S-JTSK) 
Vodní útvar 

1069231, 650117 
HSL_1110 

Vodní nádrž se nachází na těchto pozemcích: st. p. 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 205, 
206, 207, 208, parc. č. 166/1, 167/1, 167/2, 167/3, 167/6, 167/7, 167/8, 167/9, 167/12, 167/13, 167/14, 
167/15, 167/16, 167/17, 167/18, 167/19, 167/21, 167/22, 167/25, 167/26, 167/27, 167/28, 168/4, 168/5, 
171/2, 359/16, 408/2, 408/56, 408/58, 408/59, 408/60, 408/61, 408/62, 408/63, 408/64 v katastrálním 
území Třibřichy. 

Plocha normální, maximální hladiny vody (zatopená plocha) se nachází na těchto pozemcích: st. p. 197, 
198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 206, 208, parc. č. 166/1, 167/1, 167/2, 167/3, 167/6, 167/7, 167/8, 
167/9, 167/12, 167/13, 167/14, 167/15, 167/16, 167/17, 167/18, 167/19, 167/21, 167/22, 167/25, 167/26, 
167/27, 167/28, 168/4, 168/5, 171/2, 359/16, 408/2, 408/56, 408/58, 408/59, 408/60, 408/61, 408/62, 
408/63, 408/64 v katastrálním území Třibřichy. 

Rozsah: 
Kóta dna nádrže: 247,50 m n.m. 

Kóta dna spodní výpusti: 247,43 m n.m. 

Kóta dna požeráku (minimální hladina): 248,70 m n.m. 

Zatopená plocha při minimální hladině: 4,6 h 

Objem akumulované vody při minimální hladině: 16.000 m3 

Kóta normální hladiny (stálé nadržení): 250,10 m n.m. 

Zatopená plocha při normální hladině: 6,45 h 

Objem akumulované vody při normální hladině: 74.000 m3 

Kóta koruny bezpečnostního přelivu: 250,50 m n.m. 

Zatopená plocha při hladině v úrovni bezpečnostního přelivu: 6,5 h 

Objem akumulované vody při hladině v úrovni bezpečnostního přelivu: 116.000 m3 

Kóta maximální hladiny vody (při průtoku Q100): 251,10 m n.m. 

Zatopená plocha při maximální hladině: 6,8 h 

Délka vzdutí při maximální hladině: 285 m 

Objem akumulované vody při maximální hladině: 165.320 m3 
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Kóta koruny hráze: 251,80 m n.m. 

Účel: 
Akumulace a vzdouvání vody, sportovní rybolov, posílení hydroakumulační schopnosti krajiny, zmírnění 
velkých vod a posílení ekologické funkce, zajištění vody pro požární účely. 

 
5) Podmínka č. 10 povolení k nakládání s vodami se ruší a nahrazuje se tímto novým zněním: 
 
„Do 60 dnů od nabytí právní moci tohoto rozhodnutí, bude v místě výpustného zařízení, na dobře 
viditelném místě osazena čitelná vodní značka v úrovni kóty normální hladiny vody v nádrži.“. 
 
 

Odůvodnění: 

Dne 31.5.2017 podal žadatel Lesy ČR, s.p., Správa toků-oblast povodí Labe, IČO 42196451, Přemyslova 
č.p. 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08  Hradec Králové 8, žádost o změnu povolení k nakládání s 
povrchovými vodami pro vodní nádrž " Markovice", které vydal Městský úřad Chrudim, Odbor životního 
prostředí, oddělení vodního hospodářství rozhodnutím č.j. CR 007127/2007 OŽP/Do-1171 ze dne 
11.5.2007, jehož platnost byla stanovena do 31.5.2017. Dnem podání žádosti bylo zahájeno vodoprávní 
řízení. 

Vzhledem k tomu, že byly nedostatky v podání, byl žadatel vyzván k jejich odstranění a řízení bylo 
přerušeno. Nedostatky v podání byly odstraněny. Žádost byla žadatelem dále rozšířena, žadatel ještě 
upravil – přeformuloval svůj původní návrh. Nyní je tak pokračováno v řízení. 

Změna spočívá v: 

- Prodloužení platnosti povolení na dobu užívání vodního díla. 

- S ohledem na zápis stavby hráze do katastru nemovitostí došlo k přečíslování pozemků; vodní nádrž 
se v současnosti nachází na jiných pozemcích. Dále byla dle zákresu v katastrální situaci vymezena 
plocha normální, maximální hladiny vody (zatopená plocha). 

- Změně výše minimálního zůstatkového průtoku na hodnotu 43 l/s (tato hodnota vychází z aktuálních 
hydrologických údajů ČHMÚ. Minimální zůstatkový průtok bude zajištěn osazením klínku mezi 
dluže požeráku – vznikne mezera 3 cm). Současná hodnota minimálního zůstatkového průtoku je 53 
l/s. 

- Upřesnění kót hladin, ploch a objemů. Do povolení byly uvedeny hodnoty stěžejní pro nakládání 
s vodami. 

- Změně účelu nakládání s vodami na: akumulace a vzdouvání vody, sportovní rybolov, posílení 
hydroakumulační schopnosti krajiny, zmírnění velkých vod a posílení ekologické funkce, zajištění 
vody pro požární účely. 

- Zrušení podmínky č. 10 povolení k nakládání s vodami, týkající se jakosti vody na odtoku z vodní 
nádrže. 

Tj. mimo jiné došlo i k upřesnění místa a rozsahu nakládání s vodami. 

 

Žádost byla doložena všemi povinnými doklady podle vyhlášky č. 432/2001 Sb., o dokladech žádosti 
o rozhodnutí nebo vyjádření a o náležitostech povolení, souhlasů a vyjádření vodoprávního úřadu, 
ve znění pozdějších předpisů. 

S ohledem na zápis stavby hráze do katastru nemovitostí došlo k přečíslování pozemků; vodní nádrž se 
v současnosti nachází na těchto pozemcích: st. p. 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 205, 
206, 207, 208, parc. č. 166/1, 167/1, 167/2, 167/3, 167/6, 167/7, 167/8, 167/9, 167/12, 167/13, 167/14, 
167/15, 167/16, 167/17, 167/18, 167/19, 167/21, 167/22, 167/25, 167/26, 167/27, 167/28, 168/4, 168/5, 
171/2, 359/16, 408/2, 408/56, 408/58, 408/59, 408/60, 408/61, 408/62, 408/63, 408/64 v katastrálním 
území Třibřichy. 

Jako podklad pro rozhodnutí byly využity zejména tyto dokumenty: 
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- Snímky katastrální mapy a letecké snímky. 

- Výpisy z katastru nemovitostí. 

- Situace se zákresem hladin vodní nádrže. 

- Stanovisko správce povodí Povodí Labe, státní podnik, č. j. VHD/18/Kr/28619 ze dne 12.7.2018. 

- Stanovisko správce vodního toku Lesy České republiky, s.p., č.j. LCR953/1000012/2017 ze dne 
15.11.2018. 

- Stanovisko orgánu ochrany přírody Městský úřad Chrudim, Odbor životního prostředí, oddělení 
přírodního prostředí, č.j. CR 045060/2018 OŽP/Mk ze dne 17.7.2018. 

- Hydrologické údaje povrchových vod od ČHMÚ ze dne 4.7.2017. 

- Doklad o vlastnictví stavby vodní nádrže. 

- Rozhodnutí o umístění stavby; stavební povolení, které vydal ONV v Chrudimi pod č.j. 
VLHZ/233/86/Pl ze dne 22.7.1986; kolaudační rozhodnutí které vydal ONV v Chrudimi pod č.j. 
VLHZ(233)/89-154/Hr ze dne 21.12.1989. 

- Manipulační řád, který zpracoval v 1.2018 ŽP PROJEKT s.r.o., Ing. Jiří Hlavatý, doložený 
k souvisejícímu řízení sp. zn. CR 048888/2018. 

- Předchozí spisy k předmětné vodní nádrži uložené u vodoprávního úřadu pod ČVE: A/503/2014. 

Vodoprávní úřad oznámil zahájení řízení známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům. Týmž 
opatřením oznámil účastníkům řízení, že upouští od ohledání na místě a ústního jednání, že shromáždil 
podklady k rozhodnutí ve věci a sdělil, že podle ustanovení § 36 odst. 3 správního řádu, mají možnost 
před vydáním rozhodnutí ve věci se vyjádřit k podkladům rozhodnutí. V době vydání rozhodnutí 
vodoprávní úřad neobdržel žádná vyjádření. 

Posouzení vodoprávního úřadu: 

Vodoprávní úřad se v provedeném řízení zabýval předloženou žádostí z hledisek uvedených 
v ustanoveních vodního zákona a zjistil, že jejím uskutečněním nebo užíváním nejsou ohroženy zájmy 
chráněné zákony a zvláštními předpisy. Na základě shromážděných právně významných skutečností 
nebyly shledány důvody bránící změně povolení. 

Doba platnosti povolení k nakládání s povrchovými vodami a výroků s tím souvisejících je na dobu 
užívání stavby předmětného vodního díla. Byla tak stanovena v souladu s § 9 odst. 7 vodního zákona. 

Podle § 12 odst. 4 vodního zákona platí, že: „Požádá-li oprávněný o změnu doby platnosti povolení k 
nakládání s vodami, povolení nezanikne, dokud o žádosti není pravomocně rozhodnuto; žádost je nutné 
podat před uplynutím doby platnosti povolení k nakládání s vodami.“ Tato podmínka byla splněna, žádost 
byla podána 31.1.2017, platnost povolení byla stanovena do 31.5.2017. 

Vzhledem k tomu, že zadržování povrchových vod může mít vliv na ekologické funkce vodního toku, byl 
v souladu s § 36 vodního zákona stanoven minimální zůstatkový průtok. V řízení byl stanoven minimální 
zůstatkový průtok ve výši 43 l/s, odpovídající současné hodnotě Q330d. Tato hodnota koresponduje 
s hodnotou minimálního zůstatkového průtoku dle metodického pokynu MŽP.  

Ve výroku A) bodě 1., odst. prvním byl zrušen text týkající se správcovství vodního toku. Tento text je ve 
výroku rozhodnutí nadbytečný s tím, že je nutné konstatovat, že v průběhu let se změnil správce vodního 
toku, Zemědělská vodohospodářská správa jako subjekt zanikla. Došlo tak k odstranění neaktuálních 
zavádějících údajů. 

S ohledem k tomu, že kóta normální hladiny (stálé nadržení) byla oproti dosavadnímu stavu (250,50 
m n.m., kdy tato odpovídala úrovni koruny bezpečnostního přelivu) snížena, byla pro kontrolu jejího 
dodržování stanovena podmínka na osazení vodní značky. Lhůta pro její osazení byla stanovena tak, aby 
měl žadatel pro její osazení přiměřený časový úsek. 

Veškeré výškové údaje jsou uvedeny v systému Bpv. 
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Předmětná změna povolení byla vydána v souladu se stanovisky správce povodí a správce vodního toku. 
Povodí Labe, s. p., jako správce povodí není dle vodního zákona účastníkem řízení. Dále pak v souladu se 
stanoviskem orgánu ochrany přírody. 

Rozhodnutí o schválení dosavadního manipulačního řádu, č.j. CR 007127/2007 OŽP/Do-1171 ze dne 
11.5.2007 (platnost stanovena do 31.5.2017), které vydal Městský úřad Chrudim, Odbor životního 
prostředí, oddělení vodního hospodářství pod výrokem C) a k tomu přiléhající podmínky zanikly 
uplynutím doby platnosti. 

Dále vodoprávní úřad posoudil záměr z hlediska zájmů daných § 23a vodního zákona, platným Národním 
plánem povodí Labe a Plánem dílčího povodí Horního a středního Labe, a dospěl k závěru, že je možný, 
protože lze předpokládat, že jeho realizací nedojde ke zhoršení stavu dotčeného vodního útvaru, a že 
záměr nebude mít za následek nedosažení dobrého stavu dotčeného vodního útvaru. 

 

Vodoprávní úřad v souladu s příslušnými právními předpisy stanovil tento okruh účastníků řízení: 
- podle § 27 odst. 1 správního řádu; žadatel: 
Lesy České republiky, s.p., IČO 42196451, Přemyslova č.p. 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08  
Hradec Králové 8) 
- podle § 27 odst. 2 správního řádu, § 115 odst. 5 vodního zákona; správce vodního toku: 
Lesy České republiky, s.p., IČO 42196451, Přemyslova č.p. 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08  
Hradec Králové 8 
- podle § 27 odst. 2 správního řádu, § 115 odst. 4 vodního zákona; obec: 
Obec Třibřichy, IČO 00485365, Třibřichy č.p. 10, 537 01  Chrudim 1 
Obec Dřenice, IČO 00485063, Dřenice č.p. 14, 537 01  Chrudim 1 
- podle § 27 odst. 2 správního řádu; další dotčené osoby – osoby mající vlastnická práva, nebo práva 

odpovídající věcnému břemeni k výše uvedeným dotčeným pozemkům a stavbám na nich, nejsou-li 
žadatelem: 

Český rybářský svaz, z. s., místní organizace Chrudim 2, IČO 64782344, U Valchy č.p. 1042, Chrudim II, 
537 03  Chrudim 3, 
Marie Brychnáčová, neznámé adresy a data narození (jako oprávněný z věcného břemene k pozemku p.č. 
st. 201 a p.č. 167/3 v k.ú. Třibřichy) 
Obec Třibřichy, IČO 00485365, Třibřichy č.p. 10, 537 01  Chrudim 1, 
Daniel Zrůst, nar. 21.8.1997, Vrcha č.p. 58, Sobětuchy, 537 01  Chrudim 1, 
Hana Zrůstová, nar. 8.6.1968, Vrcha č.p. 58, Sobětuchy, 537 01  Chrudim 1, 
Simona Zrůstová, nar. 10.6.1992, Vrcha č.p. 58, Sobětuchy, 537 01  Chrudim 1, 
Ing. Barbora Dobiášová, nar. 31.8.1963, Pujmanové č.p. 1582/54, 140 00  Praha 4-Nusle, 
Ing. Miloslav Kalousek, nar. 3.10.1969, Tuněchody č.p. 51, 537 01  Chrudim 1, 
Ing. Monika Kalousková, nar. 15.7.1971, Tuněchody č.p. 51, 537 01  Chrudim 1, 
Jan Prorok, nar. 21.11.1972, Tuněchody č.p. 160, 537 01  Chrudim 1, 
Petra Proroková, nar. 6.1.1975, Tuněchody č.p. 160, 537 01  Chrudim 1, 
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, IČO 69797111, Rašínovo nábřeží č.p. 390/42, Praha 
2-Nové Město, 128 00  Praha 28 
Pavel Švejk, nar. 26.1.1948, Třibřichy č.p. 50, 537 01  Chrudim 1, 
Jan Svoboda, Klešice č.p. 13, neznámé přesné adresy a data narození (jako spoluvlastník pozemku p.č. st. 
195 v k.ú. Třibřichy) 
AGRO-SLUŽBY SECKÝ s.r.o., IČO 28812433, Holičky č.p. 11, Morašice, 538 03  Heřmanův Městec, 
Jana Kučerová, nar. 12.4.1952, Hostovice č.p. 58, 530 02  Pardubice 2 
 

V tomto správním řízení jsou dotčenými orgány: 
- Městský úřad Chrudim, Odbor životního prostředí, oddělení přírodního prostředí – jako orgán 

ochrany přírody 
 

Osobám neznámého pobytu, jakož i osobám, které nejsou známy (Marie Brychnáčová, Jan Svoboda) se 
v souladu s § 25 správního řádu doručuje veřejnou vyhláškou. 

Na základě výše uvedených skutečností vodoprávní úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí. 
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Poučení účastníků: 

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu 
Pardubického kraje, podáním učiněným u zdejšího správního orgánu. Podle § 85 odst. 1 správního řádu 
má odvolání proti rozhodnutí odkladný účinek. 

Rozhodnutí je účastníkům oznámeno doručením stejnopisu do vlastních rukou. Do běhu lhůt 
se nezapočítává den, kdy došlo ke skutečnosti určující počátek lhůty. V případech doručování veřejnou 
vyhláškou se podle § 25 odst. 2 správního řádu písemnost považuje za doručenou patnáctým dnem po 
vyvěšení na úřední desce správního orgánu, který písemnost doručuje. 

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a 
aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je 
správní orgán na náklady účastníka. 

Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. 
Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné. 
 
 
 

otisk úředního razítka 
 
 
 

Ing. Ivo Rychnovský 
vedoucí Odboru životního prostředí 

 
 
Toto rozhodnutí musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů. 
 
 
Vyvěšeno dne: ..............................   Sejmuto dne: .................................... 
 
 
 
 
Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení. 
 
Příslušný úřad poté zašle vodoprávnímu úřadu doklad o zveřejnění tohoto dokumentu tak, jak je výše 
uvedeno. 
 
 
Obdrží: 
Lesy ČR, s.p., Správa toků-oblast povodí Labe, IDDS: e8jcfsn 
Český rybářský svaz, z. s., místní organizace Chrudim 2, U Valchy č.p. 1042, Chrudim II, 537 03  
Chrudim 3 
Obec Třibřichy, IDDS: buqb6yb 
Obec Dřenice, IDDS: 6f9b2mm 
Daniel Zrůst, Vrcha č.p. 58, Sobětuchy, 537 01  Chrudim 1 
Hana Zrůstová, Vrcha č.p. 58, Sobětuchy, 537 01  Chrudim 1 
Simona Zrůstová, Vrcha č.p. 58, Sobětuchy, 537 01  Chrudim 1 
Ing. Barbora Dobiášová, Pujmanové č.p. 1582/54, 140 00  Praha 4-Nusle 
Ing. Miloslav Kalousek, Tuněchody č.p. 51, 537 01  Chrudim 1 
Ing. Monika Kalousková, Tuněchody č.p. 51, 537 01  Chrudim 1 
Jan Prorok, Tuněchody č.p. 160, 537 01  Chrudim 1 
Petra Proroková, Tuněchody č.p. 160, 537 01  Chrudim 1 
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, IDDS: 96vaa2e 
  
Pavel Švejk, Třibřichy č.p. 50, 537 01  Chrudim 1 
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AGRO-SLUŽBY SECKÝ s.r.o., IDDS: 36ywy94 
Jana Kučerová, Hostovice č.p. 58, 530 02  Pardubice 2 
  
Městský úřad Chrudim, Odbor životního prostředí, oddělení přírodního prostředí, Pardubická č.p. 67, 537 
 
Pro vyvěšení na úřední desku: 
Městský úřad Chrudim, Odbor kanceláře tajemníka, Pardubická č.p. 67, 537 16  Chrudim 
Obecní úřad Třibřichy, IDDS: buqb6yb 
Obecní úřad Dřenice, IDDS: 6f9b2mm 
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