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VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
Zahájení řízení k žádosti o provedení mimořádné manipulace
na vodním díle Hracholusky
Krajský úřad Plzeňského kraje, odbor životního prostředí (dále jen „KÚPK“), obdržel
jako příslušný vodoprávní úřad podle ustanovení § 104 odst. 2 písm. d) a § 107 odst.
1 písm. w) zákona č. 254/2001, o vodách a o změně některých zákonů (vodní
zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vodní zákon“), dne 21.11.2018
žádost Povodí Vltavy, státního podniku, Holečkova 3178/8, 150 00 Praha 5, IČO:
70889953, o provedení mimořádné manipulace na vodním díle Hracholusky na
významném vodním toku Mže (ř. km 22,673). Uvedeným dnem bylo zahájeno
vodoprávní řízení.
Krajský úřad Plzeňského kraje, odbor životního prostředí nařizuje podle ust. § 115
odst. 8 vodního zákona k projednání žádosti ústní jednání, které se uskuteční dne

13.12.2018 od 13:00 hod. (čtvrtek)
v zasedací místnosti č. 326 (3. patro)
v budově Krajského úřadu Plzeňského kraje,
Škroupova 18, 301 00 Plzeň.
Důvodem žádosti o provedení mimořádné manipulace je trvající dlouhodobě
nepříznivá hydrologická situace v povodí Mže (extrémní sucho), kdy v případě
dalšího zhoršení či pokračování sucha ve stávající intenzitě existuje reálné riziko
vzniku poruchy hospodaření s vodou v nádrži (vyprázdnění zásobního prostoru
nádrže). Toto riziko je možné minimalizovat pouze přijetím úsporných opatření
spočívajících ve snížení hodnoty minimálního odtoku z VD Hracholusky předepsané
manipulačním řádem. Současně toto řešení představuje způsob, jak se zbývající
disponibilní zásobou vody v nádrži nakládat maximálně úsporně bez omezení
odběratelů při zachování priorit jednotlivých účelů nádrže.
Navrhované manipulace přesahují rámec manipulačního řádu pro vodní dílo
Hracholusky schváleného rozhodnutím Krajského úřadu Plzeňského kraje,
odboru životního prostředí dne 09.04.2013 pod č.j. ŽP/1929/13, a to v kap. C
Manipulace s vodou, i rámec mimořádné manipulace schválené rozhodnutím
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Krajského úřadu Plzeňského kraje, odborem životního prostředí ze dne
12.06.2018 pod č.j. PK-ŽP/7883/18.
Rozsah mimořádné manipulace (věcný a časový):
 Snížení minimálního odtoku z nádrže VD Hracholusky na hodnotu Qmin = 1,55
m3/s, která zabezpečuje zachování minimálního zůstatkového průtoku (dále
jen MZP) 1,200 m3/s v toku Mže a zabezpečení vodoprávně povolených
odběrů povrchové vody z toku Mže (Berounky) pod VD Hracholusky v povolených
průměrných měsíčních hodnotách navýšených o bezpečnostní rezervu 15%. K
tomu je zapotřebí disponibilního průtoku 0,35 m3/s.
Snížený odtok může být udržován na úrovni 1,55 m3/s po celé období platnosti
mimořádné manipulace nebo jen přechodně po nezbytnou část uvedeného
období. Lze předpokládat potřebu krátkodobého navýšení odtoku z důvodu
provádění provozních zkoušek na VD a MVE Hracholusky (zajištění dobrého
technického stavu veškeré technologie).
 Možnost snížení hodnoty minimálního odtoku na 1,55 m3/s je požadována až do
okamžiku výrazného zlepšení hydrologické situace v podobě déletrvajícího
vzestupu přítoku do nádrže (velmi vydatných dešťových srážek) a doplnění části
volného zásobního prostoru nebo při předpokladu, že takový stav nastane
(akumulace dostatečných zásob vody ve sněhové pokrývce v povodí v průběhu
zimy 2018/2019). Potřebu udržování odtoku na snížené hodnotě bude operativně
a průběžně vyhodnocovat vodohospodářský dispečink správce nádrže ve
spolupráci s Českým hydrometeorologickým ústavem. V případě stabilizace
situace bude požádáno o ukončení režimu mimořádné manipulace.
Vzhledem k nejistotě predikce budoucího vývoje hydrologické situace bude jako
nejzazší možný okamžik, do kdy bude možné snížený odtok na hodnotě Qmin =
1,55 m3/s udržovat, termín 15.05.2019 nebo stav, kdy dojde k dosažení kóty
hladiny v nádrži 351,50 m n.m. (doplnění zásobního prostoru na 70%).
 Dne 23.11.2018 bylo vydáno předběžné opatření č.j. PK-ŽP/22127/18. Od jeho
oznámení Povodí Vltavy, státnímu podniku, bude probíhat mimořádná manipulace
v rozsahu tohoto řízení (dojde ke snížení minimálního odtoku z nádrže VD
Hracholusky z Qmin = 2,496 m3/s na hodnotu Qmin = 1,55 m3/s).
Další informace:
 V průběhu února, března i dubna 2018 byly přítoky do nádrže VD Hracholusky
výrazně podprůměrné, na úrovni 55% dlouhodobého průměru (1931-2018).
Přesto se jednalo o dostatečné množství proto, aby byla nádrž postupně
naplněna na manipulačním řádem předepsanou provozní úroveň v souladu s
průběhem dispečerského grafu A (dosažené jarní maximum 353,48 m n.m.,
naplnění ZP 92,5% k 30.4.2018). Koncem dubna a v květnu přítoky poklesly
na úroveň 30-40% normálu, v průběhu léta pak postupně pouze na 20-30%
normálu. V reakci na aktuální situaci a dostupné prognózy byl v průběhu jara
snižován postupně odtok z nádrže až na minimální předepsanou úroveň
Qmin = 2,496 m3/s, k čemuž došlo již počátkem měsíce června. Na této
minimální konstantní hodnotě byl odtok z nádrže udržován prakticky až do
počátku měsíce října. Díky popsanému postupu manipulací se hladina
v nádrži na standardní úrovni předepsané dispečerským grafem (rekreační
hladina) pohybovala ještě na přelomu června a července.
Extrémní pokles průtoků v letních měsících hluboko pod hodnotu stanoveného
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minimálního odtoku Qmin = 2,496 m3/s logicky zapříčinil postupný pokles
hladiny vody v nádrži, která zabezpečovala možnost realizace povolených
odběrů (bez omezení), stanovený MZP v toku Mže a nadlepšování průtoku na
Berounce. Bez existence nádrže VD Hracholusky by odběry ze Mže ve
vodoprávně povolených hodnotách ani stanovený MZP v toku nebylo možné
v letošním roce po několik měsíců jakkoli zabezpečovat. Do počátku měsíce
října činil objem dotace z nádrže celkem 13,2 mil. m3.
 Rozhodnutím KÚPK pod č.j. PK-ŽP/7883/18 ze dne 12.06.2018 byla
schválena mimořádná manipulace na VD Hracholusky, a to z důvodu
provedení nezbytných stavebních prací v rámci akce „Rekonstrukce
železničního mostu v 1,429 km trati Pňovany – Bezdružice“ společností SMP
CZ a.s. Z tohoto důvodu měla být hladina vody v nádrži v termínu od
03.09.2018 snižována tak, aby k datu 01.11.2018 došlo k přechodu na kótu
348,00 m n. m. Následně mělo dojít k udržování této úrovně do termínu
07.12.2018 za účelem umožnění opravy a sanace pilířů železničního mostu.
Vlivem nevyhovující hydrologické situace v povodí Mže (hydrologické sucho)
se však hladina vody v nádrži počátkem měsíce září pohybovala přibližně 2,20
m pod plánovanou a běžnou provozní úrovní a i při udržování odtoku na
minimální předepsané hodnotě klesala. Z důvodu sucha nebyla mimořádná
manipulace v původně plánovaném rozsahu prakticky vůbec realizována s
výjimkou několika krátkých přechodných období zejména v říjnu, kdy byla
nutná mírná korekce odtoku z VD (na cca 3,25 m3.s-1) v souvislosti
s vypouštěním několika velkých rybníků v povodí. Od 07.12.2018 bylo
plánováno zahájení manipulací za účelem opětovného dosažení kóty hladiny
předepsané dispečerským grafem a dle hydrologických podmínek při
nepodkročení hodnoty Qmin = 2,496 m3.s-1 na odtoku z nádrže. Zhotovitel
stavby, společnost SMP CZ a.s., využil období mimořádného sucha a výrazně
nižší úrovně hladiny oproti původnímu očekávání již v průběhu léta
a počátkem podzimu k sanaci těch částí opěrných pilířů, které měly být
původně realizovány až později. Sanační práce tak probíhají rychleji než se
očekávalo a budou dokončeny s časovým předstihem, a to v celém rozsahu
až po původní obetonávky základů pilířů (na úrovni cca 348,00 m n.m. u LB
pilíře, resp. cca 348,75 m n.m. u PB pilíře). Termín dokončení veškerých
sanačních prací na pilířích v té části, která je běžně pod úrovní hladiny, je dle
závazného vyjádření zhotovitele do 23.11.2018. Faktické důvody pro
mimořádnou manipulaci (provedení sanace konstrukce mostních pilířů
železničního mostu pod úrovní provozní hladiny v nádrži až po horní hranu
obetonávky základů pilířů), s ohledem na aktuální úroveň hladiny vody
v nádrži, uvedeným termínem pominou.
 Počátkem měsíce listopadu bylo dosaženo úrovně hladiny 348,00 m n. m. jak
v souladu s rozhodnutím o schválení mimořádné manipulace, tak především v
důsledku dopadů extrémního hydrologického sucha. Aktuálně hladina při
minimálním možném odtoku i nadále klesá při přítoku na úrovni cca 25%
dlouhodobého listopadového průměru (kolísání v rozmezí 1,5 - 1,8 m3/s).
Z důvodů výše popsaných však není další pokles hladiny pro potřeby opravy
pilířů železničního mostu vzhledem k aktuální hydrologické situaci již potřebný
ani účelný. Naopak je nutné se zbývající disponibilní zásobou vody v nádrži
nakládat maximálně úsporně a přijmout opatření zvyšující výrazně
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pravděpodobnost opětovného doplnění zásobního prostoru.
Ke dni 19.11.2018 dosáhla hladina kóty 347,58 m n. m., což odpovídá
naplnění zásobního prostoru na 38,4 % (12,31 mil.m3) a nachází se již i mimo
základní provozní toleranci uvedenou v rozhodnutí o schválení mimořádné
manipulace. V nejbližším období lze očekávat další setrvalý pokles hladiny,
a to i při udržování odtoku na předepsaném minimu Qmin = 2,496 m3/s.
 Za této situace považuje Povodí Vltavy, státní podnik z hlediska priorit
jednoznačně zabezpečení prvních dvou účelů nádrže v pořadí dle důležitosti
(minimální zůstatkový průtok a povolené odběry) a to postupem, který
maximálně možným způsobem eliminuje možný výskyt poruchy v hospodaření
s vodou v nádrži, tj. úplné vyprázdnění zásobního prostoru nádrže, což je stav,
který na základě prognóz nelze za stávající situace již zcela vyloučit, pokud by
nebyla přijata určitá úsporná opatření.
Účastníci řízení a dotčené orgány mohou nahlížet do podkladů rozhodnutí v budově
Krajského úřadu Plzeňského kraje, odboru životního prostředí, Škroupova 18, Plzeň,
místnost č. 354, nejlépe v úřední dny Po a St 8:00 – 17:00 hod., mimo úřední dny
nejlépe po předchozí telefonické domluvě, nebo při ústním jednání.
Dotčené orgány a účastníci řízení mohou závazná stanoviska, námitky, popřípadě
důkazy uplatnit podle ust. § 115 odst. 8 vodního zákona nejpozději při ústním
jednání, jinak k nim nebude přihlédnuto.
Vodoprávní úřad současně dává možnost účastníkům řízení v souladu s ust. § 36
odst. 3 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen
„správní řád“), vyjádřit se k podkladům pro rozhodnutí, a to ve lhůtě 5 pracovních dnů
po uplynutí lhůty pro námitky a připomínky. Jedná se o lhůtu pro seznámení se
s kompletním spisem před vydáním rozhodnutí ve věci, nikoliv o další lhůtu pro
námitky a důkazy. Námitky uplatněné v této lhůtě by byly námitkami opožděnými,
k nimž vodoprávní úřad nepřihlíží ve smyslu zásady koncentrace řízení zakotvené
v ust. § 115 odst. 8 vodního zákona.
Účastníci řízení mají v řízení zejména tato práva:
- dle § 33 odst. 1 správního řádu si zvolit zmocněnce, zmocnění k zastoupení
se prokazuje písemnou plnou mocí
- dle § 115 odst. 8 vodního zákona a § 36 odst. 1 správního řádu navrhovat
důkazy a činit jiné návrhy nejpozději při ústním jednání
- dle § 36 odst. 2 správního řádu vyjádřit v řízení své stanovisko
- dle § 38 odst. 1 a 4 správního řádu nahlížet do spisu
Účastníci řízení mají v řízení zejména tyto povinnosti:
- dle § 50 odst. 2 správního řádu poskytovat správnímu orgánu veškerou
potřebnou součinnost při opatřování podkladů pro vydání rozhodnutí
- dle § 52 správního řádu označit důkazy na podporu svých tvrzení
- účastník řízení nebo jeho zástupce je v souladu s § 36 odst. 5 správního řádu
povinen předložit na výzvu oprávněné úřední osoby průkaz totožnosti.
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Průkazem totožnosti se rozumí doklad, který je veřejnou listinou, v němž je
uvedeno jméno a příjmení, datum narození a místo trvalého pobytu, popř.
bydliště mimo území České republiky a z něhož je patrná i podoba, popř. jiný
údaj umožňující správnímu orgánu identifikovat osobu, která doklad
předkládá, jako jeho oprávněného držitele. Případně je třeba dále předložit
doklad opravňující k jednání za právnickou osobu.

otisk úředního razítka

Ing. Jakub Rataj
vedoucí oddělení vodního hospodářství
podepsáno elektronicky

Rozdělovník
Účastníci řízení do vlastních rukou:
- Povodí Vltavy, státní podnik, Holečkova 3178/8, 150 00 Praha 5
- Statutární město Plzeň, Nám. Republiky 1, 306 32 Plzeň
- Město Stříbro, Masarykovo nám. 63, 349 01 Stříbro
- Obec Újezd nade Mží, Újezd nade Mží 47, 330 33 Újezd nade Mží
- Obec Úlice, Úlice 50, 330 33 Úlice
- Obec Plešnice, Plešnice 33, 330 33 Plešnice
- Obec Líšťany, Líšťany 77, 330 35 Líšťany
- Obec Pňovany, Pňovany 171, 330 33 Pňovany
- Obec Čerňovice, Čerňovice 72, 330 36 Čerňovice
- Obec Erpužice, Erpužice 1, 349 01 Erpužice
- Obec Sulislav, Sulislav 42, 349 01 Sulislav
- Obec Vranov, Vranov 4, 349 01 Vranov
- Obec Bdeněves, Bdeněves 49, 330 32 Bdeněves
- Město Touškov, Dolní náměstí 1, 330 33 Město Touškov
- Obec Kozolupy, Kozolupy 147, 330 32 Kozolupy
- Obec Vochov, Vochov 46, 330 23 Vochov
- ČEZ Obnovitelné zdroje s.r.o., Křižíkova 788, 500 03 Hradec Králové
- Plzeňská teplárenská a.s., Doubravecká 2578/1, 304 10 Plzeň
- Plzeňský Prazdroj, a.s., U Prazdroje 64/7, 301 00 Plzeň
- Lobkowicz – Křimice, spol. s.r.o., Plzeňská 61/3, 322 00 Plzeň
- SMP CZ, a.s., Vyskočilova 1566, 140 00 Praha 4
Účastníkům řízení, kteří vodoprávnímu úřadu nejsou známi, je oznámení doručováno
veřejnou vyhláškou v souladu s ust. § 25 správního řádu.
Dotčené orgány
- Magistrát města Plzně – odbor ŽP, orgán ochrany přírody, Kopeckého sady 11,
306 32 Plzeň
- MěÚ Nýřany – odbor ŽP, orgán ochrany přírody, Americká 39, 304 66 Plzeň
- MěÚ Stříbro - odbor ŽP, orgán ochrany přírody, Masarykovo nám. 63,
349 01 Stříbro
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- Státní plavební správa – pobočka Praha, Jankovcova 4, 170 04 Praha 7
Na vědomí:
- Vodní díla – TBD, a.s. Praha, Hybernská 1617/40, 110 00 Praha 1
- Spolek za krásu české krajiny, Domažlická 89, 333 01 Stod - adresa pro
doručování: P.O.BOX 8, 326 58 Plzeň
V souladu s ust. § 25 odst. 3 správního řádu je obecní úřad, v jehož správním
obvodu se toto oznámení doručuje, povinen jej bezodkladně vyvěsit na své úřední
desce na dobu nejméně 15 dnů.
Žádáme o následné zaslání potvrzeného data vyvěšení a sejmutí zpět Krajskému
úřadu Plzeňského kraje, odboru životního prostředí.

Datum vyvěšení: ………………………………………………………………….
(podpis oprávněné osoby a razítko)

Datum sejmutí: ……………………………………………………………………..
(podpis oprávněné osoby a razítko)

Zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup:

od ....................... do .....................
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