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Lesy České republiky, s.p., Správa toků - oblast povodí Labe
Přemyslova 1106/19
500 08 Hradec Králové-Nový Hradec Králové
Jos. Důl – Tichá říčka – oprava koryta ř. km 0,900 – 1,025, k. ú. Karlov u Josefova Dolu
Sdělení k udržovacím pracím
Magistrát města Jablonec nad Nisou, odbor stavební a životního prostředí, oddělení životního
prostředí a státní památkové péče, jako vodoprávní úřad příslušný podle § 104 odst. 2 písm. c)
a § 106 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a změně některých zákonů (vodní zákon),
ve znění pozdějších předpisů a jako místně příslušný vodoprávní úřad podle ustanovení § 11
zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“),
obdržel dne 08.01.2020 od Lesy České republiky, s.p., správa toků oblast povodí Labe,
Přemyslova č. p. 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové 8 ohlášení
udržovacích prací na korytě vodního toku Tichá říčka ř. km 0,900 – 1,025 na p. p. č. 1990 k. ú.
Karlov u Josefova Dolu.
Udržovací práce spočívají v opravě vybraných částí zdiva pobřežních zdí, včetně pomístných
oprav patek. Dojde k vysekání dožilých spár a opětovnému vyspárování. Účelem je zajištění
dobrého stavu stávajících konstrukcí a zajištění jejich funkce. Jedná se o stavbu historických
zdí v ř. km 0,900 – 1,025 na vodním toku Tichá říčka.
Ohlášení udržovacích prací podle ust. § 15a odst. 3 vodního zákona bylo doloženo projektovou
dokumentací " Tichá říčka 0,900 – 1,025 ř. km" z 10/2018, souhrnným stanoviskem Magistrátu
města Jablonec nad Nisou, odborem stavebním a životního prostředí ze dne 19.03.2019 č. j.
11859/2019, stanoviskem AOPK ČR ze dne 21.02.2019 č. j. SR/0237/LI/2019-2, vyjádřením
ČRS, z. s., Severočeský územní svaz ze dne 25.03.2019 zn P339/19 a dalšími.
Vodoprávní úřad dle ust. § 15a odst. 3 vodního zákona sděluje, že k výše uvedeným
ohlašovaným udržovacím pracím nemá námitek.
Vodoprávní úřad upozorňuje na podmínku orgánu ochrany přírody a krajiny, Agentury ochrany
přírody a krajiny České republiky, správa CHKO Jizerské hory a to, že bude proveden
v součinnosti s místní organizací ČRS v Tanvaldě záchranný odlov ryb a jejich transfer do
předem vytipovaného náhradního biotopu.
Ing. Mgr. Ivana Řimnáčová v. r.
vedoucí odboru stavebního a životního prostředí
Za správnost vyhotovení: Dana Stehnová
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