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Dle rozdělovníku

ROZHODNUTÍ
Výroková část:
Odbor životního prostředí MěÚ Podbořany, 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 12.6.2020 podalo
Povodí Ohře, státní podnik, IČO 70889988, Bezručova 4219, 430 03 Chomutov
(dále jen "žadatel"), a na základě tohoto posouzení:
I.

Podle § 115 odst. 18 vodního zákona
schvaluje

manipulační řád:
Manipulační řád pro Vodní dílo Finklův rybník
(dále jen "manipulační řád"):
Název kraje
Název obce
Název katastrálního území
Parcelní čísla dle evidence katastru nemovitostí
Číselný identifikátor vodního toku
Název vodního toku
Zaústění VT do nádrže
Číslo hydrologického pořadí a podpořadí
Hydrogeologický rajon
Přímé určení polohy hráze (souřadnice X, Y)
Název vodního díla
Manipulační řád
Vlastník vodního díla (systému)
Přehrady, hráze a jezy
Výčet účelů užití vodního díla (Č 11)

Ústecký
Petrohrad
Petrohrad
parc. č. 1103/1, 1102, 334, 335, 336, 1099, 341, 337,
1129, 338 a 1129
10236376
Podvinecký potok
ř. km 4,85
1-13-03-0660-0-00
5131
X= -811445, Y= -1027577
Manipulační řád pro Vodní dílo Finklův rybník
ANO
Povodí Ohře, státní podnik
vodní nádrž
akumulace vody, krajinotvorný, sportovní rybolov

II. Stanoví podmínky pro manipulační řád:
1. Manipulační řád bude v případě potřeby průběžně aktualizován v souladu s platnými právními předpisy, a to
do jednoho měsíce po každé změně, která může ovlivnit účinnost a použitelnost manipulačního řádu.
Aktualizovaný manipulační řád se musí zaslat ke schválení příslušnému vodoprávnímu úřadu.
2. Manipulace na vodním díle musí být projednána s Městským úřadem Podbořany, odbor životního prostředí –
orgán ochrany přírody a krajiny.
3. Platnost tohoto manipulačního řádu se stanovuje na dobu: 10 let od nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.
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Účastníci řízení, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:
Povodí Ohře, státní podnik, Bezručova 4219, 430 03 Chomutov

Odůvodnění:
Dne 12.6.2020 podal žadatel žádost o schválení manipulačního řádu. K žádosti byl přiložen Manipulační řád vodního
díla Finklův rybník, který v březnu 2020 zpracovala Ing. Michaela Klimčáková, Povodí Ohře, státní podnik. Tímto
dnem bylo zahájeno vodoprávní řízení. Protože se jedná o jednoduchou věc, kdy lze rozhodnout na podkladě
dokladů předložených účastníky vodoprávního řízení, rozhodl vodoprávní úřad bezodkladně; a to v souladu
s ustanovením § 115 odst. 11 vodního zákona.
Žádost byla doložena těmito doklady:
Manipulační řád vodního díla Finklův rybník, který v březnu 2020 zpracovala Ing. Michaela Klimčáková
Stanovisko Českého rybářského svazu, z.s., Severočeského územního svazu ze dne 5.5.2020 zn.:
P608/0362/20
Posouzení vodoprávního úřadu:
Vodoprávní úřad v provedeném řízení přezkoumal předloženou žádost z hledisek uvedených v ustanoveních
vodního zákona, projednal ji s účastníky řízení a s dotčenými orgány. Při přezkoumání žádosti nebyly shledány
důvody bránící schválení manipulačního řádu.
Vodoprávní úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku
uvedených.
Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků:
Účastníci neuplatnili návrhy a námitky.

Poučení účastníků:
Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení k podáním u zdejšího správního orgánu.
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.

Ing. Bc. Martina Bláhová v. r.
odborný referent odboru životního prostředí
oprávněná úřední osoba
Poplatek:
Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích se nevyměřuje.
Přílohy pro žadatele:
Manipulační řád vodního díla Finklův rybník, který v březnu 2020 zpracovala Ing. Michaela Klimčáková – po
nabytí právní moci tohoto rozhodnutí
ROZDĚLOVNÍK:
Účastníci vodoprávního řízení - § 27 odst. 1 správního řádu (do vlastních rukou na dodejku):
1. Povodí Ohře, státní podnik, IDDS: 7ptt8gm, sídlo: Bezručova č.p. 4219, 430 03 Chomutov 3
Dotčené orgány (na dodejku):
2. Městský úřad Podbořany, Odbor životního prostředí, Mírová č.p. 615, 441 01 Podbořany
Na vědomí:
3. Obec Petrohrad, IDDS: y5qa333, sídlo: Petrohrad č.p. 146, 439 85 Petrohrad
4. Český rybářský svaz, z. s., Severočeský územní svaz, Střekovské nábřeží č.p. 975/51, Střekov, 400 03 Ústí nad
Labem 3

