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25.03.2019

Dle rozdělovníku

Schválení manipulačního řádu a povolení k nakládání s vodami
ROZHODNUTÍ
Žadatel : Český rybářský svaz, z.s., Severočeský územní svaz, Střekovské nábřeží 975,
400 03 Ústí nad Labem
požádal dne 11.01.2019 o schválení manipulačního řádu a povolení k nakládání s vodami
VD - Horní rybník Mošnice
Výroková část
Městský úřad Litoměřice, odbor životního prostředí jako příslušný vodoprávní úřad podle
ustanovení § 104 a § 106 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů
(vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, příslušný speciální stavební úřad podle §15
zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění
pozdějších předpisů, místně příslušný správní orgán podle § 11 zákona č. 500/2004 Sb.,
správní řád, ve znení pozdějších předpisů
v souladu s ustanovením § 115 odst. 18 vodního zákona
I. schvaluje
„ Manipulační řád VD - Horní rybník Mošnice „
Max. hladina 257,35 m n.m., dno nádrže 255,80 m n.m., zatopená plocha 0,624 ha
Vodní dílo tvoří:
Vlastní plocha nádrže – jedná se o umělou boční zahloubenou nádrž, objem nádrže při
dosažení výšky břehu (257,48 m n.m.) 8 230 m3.
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Vtokový objekt – jednoduché hradící zařízení z betonu v šíři cca 80 cm na vodním toku
Obrtka. Vlastní převod vody do rybníku je řešen potrubím z PVC DN 400 mm. Vtokový
objekt umožňuje kompletní zabránění vtoku vody do rybníku při povodni. V případě
napouštění bude řešeno dřevěnými hradítky se spodním umístěním obdélníkového otvoru
zajišťujícího napouštění rybníku a současně dodržení minimálního zůstatkového průtoku
v Obrtce – MZP = 21,0 l/s (Q330d).
Výpustné zařízení – požerák je proveden ze železobetonu obdélníkového půdorysu
cca 173 x 128 cm, vnitřně 150 x 60 cm. Voda z nádrže je odváděna potrubím z PVC
DN 400 mm, které vyúsťuje přibližně 70 m v upraveném levém břehu Obrtky pod stávajícím
silničním propustkem. Na požeráku bude doplněna vodní značka (cejch) vyznačující zásobní
(provozní) hladinu v nádrži.
Účel a využití vodního díla:
Slouží k zadržení vody v krajině, je využíván pro potřeby extenzivního chovu ryb a pro
sportovní rybaření s umělým zarybňováním.
II. vydává
podle ustanovení § 8 odst. 1 písm. a) bod 2. a bod 5. vodního zákona
povolení k nakládání s povrchovými vodami - k jejich vzdouvání, popřípadě akumulaci
- k jinému nakládání s nimi
v prostoru stávající vodní nádrže VD – Horní rybník Mošnice na pozemcích
parc.č. 25 v k.ú. Mošnice a parc.č. 764, 765 v k.ú. Tuhaň u Dubé
Popis nakládání s vodami: vzdouvání vody a akumulace, jiné – převod vody
v prostoru stávající vodní nádrže VD – Horní rybník Mošnice, napájení vodou z vodního
toku Obrtka
Účel povoleného nakládání s vodami: zlepšení krajinného prostředí, rekreace, pro potřeby
extenzivního chovu ryb a pro sportovní rybaření s umělým zarybňováním.
Rozsah povoleného nakládání s vodami:
Celkový objem akumulované vody
Objem nádrže při hloubce v úrovni břehu
Maximální hladina akumulované (vzduté) vody
Doba, na kterou se povolení vydává:
Číslo hydrologického rajonu:

7 680 m3
8 230 m3
257,35 m n.m. Bpv

na dobu existence vodního díla

4522 – Křída Liběchovky a Pšovky

Číslo hydrogeologického pořadí:

1 – 12 – 03 – 0590 – 0 – 00
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III. stanoví
podle ustanovení § 36 odst. 2 vodního zákona
minimální zůstatkový průtok pod odběrným místem v korytě Obrtky min. Q330d = 21 l/s.

IV. nezařazuje vodní dílo do kategorie technickobezpečnostního dohledu
v souladu s ustanovením § 61 odst. 2 a 4 vodního zákona
V. stanovuje, že bude provedena revize MŘ do termínu 04/2029
Vlastník vodního díla je povinen provádět průběžně prověrky manipulačního řádu tak, aby
změny a opravy všech uváděných údajů byly v souladu se skutečným stavem.
Schválením tohoto manipulačního řádu se ruší platnost všech dosavadních předpisů,
týkajících se manipulace na vodním díle.
Odůvodnění
Příslušný vodoprávní úřad v provedeném řízení přezkoumal předloženou žádost o schválení
manipulačního řádu „Manipulační řád VD - Horní rybník Mošnice„ max. hladina
257,35 m n.m., dno nádrže 255,80 m n.m., zatopená plocha 0,624 ha. Manipulační řád byl
vyhotoven zpracovatelem Ing. Michalem Jeřábkem – INDORS, Velká Dominikánská 10, 412
01 Litoměřice, o jeho schválení požádal Český rybářský svaz, z.s., Severočeský územní svaz,
Střekovské nábřeží 975, 400 03 Ústí nad Labem. Byl zpracován posudek k zařazení do
kategorie o provádění TBD ze dne 29.06.2018 zn.: O 7963/18 s návrhem nezařazovat uvedené
dílo – Horní rybník Mošnice do kategorie TBD. Stanovisko vydalo Povodí Ohře, s.p., závod
Terezín ze dne 08.11.2018 zn.: POH/38304/2018-2/301100.
Dále bylo vydáno koordinované závazné stanovisko Městským úřadem Česká Lípa ze dne
04.01.2019 č.j.: MUCL/22745/2018/OŽP/DP.
Vodoprávní úřad v průběhu řízení neshledal důvody, které by bránily schválení
manipulačního řádu a vydání povolení k nakládání s vodami, proto bylo rozhodnuto, jak je
uvedeno ve výrokové části tohoto rozhodnutí.
Poučení
Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení podat odvolání podle ustanovení § 83 odstavce
1 správního řádu ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu Ústeckého kraje
podáním učiněným u Městského úřadu Litoměřice, ve kterém se uvede v jakém rozsahu se
Městský úřad Litoměřice, Mírové náměstí 15/7, 412 01 Litoměřice, http://radnice.litomerice.cz
tel. 416 916 111, fax. 416 916 211, e-mail: podatelna@litomerice.cz, id datové schránky: tpebfnu

Městský úřad Litoměřice
č.j.

Str.4/4

rozhodnutí napadá a dále namítaný rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí
nebo řízení, jež mu předcházelo. Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby
jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodáli účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka. Podané
odvolání má v souladu s ustanovením § 85 odstavce 1 správního řádu odkladný účinek.
Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.

Jiřina Bartoňová, DiS.
vedoucí Vodoprávního úřadu Litoměřice

Obdrží:
Účastníci řízení dle § 27 odst. 1 správního řádu: navrhovatelé (doručenky)
Český rybářský svaz, z.s., Severočeský územní svaz, Střekovské nábřeží 975/51,
400 03 Ústí nad Labem, IČ: 00434132
Účastníci řízení dle § 27 odst. 2 správního řádu: ostatní účastníci (doručenky)
Povodí Ohře, státní podnik, Bezručova 4219, 430 03 Chomutov, IČ: 70889988
Obec Snědovice, Snědovice č.p. 99, 411 74 Snědovice, IČ: 00264385
Obec Tuhaň, Tuhaň č.p. 32, 472 01 Doksy, IČ: 00831727
Dotčené orgány státní správy: DOSS
Městský úřad Česká Lípa, odbor ŽP, náměstí T.G.Masaryka č.p. 1, 470 36 Česká Lípa,
IČ: 00260428
Městský úřad Litoměřice, odbor ŽP, Pekařská 2, 412 01 Litoměřice
Ostatní:
Vodní Díla – TBD a.s., Hybernská 1617/40, 110 00 Praha 1, IČ: 49241648
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