ROZHODNUTÍ
Městský úřad Varnsdorf, odbor životního prostředí, ako příslušný vodoprávní úřad podle
ustanovení § 106 zákona j č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon),
ve znění pozdějších předpisů
žadateli
sídlo

Obci Horní Podluží
407 57 Horní Podluží, IČ 524221,

schvaluje
podle ustanovení § 115 odst. 17 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů
(vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů manipulační řád Rybník Světlík zpracovaný
oprávněnou fyzickou osobou Ing. Václavem Kurkou, se sídlem v Přelouči, ČKAIT 0700370, č.
zak 70/03, z června 2004 , kategorie z hlediska TBD IV. kategorie, kraj Ústecký, obec Horní
Podluží, katastrální území HORNÍ PODLUŽÍ, na pozemku parc.č. 610/1, 610/2, 2172, vodní
tok Lužnička, č.h.p. 2-04-08-008, HGR Krystalinikum Krkonoš a Jizerských hor, umístění
jevu vůči břehu levý břeh,
Manipulační řád: ANO
Manipulační řád vodního díla se schvaluje za těchto podmínek:
1.
VD bude vybaveno vodočetnou latí a trvanlivou vodní značkou pro normální a maximální
hladinu vody v nádrži..
2.
Minimální zůstatkový průtok Q 3630d = 2,7 l/s bude označen vodní značkou.
Údaje o stavbě vodního díla:
Vodní dílo
jiné vzdouvací zařízení
Vlastník vodního díla
Obec Horní Podluží
Výčet účelů užití vodního díla
jiné
Byl předložen doklad o evidenci vodního díla v katastru nemovitostí
Byl předložen geometrický plán vodního díla
ANO

ANO

Odůvodnění
Městský úřad Varnsdorf, odbor životního prostředí obdržel dne 21.7.2004 žádost Obce
Horní Podluží, 407 57 Horní Podluží o schválení manipulačního a provozního řádu na rybník
Světlík v k.ú. Horní Podluží.
Ve stanovené lhůtě sdělilo své stanovisko Povodí Ohře, s.p. Bezručova 4219, 430 03
Chomutov, závod Terezín, které se týkalo doplnění manipulačního a provozního řádu o
podmínky z hlediska správce Povodí.
Na základě této skutečnosti odbor životního prostředí MěÚ ve Varnsdorfu rozhodnutím
č.j. 21195/2004-4706/2004 ze dne 20.8.2004 zahájené řízení přerušil a požádal žadatele o
doplnění chybějících vyjádření. Požadované údaje byly doplněny dne 25.8.2004.
Žádost byla doložena všemi povinnými doklady, a dalšími doklady, a to:
- manipulační řád 4 x
- výpis z katastru nemovitostí
- snímek z katastrální mapy
- vyjádření Povodí Ohře s.p., závod Terezín, Pražská 319, 411 55 Terezín z 4.8.2004
Podle ustanovení § 115 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní
zákon), ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád), ve
znění pozdějších předpisů oznámil příslušný vodoprávní úřad zahájení vodoprávního řízení všem
známým účastníkům řízení i dotčeným správním úřadům dopisem č.j.: 21590/2004-4706/2004,
ze dne 27.8.2004, kterým bylo upuštěno od ústního jednání , s upozorněním, že na námitky,
které nebudou sděleny nejpozději do 10 dnů po obdržení cit.dopisu, nebude možno, podle
ustanovení § 115 odst. 8 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní
zákon), ve znění pozdějších předpisů, brát zřetel.
Posouzení vodoprávního úřadu:
V průběhu řízení přezkoumal vodoprávní úřad předloženou žádost, posoudil
shromážděná stanoviska a připomínky a rozhodl tak, jak je ve výroku rozhodnutí
uvedeno.
V průběhu řízení nebyla uplatněna žádná námitka.

Poučení o odvolání
Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení podle ustanovení
§ 53 a násl. zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád), ve znění pozdějších předpisů,
ke Krajskému úřadu : Ústeckého kraje se sídlem v Ústí nad Labem
podáním učiněným u Městského úřadu Varnsdorf.

Ing. Přemysl

BRZÁK

vedoucí odboru životního prostředí

Přílohy pro žadatele:
1. 1x odsouhlasený manipulační řád
Doručí se:
Účastníci vodoprávního řízení nebo jejich zmocněnci:
(doporučeně do vlastních rukou na dodejku)
1. Obec Horní Podluží, 407 57 Horní Podluží
Na vědomí:
1. Povodí Ohře, s.p. Bezručova 4219,43003 Chomutov + 1 x manipulační a provozní řád
2. ČRS, Severočeský územní svaz, Střekovské nábřeží 51, 400 00 Ústí nad Labem
3. ČRS, MO Horní Podluží, 407 57 Horní Podluží
2. vlastní

