MAGISTRÁT MĚSTA TEPLICE
odbor životního prostředí
náměstí Svobody 2, 415 95 TEPLICE
Č.j.:

MgMT/113184/2017

Spis.zn.: MgMT/113184/2017
Značka: OŽP/H-557/Po
Vyřizuje: Bc. Poštová, tel. 417 510 908

Teplice dne 23. listopadu 2017

ROZHODNUTÍ
Magistrát města Teplice, odbor životního prostředí, jako vodoprávní úřad věcně příslušný podle ustanovení §
104 odst. 2 písm. c) a ustanovení § 106 odst. 1 zák. č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů
(vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, věcně a místně příslušný podle ustanovení § 10 a 11 zákona
č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, v y d á v á účastníkovi řízení (§ 27 odst. 1 správního
řádu, kterým je:

František Kocík, nar. 1.3.1954, Mlýny čp. 6, 417 04 Mlýny

povolení
podle ust. § 8 odst. 1 písm. a) bod 2, 5 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách (vodní zákon), ve znění pozdějších
předpisů k jejich akumulaci a jinému nakládání s povrchovými vodami – k převodu vody z bývalého rybníku
na p.p.č. 467 v k.ú. Mlýny přes zahradní jezírko na p.p.č. 456/8 v k.ú. Mlýny do vodního toku Bouřlivec v ř. km
cca 13,66, p.p.č. 470/5 v k.ú. Mlýny. HGR 6133, ČHP 1-14-01-0560. Vodní tok Bouřlivec IDVT 10100355. Lokalita
se nachází v útvaru povrchových vod tekoucích ID OHL_0830 „Bouřlivec od pramene po ústí do toku Bílina“.
Souřadnice jezírka: x/y = 973138/782166.
Jezírko je napájeno vodou z pramene, který napájí bývalý rybník na p.p.č. 467 v k.ú. Mlýny. Z rybníka je voda
do jezírka vedena samospádem potrubím o průměru 100 mm odbočujícím z odtokového koryta rybníka. Jezírko
(cca 6 x 3,2 m, hl. 1 m, objem 19 m3) je průtočné, voda z něj odtéká do vodního toku Bouřlivec v ř. km cca 13,66
přepadem a odtokovým potrubím o průměru 70 mm. Stěny a dno jezírka jsou vybudovány z jílového podloží, na
které jsou naskládány kameny. Jezírko slouží k okrasným účelům. Převod vody bude celoroční. Průměrný průtok
0,7 l/s, maximální průtok 1,0 l/s.
Účel užití povrchové vody:
Voda bude využívána k napájení zahradního jezírka.
Pro nakládání s vodami se stanovují tyto podmínky:
1.

Maximální povolené množství převáděné vody je 1,0 l/s.

2.

Maximální akumulace vody je 19 m3.

3.

Počet měsíců v roce, kde se voda převádí a akumuluje, je 12.

4.

Povolení k nakládání s vodami se vydává na dobu do 30.11.2037.

5.

Povolení k nakládání s povrchovými vodami je vydáno bez ohledu na jakost povrchové vody v místě nátoku.

6.

V případě mimořádných situací, vyžaduje-li to veřejný zájem, může vodoprávní úřad dle § 109 vodního
zákona bez náhrady povolené nakládání s vodami upravit (omezit nebo zakázat).
Odůvodnění

Dne 18.10.2017 obdržel Magistrát města Teplice, odbor životního prostředí, jako příslušný vodoprávní úřad
žádost, kterou podal František Kocík, nar. 1.3.1954, Mlýny čp. 6, 417 04 Mlýny o povolení k nakládání
s povrchovými vodami, podle § 8 odst. 1 písm. a) bod 2, 5 zákona č. 254/2001 Sb., vodní zákon v platném znění.
Uvedeným dnem bylo zahájeno vodoprávní řízení.
Podle ustanovení § 115 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění
pozdějších předpisů, příslušných ustanovení zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu
(stavební zákon) v platném znění a zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, oznámil
příslušný vodoprávní úřad zahájení vodoprávního řízení dopisem pod č.j. MgMT/116773/2017, sp.zn.
MgMT/113184/2017, zn. OŽP/H-557/Po ze dne 30.10.2017 všem známým účastníkům řízení i dotčeným orgánům.
Vodoprávní úřad podle ustanovení § 112 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním
řádu (stavební zákon) ve znění změn a doplňků upustil od ohledání na místě a ústního jednání, protože jsou mu
poměry staveniště dobře známy a žádost poskytovala dostatečné podklady pro posouzení stavby, a stanovil, že ve
lhůtě do 10 dnů následujících po dni doručení oznámení mohou účastníci řízení uplatnit své námitky a dotčené
orgány svá stanoviska s tím, že na pozdější námitky nebude brán zřetel. Ve stejném termínu měly možnost
uplatnit své námitky oslovené spolky, které se do řízení přihlásí. Žádný z oslovených spolků se do řízení
nepřihlásil.
Pracoviště: odbor životního prostředí, Mírové náměstí 2970/7, Teplice PSČ 415 95
e-mail: postova@teplice.cz
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rozhodnutí zn. OŽP/H-557/Po

Z hlediska zájmů daných platným Národním plánem povodí Labe a Plánem dílčího povodí Oře, dolního Labe a
ostatních přítoků Labe je uvedený záměr možný, protože lze předpokládat, že záměrem nedojde ke zhoršení
stavu vodního útvaru a že nebude mít za následek nedosažení dobrého stavu vod. Lze předpokládat, že realizací
záměru nedojde ke zhoršení ani jedné z kvalitativních složek ve smyslu přílohy V. Směrnice 2000/60/ES.
Vzhledem k tomu, že jezírko je stávající včetně původního nátokového a odtokového potrubí, avšak původní
projektová dokumentace se nedochovala, ověřil vodoprávní úřad v rámci řízení, jako speciální stavební úřad,
dokumentaci skutečného provedení stavby (pasport stavby) dle § 125 odst. 4 zákona č. 183/2006 Sb., o územním
plánování a stavebním řádu (stavební zákon) v platném znění.
Žádost byla doložena těmito doklady:




pasport stavby – vypracoval ing. Vít Hönig, ČKAIT 0401143, září 2017
vyjádření Povodí Ohře, s.p. ze dne 23.9.2016
doklad o zaplacení správního poplatku ze dne 22.11.2017 (ověření pasportu)

Účastníci řízení:
1.
2.

Účastníci dle § 27 odst. 1 správního řádu
František Kocík
Účastníci dle § 27 odst. 2 správního řádu
Povodí Ohře, s.p., Město Hrob

Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků řízení:
Účastníky řízení nebyly uplatněny návrhy ani námitky.
Magistrát města Teplice, odbor životního prostředí, jako vodoprávní úřad v proběhlém řízení neshledal důvody,
které by bránily vydání povolení k nakládání s povrchovými vodami, a rozhodl tak, jak je uvedeno ve výroku
rozhodnutí.
Upozornění:
Vydané povolení nezakládá případné právo vstupu na cizí pozemky.
Toto rozhodnutí nezahrnuje povolení k odběru povrchové vody.

Poučení
Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení podat odvolání dle ust. § 81 a násl. zák. č. 500/2004 Sb., správní
řád, ve znění pozdějších předpisů, ve kterém se uvede, v jakém rozsahu se rozhodnutí napadá a dále namítaný
rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo, ve lhůtě do 15 dnů ode
dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu Ústeckého kraje v Ústí nad Labem podáním učiněným u Magistrátu města
Teplice, odboru životního prostředí. Odvolání se podá s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden zůstal
správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů,
vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka. Podané odvolání má v souladu s ustanovením § 85 odst. 1 zák. č.
500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů odkladný účinek. Odvolání jen proti odůvodnění
rozhodnutí je nepřípustné.
Lhůta pro podání odvolání se počítá ode dne následujícího po doručení písemného vyhotovení rozhodnutí,
nejpozději však po uplynutí desátého dne ode dne, kdy bylo nedoručené a uložené rozhodnutí připraveno
k vyzvednutí.

„otisk úředního razítka“

oprávněná úřední osoba
Bc. Jitka Poštová os. č. 2338
odborný pracovník OŽP

Ing. Dagmar Teuschelová
vedoucí OŽP

Obdrží (doporučeně do vlastních rukou):
1.
2.
3.
4.

František Kocík, Mlýny čp. 6, 417 04 Mlýny
Povodí Ohře, s.p., Bezručova 4219, 430 03 Chomutov
Město Hrob, U Radnice 234, 417 04 Hrob
Městský úřad Duchcov – odbor výstavby a ŽP, nám. Republiky 5,419 01 Duchcov

Pracoviště: odbor životního prostředí, Mírové náměstí 2970/7, Teplice PSČ 415 95
e-mail: postova@teplice.cz
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