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ROZHODNUTÍ
Magistrát města Chomutova, Vodoprávní úřad, jako vodoprávní úřad příslušný podle ustanovení § 104
odst. 2 písm. c) a § 106 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů
(vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vodní zákon"), a jako místně příslušný vodoprávní
úřad podle ustanovení § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „správní řád“), ve správním řízení posoudil žádost, kterou dne 16. 07. 2019 podala
Obec Blatno, IČO 00261807, 430 01 Blatno 1
(dále jen "žadatel"), a na základě tohoto posouzení:
I.

Vydává podle § 8 odst. 1 písm. a) č. 2 vodního zákona
povolení

k nakládání s povrchovými vodami - k jejich vzdouvání
na místě:
Název kraje
Název obce
Identifikátor katastrálního území
Název katastrálního území
Parcelní čísla dle evidence katastru nemovitostí
Číslo hydrologického pořadí a podpořadí
Přímé určení polohy (souřadnice X, Y)

a akumulaci (dále jen "nakládání s vodami")
Ústecký kraj
Blatno
605387
Květnov u Chomutova
parc. č. 26/1, 27
1-14-01-0020-0-00
984777,5; 809965,8

v tomto rozsahu:
Vzdouvání, akumulace
Přehrady, hráze a jezy
Normální hladina akumulované vody
Maximální hladina akumulované vody
Výškopisné údaje
Objem vody při normální hladině
Objem vody při maximální hladině
Účel užití vodního díla

akumulace
vodní nádrž - pramenní nádrž
627,50 m n. m.
627,73 m n. m.
627,50 m n. m.
404 m3
460 m3
krajinotvorný, zadržení vody v krajině
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Popis místa nakládání s vodami:
Jedná se o povolení k nakládání s vodami – k jejich akumulaci ve stávající vodní nádrži parc. č. 26/1, 27
v katastrálním území Květnov u Chomutova. Zájmové území se nachází v centru obce Květnov.
Jedná se o historickou vodní nádrž se zemním hrázovým tělesem. Nádrž je napájena z pramenných
vývěrů a dešťového ronu z mokřadu nad obcí, nátok nemá ovládání regulace přítoků. Hlavním účelem
nádrže je akumulace vody.
Podmínky, za kterých je nakládání povoleno dle ustanovení § 9 odst. 1 vodního zákona:
1. Doba povoleného nakládání s vodami se stanoví na dobu životnosti malé vodní nádrže,
ode dne nabytí právní moci tohoto rozhodnutí. Rozhodnutí může být změněno nebo zrušeno,
nastanou-li skutečnosti uvedené v ustanovení § 12 vodního zákona.
2. Manipulace na vodním díle bude prováděna podle schváleného manipulačního řádu.
Účastníci řízení, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:
Obec Blatno, 430 01 Blatno 1
Odůvodnění:
Dne 16. 07. 2019 podal žadatel žádost o povolení k nakládání s vodami a o stavební povolení na výše
uvedenou stavbu, uvedeným dnem bylo zahájeno vodoprávní řízení.
Žádost byla doložena všemi povinnými doklady podle ustanovení § 61 odst. 4 vodního zákona a § 2 a § 6
vyhlášky č. 183/2018 Sb., o náležitostech rozhodnutí a dalších opatření vodoprávního úřadu
a o dokladech předkládaných vodoprávnímu úřadu, a dalšími doklady, zejména:
-

Manipulačním řádem MVN Květnov

-

Situací širších vztahů

-

Stanoviskem správce povodí – Povodí Ohře, s. p.

Vodoprávní úřad oznámil zahájení řízení známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům.
Současně podle ustanovení § 115 odst. 8 vodního zákona upustil od ohledání na místě a ústního jednání,
protože mu poměry byly dobře známy a žádost poskytovala dostatečné podklady pro posouzení,
a stanovil, že ve lhůtě do 10 dnů od doručení tohoto oznámení mohou dotčené orgány uplatnit závazná
stanoviska a účastníci řízení své námitky, popřípadě důkazy.
Posouzení vodoprávního úřadu:
Vodoprávní úřad v provedeném řízení přezkoumal předloženou žádost z hledisek uvedených
v ustanoveních vodního zákona a stavebního zákona, projednal ji s účastníky řízení a s dotčenými orgány
a zjistil, že jejím uskutečněním nebo užíváním nejsou ohroženy zájmy chráněné zákony a zvláštními
předpisy. Při přezkoumání žádosti, projednání věci s účastníky řízení a na základě shromážděných právně
významných skutečností nebyly shledány důvody bránící povolení.
Lze předpokládat, že realizací záměru nedojde ke zhoršení stavu vodních útvarů a nebude mít
za následek nedosažení dobrého stavu/potenciálu vod.
Vodoprávní úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů
ve výroku uvedených.
Účastníci řízení - další dotčené osoby:
Povodí Ohře, státní podnik, Povodí Ohře, státní podnik
Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků:
Účastníci neuplatnili návrhy a námitky.
Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí:
Účastníci se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili.
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Poučení:
Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení, a to ke Krajskému úřadu
Ústeckého kraje, odboru životního prostředí a zemědělství, 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.

„otisk úředního razítka“
Ing. Jana Hachová
Referent odboru stavební úřad

Poplatek:
Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích se nevyměřuje.
Obdrží:
účastníci řízení (doručenky do vlastních rukou)
Obec Blatno, IDDS: 92haqxs
Povodí Ohře, státní podnik, IDDS: 7ptt8gm
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