Městský úřad Litvínov
náměstí Míru 11, 436 01 Litvínov
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odbor životního prostředí
Spis. zn.:
Čj.:
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Oprávněná úřední osoba pro vyřízení: Jana Marešová
Telefon:
+420 476 767 894
E-mail:
jana.maresova@mulitvinov.cz
Oprávněná úřední osoba pro podpis: Mgr. Jaroslav Porteš
Datum:

05.12.2013

ROZHODNUTÍ
Městský úřad Litvínov, odbor životního prostředí jako věcně příslušný vodoprávní úřad podle
ustanovení § 104 odst. 2 písm. c) a ustanovení § 106 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách
a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, a místně
příslušný podle ustanovení § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších
předpisů právnické osobě:
městu Litvínov, se sídlem Městský úřad Litvínov, náměstí Míru 11, 436 01 Litvínov,
IČ 00266027,

I. schvaluje
podle ustanovení § 115 odst. 17 vodního zákona

manipulační řád
z 08/2013 pro „Vodní dílo Hamr“, , na pozemcích parc. č. 2423/1, 2423/3, 2423/4, 2423/7,
2448/2, 2448/3, 2448/18, 2450/3, 2448/70, 2448/71 katastrální území Horní Litvínov, na
pozemcích parc. č. 826, 827/1, 841, 843, 844, katastrální území Dolní Litvínov, na
pozemcích parc. č. 444/5, 444/6, 444/18, 444/22, 444/25, 444/14, 444/14, 1076, 444/73,
444/72, 444/71, 444/70, 444/69, 444/68, 444/31, 444/30, 444/26, 444/23, 444/21, 444/7,
katastrální území Hamr u Litvínova, na pozemcích parc. č. 744/1, 744/4, 744/11, 744/19,
744/24, 787/2, 788, 797/2, 797/5, 798/1, 798/2, 798/3, 798/4, 798/6, 804/1, 808/3, 809/3,
809/4, 910/2, 755/2, 755/3, 758, 902, 744/36, 744/34, 744/35, 744/29, 109, 804/3, na
katastrálním území Chudeřín u Litvínova, v obci Litvínov, okres Most, kraj Ústecký.
Zpracovatel manipulačního řádu:
VODNÍ DÍLA – TBD a.s., Hybernská 40, 110 00 Praha 1
Druh vodního díla:
Vodní dílo:
Kategorie z hlediska TBD:

03 413
03 412
06 03

vodní nádrž
hráz
III. kategorie
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Popis vodního díla:
Vodní dílo Hamr sestává ze tří nádrží (Nová voda, Šedák, Rudý Sever), přívodního a
odpadního koryta. V prostoru nádrže se dále nachází spojovací potrubí, spodní výpusť a
bezpečnostní přeliv, na který navazuje koryto od bezpečnostního přelivu. Retenční prostor
nádrže byl vytvořen třemi hrázemi označovanými A, B a C. V nádrži jsou za běžných stavů
prostory se stálým nadržením, u hráze B prostor Nová voda (vodní plocha č. 1), se kterou
sousedí vodní plocha č. 2 a u hráze A prostor Šedák (vodní plocha č. 3). Prostory Nová voda
a Šedák jsou vzájemně propojeny spojovacím potrubím. Retenční nádrž byla postavena za
účelem odlehčení povodňových průtoků v Bílém potoce. Součástí hráze A je spodní výpust a
bezpečnostní přeliv.
Údaje o stavbě vodního díla:
Vlastník vodního díla:
město Litvínov, náměstí Míru 11, 436 01 Litvínov, IČ 00266027
Provozovatel vodního díla: Technické služby Litvínov, s.r.o., SKN 1521, 43601 Litvínov
Výkon TBD:
VODNÍ DÍLA TBD a.s., Hybernská 40, Praha 1
Správce vodního toku:
Povodí Ohře, státní podnik, Bezručova 4219, 430 03 Chomutov
Vodní dílo souvisí s povrchovými vodami:
název vodního toku:
Bílý potok
číslo hydrologického pořadí:
1-14-01-0220-0-00
hydrogeologický rajón:
2131
útvar povrchových vod
ID 14424010 „Bílý potok po soutok s tokem Bílina“
útvar podzemních vod
ID 21310 „Mostecká pánev – severní část“

II. stanovuje podmínky,
za kterých se manipulační řád schvaluje:
1.
2.
3.
4.

Provozovatel bude udržovat vodní dílo v řádném technickém a provozuschopném stavu.
Obsluha bude prokazatelně seznámena s manipulačním řádem.
Provozovatel je povinen dodržovat podmínky schváleného manipulačního řádu.
Aktualizace manipulačního řádu bude provedena vždy při změně, aktualizaci (dodatek)
provozovatel předloží vodoprávnímu úřadu nejpozději do 1 měsíce od této změny.
Aktualizace v rozsahu změn úvodní části (např. adresy a spojení) nepodléhá schválení
vodoprávního úřadu, ale musí být vodoprávnímu úřadu ohlášena.

Odůvodnění
Městský úřad Litvínov, odbor životního prostředí, obdržel dne 01. 11. 2013 žádost města
Litvínov, se sídlem Městský úřad Litvínov, náměstí Míru 11, 436 01 Litvínov, IČ 00266027,
které je zastoupeno odborem nakládání s majetkem, o schválení manipulačního řádu „VD
Hamr“. Manipulační řád byl schválen Povodím Ohře, státní podnik, závod Chomutov,
Spořická 4949 dne 31. 10. 2013.
(orientační určení polohy místa nakládání s vodami v souřadnicovém systému (vodní plocha
č.1) S-JTSK X = 978942 Y = 793665).
Žádost byla doložena těmito doklady:
 Manipulační řád VD Hamr, VODNÍ DÍLA TBD, a.s. schválený Povodím Ohře, státní
podnik, Spořická 4949, 43046 Chomutov dne 31. 10. 2013
 Kopie katastrální mapy
 Smlouva o dílo č. zh. A 1270/13, č. obj. KT/7550/13
 Kupní smlouva č. ÚTŘ-OSM/286/2008/K/A
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Podle ustanovení § 115 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů
(vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 500/2004 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
opatřením č.j.: OŽP/56211/2013/OŽP/MAJ/231.2/OZN ze dne 11. 11. 2013, s upozorněním,
že na námitky, které nebudou sděleny nejpozději ke dni 29. 11. 2013, 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.
Po ověření předložených dokladů, přezkoumání žádosti neshledal vodoprávní úřad důvody
pro zamítnutí žádosti žadatele a proto rozhodl, jak je uvedeno ve výroku tohoto rozhodnutí,
žadateli vyhověl a schválil předložený Manipulační řád „VD Hamr“.

Poučení o odvolání
Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání do 15 dnů ode dne jeho doručení
ke Krajskému úřadu Ústeckého kraje v Ústí nad Labem prostřednictvím odboru životního
prostředí Městského úřadu Litvínov. Dnem doručení je den, kdy byla písemnost doručena do
vlastních rukou. Jestliže písemnost uložená na poště není vyzvednuta ve lhůtě 10 dnů ode
dne, kdy byla k vyzvednutí připravena, je považována za doručenou posledním dnem této
lhůty. Dokument, který byl dodán do datové schránky, je doručen okamžikem, kdy se do
datové schránky přihlásí osoba, která má s ohledem na rozsah svého oprávnění přístup
k dodanému dokumentu. Nepřihlásí-li se do datové schránky oprávněná osoba ve lhůtě 10
dnů ode dne, kdy byl dokument dodán do datové schránky, považuje se tento dokument za
doručený posledním dnem této lhůty. V případě, že si adresát vyzvedne písemnost po 10ti
denní lhůtě, lhůta pro podání odvolání se nepočítá od faktického převzetí písemnosti, ale od
11. dne od uložení písemnosti.
Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší
ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné. Odvolání se podává
s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby
každý účastník dostal jeden stejnopis.

otisk úředního razítka
Mgr. Jaroslav Porteš v. r.
vedoucí odboru životního prostředí
Doručí se:
Účastníci řízení (§ 27 odst. 1 správního řádu)
1. Město Litvínov, náměstí Míru 11, 43601 Litvínov, zastoupeno Městským úřadem Litvínov,
odbor nakládání s majetkem
Účastníci řízení (§ 27 odst. 2 a 3 správního řádu)
2. Povodí Ohře, státní podnik, Bezručova 4219, 43003 Chomutov
3. Město Litvínov, náměstí Míru 11, 43601 Litvínov, zastoupeno Městským úřadem Litvínov,
odborem investic a regionálního rozvoje, oddělení Úřadu územního plánování
Příloha: 4x – schválený manipulační řád – jen Městský úřad Litvínov, ONM
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