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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:
účastníkovi řízení (§ 27 odst. 1 správního řádu), kterým je:
Povodí Ohře, státní podnik, se sídlem Bezručova 4219, 430 03 Chomutov, IČ 70889988,

I. vydává
podle ustanovení § 8 odst. 1 písm. a) bod 2. vodního zákona

povolení k nakládání s povrchovými vodami
k jejich vzdouvání, popřípadě akumulaci pro stávající vodní dílo „Štěrková přehrážka
na Černickém potoce“, na pozemcích parc. č. 835/38, 835/37, 896/4 k.ú. Černice u
Horního Jiřetína, v obci Horní Jiřetín, okres Most, kraj Ústecký.
Popis nakládání s vodami:
Hlavním účelem štěrkové přehrážky je ochrana štoly Albrechtice před zanášením
splaveninami z horní části povodí. Současně plní i zádržnou funkci při průchodu zvýšených
průtoků.
Údaje o povoleném nakládání s povrchovými vodami:
Kód užití vody
Č 0227
akumulace
Rozsah povoleného nakládání s vodami:
Maximální hladina akumulované (vzduté) vody
Celkový objem akumulované (vzduté) vody
Délka vzdutí při maximální hladině

342,35 m n. m. Bvp
0,900 tis. m3
30,0 m

Doba, na kterou se povolení vydává: po dobu existence vodního díla
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Název vodního toku:
Říční kilometr:
Číslo hydrologického pořadí:
Hydrogeologický rajón:
Vodní útvar povrchových vod
Vodní útvar podzemních vod

Černický potok
0,175
1-14-01-0058-0-00
ID 6131
ID 14422190 „Loupnice po ústí do toku Bílina“
ID 61310 „Krystalinikum Krušných hor od Chomutovky
po Moldavu“

(orientační určení polohy místa nakládání s vodami v souřadnicovém systému
X = 981275, Y = 799469).

S-JTSK

Odůvodnění
Městský úřad Litvínov, odbor životního prostředí, obdržel dne 07. 02. 2014 žádost Povodí
Ohře, státní podnik, Bezručova 4219, 430 03 Chomutov, IČ 70889988, které je zastoupeno
Ing. Petrem Nestlerem, Povodí Ohře, státní podnik, závod Chomutov, Spořická 4949,
o povolení k nakládání s povrchovými vodami, k jejich vzdouvání, popřípadě akumulaci pro
stávající vodní dílo „Štěrková přehrážka na Černickém potoce“. Jedná se o akumulaci na
pozemcích parc. č. 835/38, 835/37 a 896/4 k.ú. Černice u Horního Jiřetína, v obci Horní
Jiřetín. Účelem štěrkové přehrážky je ochrana štoly Albrechtice před zanášením
splaveninami z horní části povodí. Současně plní i zádržnou funkci při průchodu zvýšených
průtoků
Žádost byla doložena všemi povinnými doklady podle ustanovení § 8 vyhlášky č. 432/2001
Sb., o dokladech žádosti o rozhodnutí nebo vyjádření a o náležitostech povolení, souhlasů
a vyjádření vodoprávního úřadu, a dalšími doklady, a to:
• Kopie katastrální mapy, situace, informace o parcele
• Stanovisko Povodí Ohře, státní podnik zn.: 201100-407/2014 ze dne 05.02.2014
• Kopie povolení ke zřízení vodohospodářského díla a k nakládání s vodami zn.:
Vod/235/78/Ing.Ci/D-72.3/čj.263 ze dne 07.12.1978
• Kopie kolaudačního rozhodnutí – užívání stavby zn.: Vod/235/82/Ing.Ci/D-72.3/čj.308
ze dne 07.09.1982
• Pověření
Podle ustanovení § 115 vodního zákona a správního řádu, oznámil příslušný vodoprávní
úřad zahájení vodoprávního řízení všem známým účastníkům řízení i dotčeným správním
úřadům opatřením č.j.: OŽP/8939/2014/MAJ/231.2/OZN ze dne 20. 02. 2014
s
upozorněním, že na námitky, které nebudou sděleny nejpozději do 06. 03. 2014 nebude
možno podle ustanovení § 115 odst. 8 vodního zákona, brát zřetel.
V průběhu vodoprávního řízení nebyly účastníky řízení uplatněny žádné námitky, které by
bránily vydání příslušného povolení. Vodoprávní úřad také posoudil záměr nakládání
s vodami z hlediska zájmů sledovaných Směrným
vodohospodářským
plánem
v platném znění a dalších zájmů sledovaných zákonem č. 254/2001 Sb., o vodách
a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, obecných zájmů
i jiných právem chráněných zájmů. Po posouzení celého záměru, zvážení všech skutečností
a na základě doložených podkladů, stanovisek a vyjádření, rozhodl vodoprávní úřad ve věci
žádosti navrhovatele o povolení k nakládání s vodami tak, jak je uvedeno ve výroku.
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Poučení

účastníků

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

Doručuje se:
Účastníci řízení (§ 27 odst. 1 správního řádu)
1. Povodí Ohře, státní podnik, Bezručova 4219, 43003 Chomutov, zastoupen Povodí Ohře,
státní podnik, Spořická 4949, 43046 Chomutov, vyřizuje ing. Nestler
Účastníci řízení (§ 27 odst. 2 a 3 správního řádu)
2. Město Horní Jiřetín, zastoupeno Městským úřadem Horní Jiřetín, Potoční 15, 435 43
Horní Jiřetín
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