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Jez Terezín – změna povolení k nakládání s vodami

ROZHODNUTÍ
Krajský úřad Ústeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, jako vodoprávní úřad
příslušný na základě opatření čj. 180/ZPZ/11/D-14 ze dne 21.1.2011, kterým si rozhodování
o nakládání s vodami v toku Ohře vyhradil, na žádost právnické osoby (účastník řízení podle
§ 27 odst. 1 zák.č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů)
Povodí Ohře, státní podnik, se sídlem Bezručova 4219, 430 03 Chomutov, IČ 70889988,
CZ-NACE 36000,
mění
podle § 12 odst. 2 vodního zákona povolení k nakládání s vodami, a to povolení ke
vzdouvání povrchových vod na vodním díle Jez Terezín, které bylo uděleno rozhodnutím
Okresního úřadu Litoměřice čj. 231.2 – 5438/01/ŽP ze dne 3.7.2001. Změna spočívá
v prodloužení doby platnosti povolení na dobu užívání vodního díla.
Základní údaje o poloze díla:
Umístění:
Kraj: Ústecký
Obec: Terezín
Katastrální území: Terezín
Parcelní číslo: 430/2
Vodní tok: Ohře
Ř. km:2.626
ČHP: 1-13-04-0680-0-00
Určení polohy: x 993699, y 755018
Technické parametry Jezu Terezín :
pohyblivý klapkový jez
betonový jezový práh 145, 45 m n.m.
délka jezu 80m (3 pole o světlosti 22 m)
hradicí výška 2,27 m
délka hydrostatického vzdutí při provozní hladině 7,15 km
provozní hladina 147,80 m n.m.
přelivná hrana vztyčené klapky 147, 75 m n.m.
přelivná hrana sklopené klapky 145, 48 m n.m.
dno vývaru 143,30 m n.m.
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ODŮVODNĚNÍ
Na Krajský úřad Ústeckého kraje byla dne 20.10.2015 doručena žádost právnické osoby
Povodí Ohře, státní podnik, se sídlem Bezručova 4219, 430 03 Chomutov, IČ 70889988, o
změnu povolení ke vzdouvání povrchových vod na vodním díle Jez Terezín, které bylo
uděleno rozhodnutím Okresního úřadu Litoměřice čj. 231.2 – 5438/01/ŽP ze dne 3.7.2001.
Změna spočívá v prodloužení doby platnosti povolení na dobu užívání vodního díla.
Jedná se o stávající nakládání s vodami, jehož platnost by skončila 31.12.2015. Žadatel
v souladu s § 9 odst. 7 vodního zákona požádal o prodloužení doby platnosti povolení na
dobu užívání vodního díla.
Krajský úřad Ústeckého kraje uvědomil účastníky o zahájení řízení opatřením čj.
3922/ZPZ/15/A-098.1 ze dne 1.12.2015 a poučil je i jejich právech. Mezi účastníky řízení
zahrnul kromě žadatele i Město Terezín.
Během řízení nebyly uplatněny žádné námitky ani připomínky, které by bránily vyhovět
žádosti. Vodoprávní úřad po posouzení věci dospěl k závěru, že za předpokladu splnění
podmínek stanovených rozhodnutím čj. 231.2 – 5438/01/ŽP ze dne 3.7.2001 nedojde k
ohrožení vodohospodářských ani jiných právem chráněných zájmů, a proto rozhodl, jak je
uvedeno ve výroku.

POUČENÍ ÚČASTNÍKŮ
Proti tomuto rozhodnutí mohou účastníci řízení podat podle § 81 a následujících správního
řádu odvolání, ve kterém se uvede, v jaké rozsahu se rozhodnutí napadá a dále namítaný
rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo, ve
lhůtě 15 dnů ode dne jeho oznámení, a to k Ministerstvu zemědělství podáním učiněným
u Krajského úřadu Ústeckého kraje.
Toto rozhodnutí nenahrazuje rozhodnutí podle jiných právních předpisů.
otisk úředního razítka
RNDr. Tomáš Burian
vedoucí oddělení životního prostředí

Rozdělovník:
účastníci řízení:
- Povodí Ohře, státní podnik
- město Terezín
dotčené orgány
- MěÚ Litoměřice, odbor životního prostředí - OPK
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