Městský úřad v Litoměřicích
Odbor životního prostředí - Vodoprávní úřad

SPIS. ZN.:
Č.J.:
Ev.č.
VYŘIZUJE:
TEL.:
E-MAIL:

MULTM/0069301/19/ŽP
MULTM/0006701/20/ŽP/BHo
A - 33
Holub Břetislav
+420 416 916 171
bretislav.holub@litomerice.cz

DATUM:

31.01.2020
Schválení manipulačního řádu a povolení k nakládání s vodami

ROZHODNUTÍ
Žadatel: Rybářství Doksy spol. s r.o., IČO 60278340, Nerudova 24, 472 01 Doksy
požádal dne 15.10.2019 o schválení manipulačního řádu a povolení k nakládání s vodami.
manipulační řád - VD - Liběšický rybník na Studeném potoku
Liběšice

Výroková

část

Městský úřad Litoměřice, odbor životního prostředí jako příslušný vodoprávní úřad podle ustanovení
§104 a § 106 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění
pozdějších předpisů, příslušný speciální stavební úřad podle §15 odst. 5 vodního zákona a § 15 odst. 1
zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších
předpisů, místně příslušný správní orgán podle § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění
pozdějších předpisů v souladu s ustanovením § 115 odst. 18 vodního zákona
I. schvaluje
manipulační řád - VD - Liběšický rybník na Studeném potoku
Liběšice
Účel vodního díla: chov ryb, zachycení splavenin, ekologické aspekty
Základní údaje o nádrži rybníku: kóta koruny hlavní hráze 238,60 m n.m.; kóta koruny boční hráze
(nejnižší místo) 238,44 m n.m.; kóta provozní hladiny 237,49 m n.m.
objem vody v nádrži při provozní hladině 37 080 m3; zatopená plocha při provozní hladině
36 170 m2; plocha nádrže katastrální 38 739 m2; objem vody v nádrži při kótě 237,65 m n.m.
42 500 m3.

Vodní dílo tvoří:
Vlastní plocha nádrže – průtočná, postavena v roce 1870, poslední oprava dokončena roku
1966.
Rozdělovací objekt – betonový propustek DN 600 mm opatřen na přítoku dřevěným hrazením –
dlužemi, které se vkládají do svislých ocelových drážek.
Nápustný objekt – voda se převádí buď do Liběšického rybníku, nebo do nádrže bývalého
koupaliště.
Hráze rybníku – hlavní hráz dlouhá 243 m, boční hráz má délku 169 m.
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Požerák - kbel – je proveden ze železobetonu obdélníkového půdorysu 1,22 x 0,93 m, vybaven
dvojitou dlužovou stěnou a opatřen ocelovým uzamykatelným poklopem, přístupová lávka
dřevěná dl. 4,55 m.
Odtokové potrubí – od požeráku ocelové DN 300 mm a délka 18,8 m, zakončení v podtrubní
jámě z betonu – loviště.
Bezpečnostní přeliv – zděný přeliv z pískovcových kvádrů, tl. Zdiva 0,50 m, pevná koruna
přelivu má kótu 237,49 m n.m. Obtokové koryto od bezpečnostního přelivu po potrubní jámu má
délku 136 m.
II. vydává
podle ustanovení § 8 odst. 1 písm. a) bod 2., bod 4. a bod 5. vodního zákona
povolení k nakládání s povrchovými vodami
- k jejich vzdouvání, popřípadě akumulaci
- k využívání těchto vod pro chov ryb nebo vodní drůbeže, popřípadě jiných vodních
živočichů, za účelem podnikání
- k jinému nakládání s nimi
v prostoru stávající vodní nádrže VD - Liběšický rybník na Studeném potoku, Liběšice
parc. č. 818 (vodní plocha) v katastrálním území Liběšice u Litoměřic
Popis nakládání s vodami:
vzdouvání vody a akumulace,
k využívání těchto vod pro chov ryb nebo vodní drůbeže, popřípadě jiných vodních živočichů, za účelem
podnikání
jiné – převod vody v prostoru stávající vodní nádrže VD – Liběšický rybník na Studeném potoku
Účel povoleného nakládání s vodami: chov ryb, zachycení splavenin, ekologické aspekty
Rozsah povoleného nakládání s vodami:
Celkový objem akumulované vody
Délka vzdutí při maximální hladině
Maximální hladina akumulované (vzduté) vody

37 080 m3
175 m
237,49 m n.m. Bpv

Doba, na kterou se povolení vydává: na dobu užívání vodního díla
Číslo hydrologického rajonu: 4523 Křída Obrtky a Úštěckého potoka
Číslo hydrologického pořadí: 1-12-03-0550-0-00
III. stanoví
podle ustanovení § 36 odst. 2 vodního zákona
minimální zůstatkový průtok pod odběrným místem v korytě Studeného potoka min. Q330d = 6,3 l/s.
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Stanovuje, že bude provedena revize MŘ do termínu 02/2025

Vlastník vodního díla je povinen provádět průběžně prověrky manipulačního řádu tak, aby změny a
opravy všech uváděných údajů byly v souladu se skutečným stavem. Schválením tohoto manipulačního
řádu se ruší platnost všech dosavadních předpisů, týkajících se manipulace na vodním díle.

Odůvodnění
Příslušný vodoprávní úřad v provedeném řízení přezkoumal předloženou žádost o schválení
manipulačního řádu - VD - Liběšický rybník na Studeném potoku, Liběšice
Účel vodního díla: chov ryb, zachycení splavenin, ekologické aspekty.
Základní údaje o nádrži rybníku: kóta koruny hlavní hráze 238,60 m n.m.; kóta koruny boční hráze
(nejnižší místo) 238,44 m n.m.; kóta provozní hladiny 237,49 m n.m.
objem vody v nádrži při provozní hladině 37 080 m3; zatopená plocha při provozní hladině
36 170 m2; plocha nádrže katastrální 38 739 m2; objem vody v nádrži při kótě 237,65 m n.m.
42 500 m3.
Manipulační řád byl vyhotoven srpen 2019, zpracovatel Ing. Jan Knap , o jeho schválení požádal
Rybářství Doksy spol. s r.o., IČO 60278340, Nerudova 24, 472 01 Doksy.
Vodoprávní úřad oznámil zahájení řízení dne 27.11.2019 o schválení manipulačního řádu a povolení
k nakládání s povrchovými vodami a nařídil podle § 49 odst. 1 správního řádu ústní jednání na den
14.01.2020.
Do řízení se přihlásil spolek Ústecké šrouby, z.s. dne 16.12.2019, který požádal o postavení účastníka
tohoto řízení.
Ostatní účastníci řízení – další dotčené osoby
Lubomír Albrecht, Liběšice č.p. 70, 411 46 Liběšice u Litoměřic
Ivana Albrechtová, Liběšice č.p. 70, 411 46 Liběšice u Litoměřic
Obec Liběšice, IDDS: smfbc54
Povodí Ohře, státní podnik, státní podnik, IDDS: 7ptt8gm
Státní pozemkový úřad, KPÚ pro Ústecký kraj, IDDS: z49per3
Zemědělské družstvo Liběšice, IDDS: 248vw87
Ústecké šrouby, z. s., IDDS: x6gbs2j
Byla vydána stanoviska a vyjádření:
Povodí Ohře, státní podnik, závod Terezín ze dne 04.10.2019 zn.: POH/31946/2019-2/301100.
Dne 14.01.2020 proběhlo ústní jednání na odboru ŽP, Pekařská 2, 412 01 Litoměřice. Kromě
vodoprávního úřadu Litoměřice a žadatele Rybářství Doksy spol. s r.o., IČO 60278340, Nerudova 24,
472 01 Doksy se nikdo z účastníků řízení nedostavil a neseznámil se se všemi doloženými podklady před
vydáním rozhodnutí.
Na základě poskytnutých hydrometeorologických údajů povrchových vod od Českého
hydrometeorologického ústavu, pobočka Ústí nad Labem - Kočkov ze dne 18.12.2018 byl stanoven
minimální zůstatkový průtok pod odběrným místem v korytě Studeného potoka podle ustanovení § 36
odst. 2 vodního zákona.
Vodoprávní úřad v průběhu řízení neshledal důvody, které by bránily schválení manipulačního řádu a
vydání povolení k nakládání s vodami, proto bylo rozhodnuto, jak je uvedeno ve výrokové části tohoto
rozhodnutí.
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Poučení
Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu Ústeckého
kraje podáním u zdejšího správního orgánu. V odvolání účastník uvede v jakém rozsahu rozhodnutí
napadá a dále namítaný rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu
předcházelo.
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.

Jiřina Bartoňová, DiS.
vedoucí Vodoprávního úřadu MěÚ Litoměřice

Poplatek:
Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích se nevyměřuje.
Obdrží:
navrhovatelé (doručenky)
Rybářství Doksy spol. s r.o., IDDS: sycykde
ostatní účastníci (doručenky)
Lubomír Albrecht, Liběšice č.p. 70, 411 46 Liběšice u Litoměřic
Ivana Albrechtová, Liběšice č.p. 70, 411 46 Liběšice u Litoměřic
Obec Liběšice, IDDS: smfbc54
Povodí Ohře, státní podnik, státní podnik, IDDS: 7ptt8gm
Státní pozemkový úřad, KPÚ pro Ústecký kraj, IDDS: z49per3
Zemědělské družstvo Liběšice, IDDS: 248vw87
Ústecké šrouby, z. s., IDDS: x6gbs2j
DOSS
Město Litoměřice, odbor životního prostředí, Mírové náměstí č.p. 15/7, Litoměřice-Město, 412 01
Litoměřice 1
ostatní
Český rybářský svaz, z. s., Severočeský územní svaz, Střekovské nábřeží č.p. 975/51, Střekov, 400 03
Ústí nad Labem 3

