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ROZHODNUTÍ
Výroková část:
Městský úřad Varnsdorf, odbor životního prostředí, jako vodoprávní úřad příslušný podle §104 odst.1
písm.c) a podle ustanovení § 106 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní
zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "vodní zákon"), a úřad příslušný podle § 15 odst. 4
vodního zákona , místně příslušný správní orgán podle ustanovení § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní
řád, ve znění pozdějších předpisů vydává:
Povodí Ohře - státní podnik, IČO 70889988, Bezručova č.p. 4219, 430 03 Chomutov 3,
(dále jen „žadatel“) podle § 59 odst. 4 a § 115 odst. 17 vodního zákona
výjimku z manipulačního řádu – mimořádná manipulace
na vodním díle: jez Varnsdorf
kraj Ústecký, obec Varnsdorf , p.č.k. 8186/11, 8186/12, 289, katastrální území Varnsdorf, vodní tok
Mandava, IDVT 10100261, č.h.p. 2-04-08-005, ř. km. 4,14, GIS X= 953620, 8260 Y= 716183,9480
Mimořádná manipulace je požadována od 7. 10. 2019 – 10. 10. 2019. Bude snížena hladina jezu
z důvodu opravy havárie zdi.
Účastníci řízení na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:
Povodí Ohře - státní podnik, Bezručova č. p. 4219, 430 03 Chomutov 3
Odůvodnění:
Posouzení vodoprávního úřadu:
Městský úřad Varnsdorf, odbor životního prostředí neoznamoval zvláštním opatřením
zahájení tohoto řízení a po posouzení všech podkladů využil ustanovení § 115 odst. 10 vodního zákona a
rozhodl bezodkladně.
Byl, přezkoumám soulad žádosti s povinnostmi vyplývajícími z vodního zákona
a předpisů vydaných k jeho provedení a nebyly shledány důvody bránící mimořádné manipulaci na jezu
Varnsdorf.
Vodoprávní úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů
ve výroku uvedených.
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 účastníků:
Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu Ústeckého
kraje, se sídlem v Ústí nad Labem 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.

Ing. Přemysl Brzák
vedoucí odboru životní prostředí

Poplatek:
Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích se nevyměřuje.

Obdrží:
účastníci řízení - § 27 odst. 1 správního řádu (do vlastních rukou na dodejku ):
Povodí Ohře - státní podnik, IDDS: 7ptt8gm
účastníci řízení - § 27 odst. 2 správního řádu (do vlastních rukou na dodejku ):
Město Varnsdorf, Nám. E. Beneše č.p. 470, 407 47 Varnsdorf 1
Český rybářský svaz, z.s., Severočeský územní svaz, Střekovské nábřeží 975/51, 400 03 Ústí nad Labem
ostatní
vlastní
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