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Schválení manipulačního řádu vodohospodářské soustavy jezera Chabařovice

ROZHODNUTÍ
Krajský úřad Ústeckého kraje jako vodoprávní úřad příslušný podle § 107 odst. 1 písm. w)
zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění
pozdějších předpisů, a místně příslušný podle § 11 zák. č. 500/2004 Sb., správní řád, ve
znění pozdějších předpisů, na základě žádosti právnické osoby
Palivový kombinát Ústí, státní podnik, Hrbovická 2, 403 39 Chlumec, IČ 00007536,
schvaluje
podle § 115 odst. 18 vodního zákona manipulační řád vodohospodářské soustavy jezera
Chabařovice, který vypracoval Palivový kombinát Ústí, státní podnik, Hrbovická 2, 403 39
Chlumec, v listopadu 2015.
Manipulační řád se schvaluje na dobu existence vodního díla.

ODŮVODNĚNÍ
Krajský úřad Ústeckého kraje obdržel dne 1.2.2016 žádost právnické osoby Palivový
kombinát Ústí, státní podnik, Hrbovická 2, 403 39 Chlumec, IČ 00007536, o schválení
manipulačního řádu a provozního řádu „Vodohospodářské soustavy jezera Chabařovice“ který
vypracoval žadatel v listopadu 2015.
K žádosti, která nebyla ve stanoveném formátu a s náležitostmi dle vyhlášky č. 432/2001 Sb.,
bylo doloženo souhlasné stanovisko Povodí Ohře, státní podnik, a pouze 1 paré
manipulačního a provozního řádu.
Krajský úřad Ústeckého kraje vyzval žadatele k doplnění podání o žádost ve formátu dle
přílohy č. 25 k vyhlášce č. 432/2001 Sb., a o druhé vyhotovení manipulačního řádu a zároveň
řízení usnesením ze dne 27.4.2016 přerušil do doby doplnění žádosti, nejpozději do
27.5.2016.
Žádost byla doplněna o povinné náležitosti dne 11.5.2016.
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Jezero Chabařovice a vodní díla s ním související se nacházejí na katastru obcí Ústí nad
Labem, Trmice, Chabařovice, v k.ú. Tuchomyšl, Předlice, Trmice, Vyklice, Roudníky, na místě
bývalé těžební jámy hnědouhelného lomu Chabařovice. Nádrž jezera je zapuštěna v okolním
terénu. Součástí jezera je kromě nádrže, výpustný objekt, stavba převedení vody z jezera
Chabařovice do řeky Bíliny, převedení Modlanského potoka, které je napojeno na zbytkové
koryto Modlanského potoka pod obcí Roudníky a zaústěno do převedení vody z jezera do řeky
Bíliny. Součástí vodohospodářské soustavy jezera je protieutrofizační nádrž v jihozápadní části
jezera, přelivový vrt č. 9 a speciální manipulační objekty na odtoku vody z jezera do řeky Bíliny.
Účel vodního díla je krajině-ekologický a sportovně rekreační.
Krajský úřad povolil akumulaci povrchových a podzemních vod v jezeře rozhodnutím
čj. 165/03/ZPZ/A-01/Kr ze dne 7.3.2003, ve znění rozhodnutí čj. 1650/ZPZ/2010/A-001 ze dne
22.10.2010, ve znění rozhodnutí čj. 930/ZPZ/2015/A-001.18.2 ze dne 15.10.2015.
Posledním změnovým rozhodnutím bylo žadateli v podmínce č. 1 a 2 uloženo předložit
provozní řád a ke schválení manipulační řád pro trvalý provoz jezera, oba předem
projednané se správcem povodí.
Do manipulačního řádu jsou promítnuty všechny
související realizované stavby a pozměněné skutečnosti.
Při stanovení okruhu účastníků vzal vodoprávní úřad v úvahu rozsah manipulace popsané
v MŘ: „Při běžném provozu je sledován pouze výtokový objekt jezera Chabařovice, zde se
hladina udržuje přepadem přes hradítka osazená na úrovni 145,70 m n.m. pokud hladina
klesne na úroveň 145,60 m n.m. je nutné na výtokovém objektu osadit dluže nad uvedenou
limitní kótu, tak aby se zabránilo zpětnému nátoku nežádoucích vod do jezera. Při běžném
provozu se manipulace na ostatních objektech v rámci vodohospodářské soustavy jezera
neprovádějí.“ Vzhledem k omezeným možnostem manipulace na jezeře, nelze předpokládat
ovlivnění vodních poměrů v územních obvodech obcí Ústí nad Labem, Trmice, Chabařovice,
a proto, s ohledem na znění ust. § 115 odst. 4 vodního zákona, vodoprávní úřad do okruhu
účastníků řízení tyto obce nezahrnul, přestože v případě schválení předchozích
manipulačních řádů účastníky řízení byly. Vody z jezera jsou převáděny do vodního toku
Bílina, jehož správcem je Povodí Ohře, státní podnik, které bylo zahrnuto mezi účastníky
řízení.
Předložený manipulační řád je zpracován v souladu s vyhláškou č. 216/2011 Sb.,
o náležitostech manipulačních a provozních řádů vodních, ve znění pozdějších předpisů.
Provozní řád se dle aktuálních právních předpisů již neschvaluje.
Vzhledem k tomu, že bylo možné rozhodnout na podkladě dokladů předložených žadatelem,
včetně souhlasného stanoviska dalšího účastníka řízení, rozhodl se zdejší úřad pro vydání
rozhodnutí bezodkladně, bez oznamování o zahájení řízení.
Vodoprávní úřad po přezkoumání žádosti nezjistil žádné důvody, které by jí bránily vyhovět,
a rozhodl proto, jak je uvedeno ve výroku a schválil manipulační řád vodohospodářské
soustavy jezera Chabařovice, který nahrazuje dosud platné řády. Doba platnosti
manipulačního řádu je časově omezena na dobu existence vodního díla.

POUČENÍ ÚČASTNÍKŮ
Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení podat podle ustanovení § 81 správního řádu
odvolání, ve kterém se uvede, v jakém rozsahu se rozhodnutí napadá a dále namítaný
rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo, ve
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lhůtě 15 dnů ode dne jeho oznámení, a to k Ministerstvu zemědělství podáním učiněným u
Krajského úřadu Ústeckého kraje, odboru životního prostředí a zemědělství.

RNDr. Tomáš Burian
vedoucí oddělení životního prostředí

Rozdělovník
účastníci řízení - § 27 odst. 1 správního řádu (do vlastních rukou)
1. Palivový kombinát Ústí, státní podnik, Hrbovická 2, 403 39 Chlumec
účastníci řízení - § 27 odst. 2 a 3 správního řádu (do vlastních rukou):
2. Povodí Ohře, s. p., Bezručova 4219, 430 03 Chomutov
(na vědomí):
3. Magistrát města Ústí nad Labem
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