MAGISTRÁT MĚSTA ÚSTÍ NAD LABEM
odbor životního prostředí
Velká Hradební 8, 401 00 Ústí nad Labem
Váš dopis zn.: 201100-381/2014/5.2.2014
číslo jednací spisu: MM/OŽP/VHO/11730/2014/MartD/A-118
evidenční číslo: 43744/2014
Vyřizuje: Bc. Martínková
V Ústí nad Labem dne: 27. 3. 2014

„Štěrková přehrážka na Telnickém potoce v ř. km 2,096”, rozhodnutí povolení k nakládání
s povrchovými vodami.

ROZHODNUTÍ
Magistrát města Ústí nad Labem, odbor životního prostředí, jako příslušný vodoprávní úřad
věcně příslušný podle ust. § 104 odst. 2 písm. c) a ust. § 106 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb.,
o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, a místně
příslušný podle ust. § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů,
účastníkovi řízení dle ust. § 27 odst. 1 správního řádu, žadateli – právnické osobě
Povodí Ohře, státní podnik,
se sídlem Bezručova 4219, 430 03 Chomutov, IČO 70889988
vydává povolení
podle ustanovení § 8 odst. 1 písm. a) bod 2. vodního zákona,
k nakládání s povrchovými vodami,
k jejich vzdouvání a akumulaci
ve stávajícím vodním díle štěrkové přehrážky situované na vodním toku Telnický potok
v ř. km 2,096 (IDVT 10101596), v katastrálním území Varvažov u Telnice, na pozemcích parc.
č. 922/1, 922/5 a 1502/1, na území obce Telnice, ve vodním útvaru povrchových vod ID
14479010 – Ždírnický potok po soutok s tokem Zalužanský potok a ve vodním útvaru
podzemních vod ID 46120 - Křída Dolního Labe po Děčín - levý břeh, ČHP 1-14-01-0940-0-00,
přímé určení místa stavby polohopisné souřadnice v systému JTSK Y/X: 765362/969000:
Rozsah povoleného nakládání:
Celkový objem akumulované vody:
Délka vzdutí při maximální hladině:
Maximální hladina akumulované (vzduté) vody:

0,110 tis. m3
27 m
298,95 m n. m. Bvp

Povolení k nakládání s povrchovými vodami se uděluje na dobu existence vodního díla, a je
vydáváno bez ohledu na jakost povrchových vod v místě tohoto povoleného nakládání.
Účel povoleného nakládání s povrchovými vodami je vzdouvání a akumulace vody štěrkovou
přehrážkou na Telnickém potoce.
Účelem vodního díla je zachycení splavenin transportovaných korytem toku Telnický potok.
Zároveň štěrková přehrážka plní i retenční funkci při průchodu zvýšených průtoků.
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Účastníci řízení (§ 27 odst. 1 správního řádu):
Povodí Ohře, státní podnik, se sídlem Bezručova 4219, 430 03 Chomutov, IČO 70889988
ODŮVODNĚNÍ
Magistrát města Ústí nad Labem, odbor životního prostředí, jako příslušný vodoprávní úřad
obdržel dne 30. 1. 2014 žádost právnické osoby státního podniku, Povodí Ohře, se sídlem
Bezručova 4219, 430 03 Chomutov, IČO 70889988, o povolení k nakládání s povrchovými
vodami - k jejich vzdouvání a akumulaci ve stávajícím vodním díle štěrkové přehrážky na
vodním toku Telnický potok v ř. km 2,096 v k. ú. Varvažov u Telnice.
Zdejší vodoprávní úřad na základě uvedeného podání oznámil opatřením pod č. j.: MM/OŽP/
VHO/11730/2014/MartD/A-118, č. ev.: 25543/2014 ze dne 25. 2. 2014, podle § 47 správního
řádu a ust. § 115 vodního zákona zahájení vodoprávního řízení ve věci vydání povolení
k nakládání s povrchovými vodami - k jejich vzdouvání a akumulaci ve smyslu ustanovení
§ 8 odst. 1 písm. a) bod 2. vodního zákona. K řízení o povolení nakládání s povrchovými vodami
mohli účastníci řízení a dotčené orgány uplatnit závazná stanoviska a námitky, popřípadě důkazy
do deseti dnů od doručení tohoto oznámení, nejpozději však po uplynutí desátého dne po dni, kdy
bylo nedoručené a uložené oznámení připraveno k vyzvednutí, s poučením, že k později
uplatněným závazným stanoviskům, námitkám, popřípadě důkazům nebude v souladu s ust.
§ 115 odst. 8 vodního zákona přihlédnuto. Ústní jednání a místní šetření vodoprávní úřad
nenařídil. Účastníci řízení mohli po celou dobu řízení nahlížet do podkladů rozhodnutí
v kanceláři vodoprávního úřadu.
Na základě oznámení zahájení vodoprávního řízení bylo doručeno vyjádření Státního
pozemkového úřadu, Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Krajského pozemkového úřadu pro
Ústecký kraj, Husitská 1071/2, Teplice pod zn.: SPU 087464/2014/508100/Mi ze dne 4. 3. 2014.
K řízení nebyla doručena žádná nesouhlasná stanoviska dotčených orgánů či námitky účastníků
řízení.
V rámci vodoprávního řízení byla projednána žádost ve věci vzdouvání a akumulace povrchové
vody ve stávajícím vodním díle štěrkové přehrážky situované na vodním toku Telnický potok v ř.
km 2,096 (IDVT 10101596), v katastrálním území Varvažov u Telnice, na pozemcích parc. č.
922/1, 922/5 a 1502/1, na území obce Telnice, ve vodním útvaru povrchových vod ID 14479010
– Ždírnický potok po soutok s tokem Zalužanský potok a ve vodním útvaru podzemních vod ID
46120 - Křída Dolního Labe po Děčín - levý břeh, ČHP 1-14-01-0940. Účelem vodního díla je
zachycení splavenin transportovaných korytem toku Telnický potok. Zároveň štěrková přehrážka
plní i retenční funkci při průchodu zvýšených průtoků.
Žádost byla doložena na předepsaném formuláři všemi povinnými doklady podle vyhlášky
č. 432/2001 Sb., o dokladech žádosti o rozhodnutí nebo vyjádření a o náležitostech povolení,
souhlasů a vyjádření vodoprávního úřadu, ve znění pozdějších předpisů.
Vodoprávní úřad posoudil a ve vodoprávním řízení projednal podaný návrh v celém rozsahu,
předložené doklady považuje za dostatečný podklad pro vydání rozhodnutí ve výše uvedené věci,
a proto žadateli vyhověl tak, jak je ve výroku uvedeno.
POUČENÍ ÚČASTNÍKŮ
Proti tomuto rozhodnutí mohou účastníci řízení podat podle § 81 a následujících správního řádu
odvolání ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu Ústeckého kraje, se sídlem
Velká Hradební 48, Ústí nad Labem a to podáním učiněným u zdejšího úřadu. Za počátek lhůty
se považuje den následující po dni oznámení tohoto rozhodnutí, nejpozději však po uplynutí
desátého dne ode dne, kdy bylo nedoručené a uložené rozhodnutí připraveno k vyzvednutí.
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V tomto odvolání se uvede, v jakém rozsahu se rozhodnutí napadá, namítaný rozpor s právními
předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo, 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. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů,
vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka. Podané odvolání má odkladný účinek.

Otisk úředního razítka
Ing. Simona Heymerová
vedoucí odboru životního prostředí

Obdrží:
Účastníci řízení ust. § 27 odst. 1 správního řádu (do vlastních rukou/DS)
1. Povodí Ohře, státní podnik, Bezručova 4219, 430 03 Chomutov
Účastníci řízení dle § 27 odst. 2 a 3 správního řádu (do vlastních rukou/DS)
2. Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3
3. Obec Telnice
Dotčené orgány(na dodejku - DS:
4. AOPK ČR – Správa CHKO ČS, Michalská 260/14, 412 01 Litoměřice
Na vědomí:
5. Povodí Ohře, státní podnik, závod Chomutov, Spořická 4949, 430 36 Chomutov
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