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VD Fláje - vzdouvání a akumulace povrchových vod

ROZHODNUTÍ
Krajský úřad Ústeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, jako správní orgán
příslušný podle § 107 odst. 1 písm. n) zák. č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých
zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, na žádost ze dne 28.8.2013 a po
provedeném vodoprávním řízení rozhodl, že
žadateli: Povodí Ohře, státní podnik, se sídlem Bezručova 4219, 430 03 Chomutov,
IČ 70889988, OKEČ 410010,
mění
podle § 12 odst. 2 zák. č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní
zákon), ve znění pozdějších předpisů, povolení ke vzdouvání a akumulaci povrchových
vod ve vodním díle Fláje udělené Krajským úřadem Ústeckého kraje pod čj.
4179/ZPZ/03/A-03 dne 2.10.2003. Změna spočívá v prodloužení platnosti povolení na
dobu existence vodního díla.
Změnou nedotčené části rozhodnutí zůstávají v platnosti.
Účastník řízení podle § 27 odst. 1 správního řádu:
Povodí Ohře, státní podnik, IČ 70889988

ODŮVODNĚNÍ
Dne 28.8.2013 byla na Krajský úřad Ústeckého kraje doručena žádost právnické osoby
Povodí Ohře, státní podnik, se sídlem Bezručova 4219, 430 03 Chomutov, IČ 70889988,
OKEČ 410010, o změnu povolení ke vzdouvání a akumulaci povrchových vod ve vodním
díle Fláje uděleného Krajským úřadem Ústeckého kraje pod čj. 4179/ZPZ/03/A-03 dne
2.10.2003. Změna spočívá v prodloužení platnosti povolení na dobu existence vodního díla.
Krajský úřad Ústeckého kraje uvědomil účastníky o zahájení řízení opatřením čj.
3453/ZPZ/13/A-78.1 ze dne 26.9.2013. Zároveň účastníky, mezi které zahrnul kromě
žadatele i Obec Český Jiřetín, poučil o jejich právech a stanovil termín k případnému
uplatnění námitek, popř. důkazů. Žádné připomínky nebyly v rámci řízení uplatněny.
Při svém rozhodování vzal Krajský úřad Ústeckého kraje v úvahu, že VD Fláje je vodním
dílem zřízeným právě za účelem vzdouvání a akumulace povrchových vod a že
prostřednictvím předmětné změny stávajícího povolení dojde k naplnění tohoto účelu, který
slouží zájmům vodního hospodářství.
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POUČENÍ ÚČASTNÍKA
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
lhůtě 15 dnů ode dne jeho oznámení k Ministerstvu zemědělství podáním učiněným u
Krajského úřadu Ústeckého kraje, odboru životního prostředí a zemědělství.

otisk úředního razítka
RNDr. Tomáš Burian
vedoucí oddělení životního prostředí
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