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Dle rozdělovníku

Schválení manipulačního a provozního řádu

Vodní dílo Býčkovice
ROZHODNUTÍ
Žadatel : Lesy České republiky, s.p., Správa toků – oblast povodí Ohře, Dr. Vrbenského
2874/1, 415 01 Teplice požádal dne 29.08.2013 o schválení předloženého aktualizovaného
manipulačního a provozního řádu (vypracoval Vodní díla – TBD a.s., arch.č. 2012/199,
prosinec 2012) pro vodní dílo Býčkovice.
Výroková část
Městský úřad Litoměřice, odbor životního prostředí jako příslušný vodoprávní úřad podle
ustanovení § 106 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní
zákon), ve znění pozdějších předpisů a příslušný speciální stavební úřad podle ustanovení
§ 15 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon),
ve znění pozdějších předpisů v souladu s ustanovením § 115 odst. 17 vodního zákona

I. schvaluje
Manipulační a provozní řád
Vodní dílo Býčkovice
Vodní tok: Luční potok, k.ú. Býčkovice, okres Litoměřice, Q100 = 42,5 m3/s, MZP = 66 l/s
kategorie TBD - III. kategorie
Účely vodního díla: chov ryb, zdroj vody pro požární účely, částečná ochrana před
povodněmi, zachycení splavenin, krajinotvorný prvek.
Hráz – celková délka 148 m, výška hráze max. 6,5 m, koruna hráze min. 213,40 m n.m.
Sdružený objekt – kóta přelivné hrany 212,00 m n.m., spadiště, odtoková chodba, spodní
výpusť nátok opatřen česlemi, kanálové šoupátko (pojistný uzávěr), odběr
pro závlahy v současné době nefunkční od r. 1990 mimo provoz
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Nádrž – normální hladina 212,00 m n.m., max. hladina při Q100 = 212,71 m n.m., plocha
vody max. 3,41 ha, objem vody normální hladina 49,8 tis. M3, max. hladina 72,8 tis. M3,
objem vody po korunu hráze 98 tis. M3
Odůvodnění
Příslušný vodoprávní úřad v provedeném řízení přezkoumal předloženou žádost o schválení
Manipulačního a provozního řádu vodního díla Býčkovice vypracovaného v prosinci 2012
z hledisek uvedených v § 115 vodního zákona, projednal ji s účastníky řízení a s dotčenými
orgány při ústním jednání dne 11.10.2013. Stanovisko k Manipulačnímu a provoznímu řádu
vydal Povodí Ohře, státní podnik ze dne 29.05.2013 zn.: 301100-2423/2013. Manipulační a
provozní řád výše uvedeného vodního díla splňuje požadavky stanovené vyhláškou
č. 216/2011 Sb., o náležitostech manipulačních řádů a provozních řádů vodních děl.
Vodoprávní úřad v průběhu řízení neshledal důvody, které by bránily
schválení
Manipulačního a provozního řádu, proto bylo rozhodnuto jak je uvedeno ve výrokové části
tohoto rozhodnutí.

Poučení
Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení podat odvolání podle ustanovení § 83 odstavce
1 správního řádu ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu Ústeckého
kraje podáním učiněným u Městského úřadu Litoměřice , 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 . 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 v souladu s ustanovením § 85 odstavce 1 správního řádu
odkladný účinek. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.

Břetislav Holub
oprávněná úřední osoba
vodoprávní úřad Litoměřice

Rozdělovník:
Lesy České republiky, s.p., Správa toků , Dr. Vrbenského 2874/1, 415 01 Teplice
Povodí Ohře, státní podnik, Bezručova 4219, 430 03 Chomutov
Český rybářský svaz, Střekovské nábřeží 51, 400 03 Ústí nad Labem
Správa CHKO České středohoří, Michalská 14, 412 01 Litoměřice
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