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Odkaliště Tušimice – schválení manipulačního řádu
Krajský úřad Ústeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, jako vodoprávní úřad
věcně 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, na základě žádosti právnické
osoby (účastník řízení podle § 27 odst. 1 zák.č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění
pozdějších předpisů)
ČEZ a.s., se sídlem Duhová 2/1444, 140 53 Praha, IČ 45274649, CZ-NACE 351000,
podle § 115 odst. 18 vodního zákona
schvaluje
Manipulační řád pro vodní dílo Odkaliště Tušimice,
který podle vyhlášky č. 216/2011 Sb., o náležitostech manipulačních a provozních řádů
vodních děl, vypracoval Bc. David Straka v lednu 2016.
Manipulační řád se schvaluje za podmínky, že bude aktualizován při každé změně způsobu
využití vodního díla nebo při změně manipulace s vodou. Průběžná aktualizace v kapitole
kontaktů schvalování podle § 115 vodního zákona nepodléhá.

ODŮVODNĚNÍ
Krajský úřad Ústeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, jako příslušný
správní orgán obdržel dne 26.1.2016 žádost právnické osoby ČEZ a.s., se sídlem Duhová
2/1444, 140 53 Praha, IČ 45274649, o schválení manipulačního řádu pro Odkaliště
Tušimice. To se nachází na pozemcích p.č. 208/3, 208/5, 208/6, 208/7, 208/10, 289/1, 289/4,
289/6, 289/7, 290/2, 214/4, 214/5, 214/7, 214/9, 336/2 a 196/2 v k.ú. Tušimice, souřadnice
(JTSK) X/Y 1000598.93/814277.05.
Předložený manipulační řád byl odsouhlasen Povodím Ohře, státní podnik, bez připomínek.
Dnem podání žádosti bylo zahájeno vodoprávní řízení. Vzhledem k tomu, že je žadatel
jediným účastníkem řízení a že vyhovění žádosti neohrozí vodohospodářské ani jiné právem
chráněné zájmy, využil vodoprávní úřad ustanovení § 115 odst. 11 vodního zákona a rozhodl
bezodkladně tak, jak je uvedeno ve výroku.
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POUČENÍ ÚČASTNÍKŮ
Proti tomuto rozhodnutí mohou účastníci řízení podat podle § 81 správního řádu odvolání, ve
kterém se uvede, v jaké 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, a to k Ministerstvu zemědělství podáním učiněným u Krajského úřadu
Ústeckého kraje. Za počátek lhůty se považuje den následující po dni oznámení tohoto
rozhodnutí.
otisk úředního razítka

RNDr. Tomáš Burian
vedoucí oddělení životního prostředí
Přílohy:
8 paré manipulačních řádů
10 paré provozních řádů
Rozdělovník:
účastníci řízení:
- ČEZ, a.s., Duhová 1444, 140 53 Praha,
dotčené orgány a ostatní na vědomí:
- Povodí Ohře, státní podnik, Bezručova 4219, 430 03 Chomutov

Krajský úřad Ústeckého kraje, Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem
Tel.: +420 475 657 111, Fax: +420 475 200 245, Url: www.kr-ustecky.cz, E-mail: urad@kr-ustecky.cz
IČ: 70892156, DIČ: CZ70892156, Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., č. ú. 882733379/0800

strana 2 /2

