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Oprávněná úřední osoba pro vyřízení: Jana Marešová
Telefon:
+420 476 767 894
E-mail:
jana.maresova@mulitvinov.cz
Oprávněná úřední osoba pro podpis: Mgr. Jaroslav Porteš
Datum:

19.12.2013

ROZHODNUTÍ
Městský úřad Litvínov, odbor životního prostředí jako věcně příslušný vodoprávní úřad podle
ustanovení § 104 odst. 2 písm. c) a ustanovení § 106 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o
změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, a místně příslušný
podle ustanovení § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů
podnikající fyzické osobě:
účastníkovi řízení (§ 27 odst. 1 správního řádu), kterým je:
František Lipár, bytem Český Jiřetín 181, PSČ 43601 Litvínov, IČ 87760231,

I. vydává
podle ustanovení § 8 odst. 1 písm. a) bod 2. a 5. vodního zákona

povolení k nakládání s povrchovými vodami
k jejich akumulaci a převodu vody na pozemku parc. č. 1362/3, 510/6 a 510/7, k.ú. Český
Jiřetín, obec Český Jiřetín, okres Most, kraj Ústecký.
Popis nakládání s vodami:
Jedná se o převod vody z Flájského potoka, na rybníček na pozemku parc. č. 1362/3, k. ú.
Český Jiřetín. Vody z rybníka jsou po 150 m vraceny zpět do Flájského potoka. Vlastník
rybníku zde provozuje chov a prodej pstruhů.
Údaje o povoleném nakládání s povrchovými vodami:
Kód užití vody
Č 0227
akumulace
Kód užití vody
Č 0230
pro chov ryb
Rozsah povoleného nakládání s vodami:
Maximální hladina akumulované vody:
Celkový objem akumulované vody:
Délka vzdutí při maximální hladině

640,00
5,0
38,0

m n.m. (Bpv)
tis. m³
m

Doba povoleného nakládání s vodami: do 31. 12. 2028
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Název vodního toku:
Číslo hydrologického pořadí:
Hydrogeologický rajón:
Vodní útvar povrchových vod
Vodní útvar podzemních vod

Flájský potok
1-15-0-0290-0-00
ID 6131
ID 14771000 „Flájský potok po státní hranici“
ID 61310 „Krystalinikum Krušných hor od Chomutovky
po Moldavu“

II. stanovuje podmínky,
za kterých se nakládání s povrchovými vodami povoluje:








v korytě vodního toku nebudou umísťována žádná vzdouvací zařízení ani prováděny
zásahy, které by poškozovaly břeh nebo dno koryta vodního toku,
pod odběrným místem musí být ve vodním toku zachován min. zůstatkový průtok
75 l/s, aby vodní tok mohl stále plnit základní ekologické funkce,
bude vybudováno zařízení pro zachování minimálního zůstatkového průtoku tak, aby
průtoky byly kdykoliv kontrolovatelné a jednoduše měřitelné, zařízení bude označeno
vodní značkou (cejchem)
na odběrném objektu bude nainstalováno měrné zařízení pro měření množství
odebírané vody,
je nutno viditelně označit odběrné zařízení vzhledem k prováděným údržbovým
pracím na vodním toku a možnému poškození tohoto odběrného zařízení, v případě
větších údržbových prací na vodním toku musí být na požádání správce vodního toku
odběrné zařízení demontováno,
vodoprávní úřad je v souladu s § 109 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách
a o změně některých zákonů, v platném znění, oprávněn omezit nebo i zakázat
povolené nakládání s vodami při mimořádných situacích na vodním toku, zejména
je-li přechodný nedostatek vody, pokud to vyžaduje veřejný zájem.

Odůvodnění
Městský úřad Litvínov, odbor životního prostředí, obdržel dne 31.10. 2013 žádost pana
Františka Lipára, bytem Český Jiřetín 181, PSČ 43601 Litvínov, IČ 87760231, o povolení
k nakládání s povrchovými vodami, k jejich akumulaci, převodu vody a užívání těchto vod pro
chov ryb za účelem podnikání. Jedná se o převod vody z Flájského potoka, na rybníček na
pozemku parc. č. 1362/3, k. ú. Český Jiřetín. Vody z rybníka jsou po 150 m vraceny zpět do
Flájského potoka. Vlastník rybníku zde provozuje chov a prodej pstruhů. Ke krmení ryb
dochází cca 4-5 měsíců v roce. Jsou krmeny průmyslově vyráběným krmivem značky
ERZGEBIRG. K vydání výjimky při použití závadných látek je příslušný Krajský úřad
Ústeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství.
(orientační určení polohy místa nakládání s vodami v souřadnicovém systému
X = 965884, Y = 794628).
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Žádost byla doložena všemi povinnými doklady podle ustanovení § 8 vyhlášky č. 432/2001
Sb., o dokladech žádosti o rozhodnutí nebo vyjádření a o náležitostech povolení, souhlasů
a vyjádření vodoprávního úřadu, a dalšími doklady, a to:
• Kopie katastrální mapy
• výpis z katastru nemovitostí
• Stanovisko Povodí Ohře, státní podnik ze dne 01.10.2013 zn.:037200-26414/2013
• Výpis z živnostenského rejstříku
Podle ustanovení § 115 vodního zákona a správního řádu, oznámil příslušný vodoprávní
úřad zahájení vodoprávního řízení všem známým účastníkům řízení i dotčeným správním
úřadům opatřením č.j.: OŽP/55473/2013/MAJ/231.2/OZN ze dne 06. 11. 2013
s upozorněním, že na námitky, které nebudou sděleny nejpozději na ústním jednání dne
21.11.2013 nebude možno podle ustanovení § 115 odst. 8 vodního zákona, brát zřetel.
Dne 21. 11. 2013 bylo provedeno místní šetření na pozemku parc. č. 1362/3, 510/6 a 510/7
k.ú. Český Jiřetín a bylo zjištěno, že podmínky pro nakládání s povrchovými vodami
§ 8 vodního zákona, (převod vody a akumulace) ze stanoviska Povodí Ohře, státní podnik
ze dne 01. 10. 2013 k nakládání s vodami byly splněny. Podmínka Povodí Ohře, státní
podnik o předložení stanoviska správce ochranného pásma VN Rauschenbach bude
projednána současně s vydáním výjimky při použití závadných látek na Krajském úřadě
Ústeckého kraje, který je příslušným vodoprávním úřadem k vydání povolení výjimky.
Na základě těchto skutečností a z důvodu zásady procesní rychlosti a ekonomie bylo řízení
o vydání povolení nakládání s vodami za účelem chovu ryb vyloučeno usnesením ze dne
27.11.2013 pod č.j. OŽP/57898/2013/MAJ/231.2/VYL ze společného řízení a usnesením
ze dne 27.11.2013 pod č.j. OŽP/59410/2013/MAJ/231.2/POST postoupeno na příslušný
vodoprávní úřad (Krajský úřad Ústeckého kraje), kde bude projednáno současně s vydáním
výjimky při použití závadných látek.
V průběhu vodoprávního řízení nebyly účastníky řízení uplatněny žádné námitky, které by
bránily vydání příslušného povolení. Vodoprávní úřad také posoudil záměr nakládání
s vodami z hlediska zájmů sledovaných Směrným
vodohospodářským
plánem
v platném znění a dalších zájmů sledovaných zákonem č. 254/2001 Sb., o vodách
a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, obecných zájmů
i jiných právem chráněných zájmů. Po posouzení celého záměru, zvážení všech skutečností
a na základě doložených podkladů, stanovisek a vyjádření, rozhodl vodoprávní úřad ve věci
žádosti navrhovatele o povolení k nakládání s vodami tak, jak je uvedeno ve výroku.

Poučení účastníků
Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání do 15 dnů ode dne jeho doručení
ke Krajskému úřadu Ústeckého kraje v Ústí nad Labem prostřednictvím odboru životního
prostředí, Městského úřadu Litvínov. Dnem doručení je den, kdy byla písemnost doručena
do vlastních rukou. Jestliže písemnost uložená na poště není vyzvednuta ve lhůtě 10 dnů
ode dne, kdy byla k vyzvednutí připravena, je považována za doručenou posledním dnem
této lhůty. Dokument, který byl dodán do datové schránky, je doručen okamžikem, kdy se do
datové schránky přihlásí osoba, která má s ohledem na rozsah svého oprávnění přístup
k dodanému dokumentu. Nepřihlásí-li se do datové schránky oprávněná osoba ve lhůtě 10
dnů ode dne, kdy byl dokument dodán do datové schránky, považuje se tento dokument za
doručený posledním dnem této lhůty. V případě, že si adresát vyzvedne písemnost po 10ti
denní lhůtě, lhůta pro podání odvolání se nepočítá od faktického převzetí písemnosti, ale od
11. dne od uložení písemnosti.
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Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší
ustanovení. 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.

otisk úředního razítka

Mgr. Jaroslav Porteš v. r.
vedoucí odboru životního prostředí

Doručuje se:
Účastníci řízení (§ 27 odst. 1 správního řádu)
1. František Lipár, Český Jiřetín 181, 436 01 Litvínov
Účastníci řízení (§ 27 odst. 2 a 3 správního řádu)
2. Povodí Ohře, státní podnik, Bezručova 4219, 430 03 Chomutov
3. Obec Český Jiřetín, zastoupena Obecním úřadem Český Jiřetín, Český Jiřetín 171,
43601 Litvínov
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