Odbor životního prostředí
Vodoprávní úřad

Dle rozdělovníku
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ČJ.:
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MMCH/130297/2018
SZ MMCH/129505/2018
Ing. Hana Hanzíková
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h.hanzikova@chomutov-mesto.cz

DATUM:

07.12.2018

ROZHODNUTÍ
Magistrát města Chomutova, Vodoprávní úřad, jako vodoprávní úřad příslušný podle § 106 zákona č.
254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále
jen "vodní zákon") a jako místně příslušný vodoprávní úřad podle ustanovení § 11 zákona č. 500/2004
Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, ve správním řízení posoudil žádost, kterou dne
05.12.2018, účastníku řízení (§27 odst. 1 správního řádu), kterým je
obec Blatno, IČO 00261807, 430 01 Blatno 1 (dále jen "žadatel"), a na základě tohoto posouzení:
I.

Podle ustanovení § 115 odst. 18 vodního zákona
schvaluje

manipulační řád vodního díla vedený pod názvem:
"Vodní dílo MVN - akumulační nádrž Květnov"
(dále jen "manipulační řád") na místě::
Název kraje
Název obce
Identifikátor katastrálního území
Název katastrálního území
Parcelní čísla dle evidence katastru nemovitostí
Číslo hydrologického pořadí a podpořadí
Přímé určení polohy (souřadnice X, Y)

Ústecký kraj
Blatno
605387
Květnov u Chomutova
pozemková parc. č. 27 v katastrálním území
Květnov u Chomutova
1-14-01-00200-0-00
984777,5; 809965,8

Název vodního díla

"Vodní nádrž na ppč. 27 Květnov"

Manipulační řád
Výškopisné údaje
Výškopisné údaje
Objem vody při normální hladině
Objem vody při normální hladině

ANO
627,50 m n.m. (normální hladina)
627,73 m n.m. (maximální hladina)
404 m3
460 m3
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Vlastník vodního díla (systému)
Správce souvisejícího povodí
Přehrady, hráze a jezy

Obec Blatno
Povodí Ohře, státní podnik
vodní nádrž - pramenní nádrž (§ 55 odst. 1
písm. a) vodního zákona)
krajinotvorný, zadržení vody v krajině

Výčet účelů užití vodního díla (Č 11)

I. Manipulační řád se schvaluje za těchto podmínek, v souladu s ustanovením § 59 odst. 3 vodního

1.
2.
3.

4.
5.

6.

7.

zákona:
Vodní dílo bude provozováno řádně zaškolenou osobou odpovědnou za manipulaci s vodou podle
schváleného manipulačního řádu.
Manipulační řád bude dle potřeby aktualizován a předložen ke schválení.
Vypouštění nádrže do vodoteče bude prováděno pozvolně a v souladu s nařízením vlády ČR č.
61/2003 Sb., v platné znění příloha č. 2 odst. 4, kdy během vypouštění nesmí docházet ke strhávání
rybničních sedimentů do odtoku a ke vzniku kalových lavic.
O provedených manipulacích na vodním díle budou vedeny záznamy v manipulačním deníku, který
bude k dispozici kontrolním orgánům.
Vypouštění, napouštění a čištění nádrže bude v předstihu nejméně sedmi kalendářních dnů
oznámeno a odsouhlaseno odborem vodohospodářského dispečinku Povodí Ohře, státní podnik a
dále provozem Chomutov.
Vegetace na vodním díle bude průběžně udržována ve stavu, který nebude omezovat přehlednost
hráze a bude umožňovat provádění obchůzek ve smyslu vyhlášky Ministerstva zemědělství č.
471/2001 Sb., o technickobezpečnostním dohledu nad vodními díly.
Schválený manipulační a provozní řád bude předložen na podnik Povodí Ohře, s.p.

Účastníci řízení (§ 27 odst. 1 správního řádu): Obec Blatno, 430 01 Blatno 1
Obec Blatno, se sídlem Blatno č.p. 1, 430 01 Blatno

Odůvodnění
Dne 05.12.2018 podal žadatel žádost o schválení manipulačního řádu. Uvedeným dnem bylo zahájeno
řízení.
Žádost byla doložena všemi povinnými doklady podle ustanovení § 38 vyhlášky č. 183/2018 Sb., o
náležitostech rozhodnutí a dalších opatření vodoprávního úřadu a o dokladech předkládaných
vodoprávnímu úřadu, a to zejména:
- Manipulačním a provozním řádem, který byl odsouhlasen Povodí Ohře, státní podnik, závod
Chomutov, Spořická 4949, 430 46 Chomutov, ze dne 18.10.2018.
- Pasportem vodní nádrže.
Souhlasné stanovisko sdělilo Povodí Ohře, s. p., závod Chomutov, IČ 70889988, se sídlem Spořická 4949,
430 46 Chomutov, ze dne 18.10.2018.
Havarijní plán je vypracován v souladu s vyhláškou č. 216/2011 Sb., o náležitostech manipulačních řádů
a provozních řádů vodních děl.
Manipulační a provozní řád vodního díla MVN „akumulační nádrž Květnov“ vypracoval Ing. Josef Kesler,
IČ 13311182, místo podnikání Seifertova 4164, 430 03 Chomutov.
Posouzení vodoprávního úřadu:
Vodoprávní úřad přezkoumal předloženou žádost z hledisek uvedených v ustanoveních vodního zákona.
Při přezkoumání žádosti nebyly shledány důvody bránící schválení manipulačního řádu pro akumulační
nádrž v obci Květnov.
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V průběhu řízení vodoprávní úřad zjistil, že je dán důvod pro vydání rozhodnutí ke schválení
manipulačního řádu dle ustanovení § 39 odst. 2 písm. a) vodního zákona. Vzhledem k tomu, že neshledal
důvody, které by bránily vydání předmětného povolení, rozhodl tak, jak je uvedeno ve výroku, v souladu
se zásadou rychlosti a procesní ekonomie využil tedy ustanovení § 115 odst. 11 vodního zákona a
rozhodl o ní bezodkladně. Tedy bez toho, aby zvlášť oznamoval účastníkům tohoto řízení jeho zahájení.
Vodoprávní úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí za použití ustanovení právních předpisů
ve výroku uvedených.
Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků:
- Účastníci neuplatnili návrhy a námitky.
Účastníci řízení - další dotčené osoby:
Povodí Ohře, státní podnik, Povodí Ohře, státní podnik, závod Chomutov
Poučení
Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení podat podle ustanovení § 81- 83 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, a to ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho
oznámení. Lhůta pro podání odvolání počíná běžet podle § 40 odst. 1 písm. a) správního řádu dnem
následujícím po dni, kdy bylo toto rozhodnutí oznámeno doručením jeho písemného vyhotovení.
Připadne-li konec lhůty na sobotu, neděli nebo svátek, je posledním dnem lhůty nejbližší příští pracovní
den. Doručení písemnosti upravují § 19 – 24 správního řádu. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí
je nepřípustné.
O odvolání proti tomuto rozhodnutí rozhoduje dle ustanovení § 89 odst. 1 správního řádu Odbor
životního prostředí a zemědělství Krajského úřadu Ústeckého kraje, se sídlem v Ústí nad Labem.
Odvolání se podává u zdejšího vodoprávního úřadu, odbor životního prostředí.
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.

„otisk úředního razítka“

Ing. Hana Hanzíková
Referent odboru životního prostředí

Poplatek
Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích se nevyměřuje.

Obdrží
účastníci řízení (doručenky do vlastních rukou) - § 27 odst. 1 správního řádu
Obec Blatno, IDDS: 92haqxs
účastníci řízení (doručenky do vlastních rukou) - § 27 odst. 2 či 3 správního řádu
Povodí Ohře, státní podnik, IDDS: 7ptt8gm
Povodí Ohře, státní podnik, závod Chomutov, IDDS: 7ptt8gm
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