Odbor obecní živnostenský úřad, stavební úřad a životní prostředí
Vodoprávní úřad

Dle rozdělovníku

NAŠE ZN.:
ČJ.:
VYŘIZUJE:
TELEFON:
E-MAIL:

SZ MMCH/05927/2014
MMCH/11294/2014
Libor Taibr
474 637 931
l.taibr@chomutov-mesto.cz

DATUM:

30.01.2014

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"), ve správním řízení posoudil žádost, kterou dne 14.01.2014 podal podnik
Povodí Ohře, státní podnik, IČO 70889988, se sídlem Bezručova 4219, 430 03 Chomutov
(dále jen "žadatel"), a na základě tohoto posouzení:
Podle § 8 odst. 1 písm. a) č. 2 vodního zákona
vydává povolení
k nakládání s povrchovými vodami - k jejich vzdouvání a akumulaci (dále jen "nakládání s vodami") na
místě:
Název kraje
Ústecký kraj
Název obce
Křimov
Identifikátor katastrálního území
676225, 676276
Název katastrálního území
Křimov, Stráž u Křimova
Parcelní čísla dle evidence katastru nemovitostí
parc. č. 158/3, 158/7, 684/2, 684/4 v
katastrálním území Křimov, parc. č.
240/4, 638/4 v katastrálním území Stráž
u Křimova
Číselný identifikátor vodního toku
10101988
Název vodního toku
Křímovský potok
Číslo hydrologického pořadí a podpořadí
1-13-03-1110
Říční km vodního toku
2,268
Umístění jevu vůči břehu (Č 09)
vodní tok
Přímé určení polohy (souřadnice X, Y)
986858; 815258
v tomto rozsahu:
Vzdouvání, akumulace
vzdouvání a akumulace
Stavby upravující, měnící nebo zřizující koryta
vodních toků včetně terénních úprav
přehrážky
Účely užití souvisejícího vodního díla (Č 11)
stabilizace toku, zachycení splavenin
Zdroj vody (Č 01)
z vodního toku
Maximální hladina akumulované (vzduté) vody
591,34 m n. m.
Celkový objem akumulované vody
0,178 tis. m3
Magistrát města Chomutova
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Stanoví povinnosti a podmínky pro nakládání s vodami:
a) Dle ustanovení § 9 odst. 7 vodního zákona:
Doba povoleného nakládání s vodami: po dobu užívání vodního díla.
b) Dle ustanovení § 36 vodního zákona:
Bude zajištěn minimální zůstatkový průtok pod vodním dílem.
Účastníci řízení, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu (§ 27 odst. 1 správního řádu):
Povodí Ohře, státní podnik, se sídlem Bezručova 4219, 430 03 Chomutov.
Odůvodnění
Dne 16.01.2014 podal žadatel, kterého zastupuje Ing. Petr Kaška, nar. 25. 04. 1968, vedoucí technické
skupiny, zástupce ředitele závodu Chomutov, Povodí Ohře, státní podnik, závod Chomutov, identifikační
číslo 70889988, se sídlem Spořická 4949, 430 01 Chomutov, žádost o povolení k nakládání s vodami –
k jejich vzdouvání a akumulaci na štěrkové přehrážce.
Uvedeným dnem bylo zahájeno vodoprávní řízení.
Štěrková přehrážka (dle rozhodnutí nazvaná jako „Štěrková přehrážka na Křímovském potoce“) byla
povolena dne 25.09.2002, rozhodnutím č. j. RŽP – III-Ta/3319/02. S povolením stavby bylo povoleno do
10/2012 i nakládání s vodami vzdouvání, o jehož prodloužení platnosti oprávněný v zákonné lhůtě
nepožádal.
Žádost byla doložena všemi povinnými doklady podle ustanovení § 9 odst. 1 vodního zákona a § 2 a § 6
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 zejména:
- kopií stavebního povolení,
- vyjádřením správce toku,
- pověřením k zastupování,
- situací stavby
- snímkem mapy KN.
V průběhu řízení vodoprávní úřad zjistil, že je dán důvod pro vydání povolení k nakládání s povrchovými
vodami k jejich vzdouvání a akumulaci dle ustanovení § 8 odst. 1 písm. a) bod 2. 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. 10 vodního zákona a rozhodl o ní bezodkladně. Tedy bez toho, aby zvlášť oznamoval účastníkům
tohoto řízení jeho zahájení.
V rámci vodoprávního řízení bylo přihlédnuto:
-

k vyjádření Povodí Ohře, státní podnik, závod Chomutov, které bylo vydané dne 10.01.2014 pod zn.
201100-154/2014.

Účel nakládání s vodami - stavba přehrážky slouží ke vzdouvání a akumulaci vod na vodním díle,
zachycení splavenin transportovaných korytem toku Křímovského potoka a dále plní funkci retenční při
povodňových situacích.
Posouzení vodoprávního úřadu:
Vodoprávní úřad v provedeném řízení přezkoumal předloženou žádost z hledisek uvedených
v ustanoveních vodního zákona a stavebního zákona, projednal ji s účastníky řízení a s dotčenými orgány
a zjistil, že jejím uskutečněním nebo užíváním nejsou ohroženy zájmy chráněné zákony a zvláštními
předpisy. Při přezkoumání žádosti, projednání věci s účastníky řízení a na základě shromážděných právně
významných skutečností nebyly shledány důvody bránící povolení.
Vodoprávní úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů
ve výroku uvedených.
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Účastníci řízení, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu (§ 27 odst. 1 správního řádu):
Povodí Ohře, státní podnik, identifikační číslo 70889988, se sídlem Bezručova 4219, 430 03 Chomutov.
Účastníci řízení - další dotčené osoby (§ 27 odst. 2 správního řádu):
Obec Křimov.

Poučení účastníků
Proti tomuto rozhodnutí se mohou účastníci řízení podle ustanovení § 81 odst. 1 správního řádu odvolat,
v odvolání 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 do 15 dnů ode dne jeho
oznámení ke Krajskému úřadu Ústeckého kraje se sídlem v Ústí nad Labem, podáním u zdejšího
vodoprávního úřadu. Prvním dnem lhůty je den následující po dni oznámení rozhodnutí.
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.
Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení.
Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.
Povolení ke vzdouvání a akumulaci povrchové vody je vydáváno bez ohledu na jakost povrchové vody
v místě tohoto povoleného nakládání.
„otisk úředního razítka“

Libor Taibr
Zaměstnanec životního prostředí

Poplatek
Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích se nevyměřuje.
Doručí se
účastníci řízení (doručenky do vlastních rukou)
1. Povodí Ohře, státní podnik
sídlo: se sídlem Bezručova č. p. 4219, 430 03 Chomutov 3
2. Obec Křimov
sídlo: Křimov č. p. 1, 430 01 Chomutov 1

