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Lesy České republiky, s.p., Správa toků oblast povodí Ohře
Dr. Vrbenského 2874/1
415 01 TEPLICE

ROZHODNUTÍ
Výroková část
Magistrát města Děčín, odbor životního prostředí, jako vodoprávní úřad věcně příslušný podle
ustanovení § 104 odst. 2 písm. c) a § 106 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně
některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „vodní zákon“) a
místně příslušný podle ustanovení § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), na základě žádosti a po provedeném řízení
účastníkovi řízení (§ 27 odst. 1 správního řádu), kterým je:
Lesy České republiky, s.p., Správa toků - oblast povodí Ohře, IČO 42196451, Dr. Vrbenského
2874/1, 415 01 Teplice (dále jen „žadatel“)
I. schvaluje
podle ustanovení § 115 odst. 17 vodního zákona
manipulační řád
pro vodní dílo „Revitalizace PBP Bynoveckého potoka“ - rybník nad Novou Oleškou
umístěné
kraj: Ústecký,
v okrese: Děčín,
obec: Huntířov,
na pozemcích: parc. č. 222/2, 386, 389/3, 395/15, 395/16, 408,
vodní tok: pravobřežní bezejmenný přítok Bynoveckého potoka,
ř. km: 1,095,
souřadnice GIS: 739090/962935,
číslo hydrologického pořadí: 1-14-05-012,
hydrogeologický rajon: 4660.
Zpracovatel manipulačního řádu: Lesy České republiky, s.p., Správa toků – oblast povodí Ohře,
Dr. Vrbenského 2874/1, 415 01 Teplice 1 (Olga Hradecká).
Základní údaje o vodním díle:
1. druh a typ vodního díla:
2. účel:
3. vodní dílo souvisí s povrchovými vodami:
název vodního toku:
ř. km:

zemní hráz, průtočná nádrž
protipovodňová ochrana
pravobřežní bezejmenný přítok
Bynoveckého potoka
1,095
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popis místa předmětu rozhodnutí:
číslo hydrologického pořadí:
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na pozemcích parc. č. 222/2, 386, 389/3, 395/15,
395/16, 408 v katastrálním území Nová Oleška
1-14-05-012

povolení k nakládání s povrchovými vodami:
ke vzdouvání a akumulaci, dle ustanovení § 8 odst. 1 písm. a) bod 2 vodního zákona a k jinému
nakládání s povrchovými vodami (převod povrchové vody z pravobřežního bezejmenného
přítoku Bynoveckého potoka a její následné odvedení do pravobřežního bezejmenného přítoku
Bynoveckého potoka), dle ustanovení § 8 odst. 1 písm. a) bodu 5 vodního zákona, vydáno
odborem životního prostředí Magistrátu města Děčín dne 03.09.2012 č. j.:
OZP/74573/2012/Jak.
II. stanovuje podmínky
za kterých se manipulační řád schvaluje:
1. Platnost manipulačního řádu se stanovuje na 10 let od nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.
2. Manipulační řád bude dle potřeby aktualizován, veškeré změny budou předem oznámeny
vodoprávnímu úřadu a správci vodního toku.
3. Jedno vyhotovení schváleného manipulačního řádu bude Vámi poskytnuto s. p.
Povodí Ohře, závodu Terezín.
Odůvodnění
Dne 12.01.2015 podaly Lesy České republiky, s.p., Správa toků - oblast povodí Ohře, IČO
42196451, Dr. Vrbenského 2874/1, 415 01 Teplice žádost o schválení manipulačního řádu na
stavbu vodního díla „Revitalizace PBP Bynoveckého potoka“ - rybník nad Novou Oleškou
umístěnou na pozemcích parc. č. 222/2, 386, 389/3, 395/15, 395/16, 408 v katastrálním území
Nová Oleška. Uvedeným dnem bylo zahájeno vodoprávní řízení.
Podle ustanovení § 115 vodního zákona a ustanovení § 47 odst. 1 správního řádu oznámil
příslušný vodoprávní úřad zahájení vodoprávního řízení všem známým účastníkům řízení a
dotčeným orgánům oznámením č. j.: OZP/5829/2015/Pis ze dne 19.01.2015 a vyzval účastníky
řízení a dotčené orgány, aby uplatnili své námitky a stanoviska ve stanovené lhůtě.
K žádosti bylo doloženo:
• stanovisko Povodí Ohře, státní podnik, Terezín zn.: 301100-5273/2014 ze dne
18.12.2014
Vodoprávní úřad posoudil návrh žadatele v celém rozsahu, přihlédl k předloženému stanovisku.
V provedeném vodoprávním řízení bylo zjištěno, že při splnění stanovených podmínek je
možno schválit manipulační řád pro vodní dílo: „Revitalizace PBP Bynoveckého potoka“ -rybník
nad Novou Oleškou.
Po posouzení otázky možnosti ovlivnění vodních poměrů a zájmů chráněných ustanoveními
vodního zákona a předpisů s ním souvisejících, rozhodl vodoprávní úřad tak, jak je uvedeno ve
výrokové části tohoto rozhodnutí.

Poučení účastníků
Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení podat podle ustanovení § 83 odst. 1 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, ve
lhůtě 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu Ústeckého kraje se sídlem Velká
Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem podáním učiněným u Magistrátu města Děčín,
odboru životního prostředí.
Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů, tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu
orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis.
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Podané odvolání má v souladu s ustanovením § 85 odst. 1 správního řádu odkladný účinek.
Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.
Výtisky manipulačních řádů, opatřené schvalovací doložkou, budou žadateli zaslány po nabytí
právní moci tohoto rozhodnutí.

otisk úředního razítka

Mgr. Jiří Hykš
vedoucí odboru životního prostředí

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

Obdrží
I. Účastníci řízení podle § 27 odst. 1) SŘ (do vlastních rukou)
1. Lesy České republiky, s.p., Správa toků - oblast povodí Ohře, IDDS: e8jcfsn
II. Účastníci řízení podle § 27 odst. 2) a 3) SŘ (do vlastních rukou)
2. Obec Huntířov, IDDS: zj8av6p
Dotčené orgány a ostatní
3. Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky, Regionální pracoviště Ústecko, oddělení
SCHKO Labské pískovce, IDDS: dkkdkdj
4. Povodí Ohře, státní podnik, Chomutov, IDDS: 7ptt8gm
5. 2 x vlastní

