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Jez a MVE Želina – schválení manipulačního řádu

ROZHODNUTÍ
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, právnické osobě (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, Praha 4, 140 53, IČ 45274649, CZ – NACE 35110,
podle § 115 odst. 18 vodního zákona
schvaluje
manipulační řád vodního díla „Jez a MVE Želina“, který v roce 2018 zpracoval Luděk
Musil a dne 15.7.2018 odsouhlasilo Povodí Ohře, státní podnik.

ODŮVODNĚNÍ
Krajský úřad Ústeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, jako příslušný
vodoprávní úřad obdržel dne 16.4.2018 žádost právnické osoby ČEZ a.s. o schválení
manipulačního řádu vodního díla „Jez a MVE Želina“ (MŘ), který byl Luďkem Musilem
zpracován v souladu s rozhodnutím čj. 2976/ZPZ/14/B-033.2 ze dne 10.9.2014.
MŘ řeší, kromě vlastní manipulace na jednotlivých vodních dílech MVE Želina, zajištění
minimálního zůstatkového průtoku (MZP) ve vodním toku Ohře pod jezem v ř. km. 122,723
toku Ohře ve výši 4,5 m3.s-1, tedy zachování provozní hladiny na jezu ve výši 273,91 m n. m.
MZP bude převáděn přes rybí přechod v množství min. 0,50 m3.s-1 a přes pevnou část jezu
v množství 4,00 m3.s-1 tak, aby byl jez přeléván v celé délce vodním paprskem o výšce 6 cm.
Zajištění MZP ve vodním toku Ohře bude prováděno pomocí automatického udržování výšky
hladiny (hladinoměr v odkalovacím bazénu) a kontrola bude prováděna sledováním
vodočetné lati v odkalovacím bazénu.
Opatřením ze dne 3.4.2018 uvědomil vodoprávní úřad účastníky řízení o zahájení
předmětného řízení a stanovil lhůtu pro případné uplatnění námitek. Ve stanovené lhůtě
námitky uplatněny nebyly, a proto vodoprávní úřad aktualizovaný MŘ schválil. Při tom
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přihlédl zejména k tomu, že MŘ je zpracován v souladu s citovaným rozhodnutím
vodoprávního úřadu a že s jeho obsahem souhlasí správce vodního toku.

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.
V Úvodní části MŘ je třeba průběžně aktualizovat kontakty. Tato aktualizace nepodléhá
schválení podle § 115 vodního zákona.
otisk úředního razítka
RNDr. Tomáš Burian
vedoucí oddělení životního prostředí

Rozdělovník:
účastníci řízení - § 27 odst. 1 správního řádu:
ČEZ, a.s.
Povodí Ohře, státní podnik, Bezručova 4219, 430 01 Chomutov
obce (účastníci řízení podle § 115 odst. 4 vodního zákona):
Město Kadaň
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