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Litoměřice

10.04.2017

Schválení revidovaného manipulačního řádu VD České Kopisty
ROZHODNUTÍ
Žadatel : Povodí Labe, s.p., Víta Nejedlého 951/8, 500 03 Hradec Králové 3, IČ: 70890005
požádal dne 09.01.2017 o schválení revize manipulačního řádu VD České Kopisty, řeka
Labe, ř.km 795,688 kóta nominální hladiny 146,59 m n.m. s povolenou tolerancí - 10 cm až
+ 20 cm, krátkodobě + 30 cm.
„ Manipulační řád VD České Kopisty „
na Labi, ř. km 795,688, hradící výška jezu 3,00 m, provozní hladina 146,59 m n.m.
Výroková část
Městský úřad Litoměřice, odbor životního prostředí jako příslušný vodoprávní úřad podle
ustanovení § 106 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní
zákon), ve znění pozdějších předpisů a příslušný speciální stavební úřad podle ustanovení
§ 15 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve
znění pozdějších předpisů v souladu s ustanovením § 115 odst. 17 vodního zákona

I. schvaluje
„ Manipulační řád VD České Kopisty „
na Labi, ř. km 795,688, hradící výška jezu 3,00 m, provozní hladina 146,59 m n.m.
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Vodní dílo tvoří:
Hydrostatický sektorový jez o třech polích
Malá a velká plavební komora oddělená od vlastního řečiště Labe ostrovem
Horní a dolní plavební kanál včetně dalbových stání
Pevný jez u Třeboutic umístěn cca 1000 m nad jezem na pravém břehu
Pravobřežní příjezová malá vodní elektrárna o výkonu 7,60 MVA
Rybí přechod kombinovaný v dělícím pilíři mezi jezem a MVE
Účel a využití vodního díla:
Slouží k zajištění hloubek stanovených pro plavbu v říční trati.
Rozdíl hladin vytvořený jezem umožňuje využívání průtoků k výrobě elektrické energie
v pravobřežní příjezové malé vodní elektrárně.
Hladina jezové zdrže vzdutá jezem umožňuje zajištění odběrů povrchové vody pro
hospodářské účely a udržuje hladinu podzemní vody.
Jezová zdrž je využívána k rekreačním i sportovním účelům.
II. stanovuje, že bude provedena revize MŘ do termínu 04/2022
Nejdéle do 5 let od schválení tohoto manipulačního řádu bude provedena revize všech
ustanovení podle současných podmínek a získaných zkušeností.
Schválením tohoto manipulačního řádu se ruší platnost všech dosavadních předpisů,
týkajících se manipulace na vodním díle.

Odůvodnění

Příslušný vodoprávní úřad v provedeném řízení přezkoumal předloženou žádost o schválení
manipulačního řádu VD České Kopisty, řeka Labe, ř.km 795,688 ; kóta nominální hladiny
146,59 m n.m. s povolenou tolerancí -10 cm až + 20 cm, krátkodobě + 30 cm. Revidovaný
manipulační řád byl vyhotoven Povodím Labe, s.p. Hradec Králové, který požaduje do 5 let
od schválení provést revizi všech ustanovení.
V souladu se závěry ústního jednání byla upravena výška přepadového paprsku na 3 – 6 cm
místo původně uváděného „ alespoň 5 cm „.
Na základě souhlasného stanoviska vlastníka a provozovatele MVE Litoměřice k upravenému
návrhu textové části byl předložen dne 31.03.2017 revidovaný Manipulační řád pro vodní
dílo České Kopisty.
Vodoprávní úřad v průběhu řízení neshledal důvody, které by bránily schválení revidovaného
manipulačního řádu, proto bylo rozhodnuto jak je uvedeno ve výrokové části tohoto
rozhodnutí.
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Poučení
Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení podat odvolání podle ustanovení § 83 odstavce
1 správního řádu ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu Ústeckého
kraje podáním učiněným u Městského úřadu Litoměřice , 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 . 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. Podané odvolání má v souladu s ustanovením § 85 odstavce 1 správního řádu
odkladný účinek. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.

Břetislav Holub
oprávněná úřední osoba
vodoprávní úřad Litoměřice

Rozdělovník:
Účastníci řízení dle § 27 odst. 1 správního řádu:
Povodí Labe, s.p., Víta Nejedlého 951/8, 500 03 Hradec Králové 3, IČ: 70890005
Účastníci řízení dle § 27 odst. 2 správního řádu:
Dolnolabské elektrárny a.s., náměstí Míru 62/39, 568 02 Svitavy, IČ: 26176165
RenoEnergie, a.s., Mlýnské nábřeží 17, 301 00 Plzeň, IČ: 27128164
Město Terezín, nám. ČSA 179, 411 55 Terezín, IČ: 00264474
Město Litoměřice, zast. odborem územního rozvoje, Pekařská 2, 412 01 Litoměřice
Dotčené orgány státní správy:
Státní plavební správa – pobočka Děčín, Husická 1403/8, 405 02 Děčín VI, IČ: 00003352
MěÚ Litoměřice - odbor ŽP, ochrana přírody a krajiny, Pekařská 2, 412 01 Litoměřice
Ostatní:
Český rybářský svaz, Střekovské nábřeží 51, 400 03 Ústí nad Labem, IČ: 00434132
Český rybářský svaz, místní organizace Litoměřice, Velká Mlýnská 2, 412 01 Litoměřice
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