MĚSTSKÝ ÚŘAD PODBOŘANY
Mírová 615, 441 01 Podbořany

Odbor životního prostředí
Tel. 415–237 531
Fax 415–237 602
URL: http://www.podborany.net
IČO: 00 26 53 65
Bankovní spojení KB Podbořany 19-625 481/0100 IDDS: fh4btis
Úřední dny: Po a St 7.00–16.30
Váš dopis zn.:
Ze dne:
Naše č. j.:
Spis. zn.
Vyřizuje:
Telefon:
Fax:
E-mail:
V Podbořanech dne:

21.6.2019
ŽP/16729/2019/Bla
OŽP/2518/2019-231/Bla
Ing. Bc. Martina Bláhová
415 237 531
415 237 602
blahova@podborany.net
26.7.2019

Dle rozdělovníku

ROZHODNUTÍ
Výroková část:
Odbor životního prostředí MěÚ Podbořany, 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 21.6.2019 podal
Městys Nepomyšl, IČO 00265284, Nepomyšl 102, 439 71 Nepomyšl,
který zastupuje Ing. Jiří Kubelka, IČO 62248821, nar. 24.5.1965, Třeskonice 46, 438 01 Tuchořice
(dále jen "žadatel"), a na základě tohoto posouzení:
I.

Podle § 115 odst. 18 vodního zákona
schvaluje

manipulační řád:
Manipulační řád pro MVN na p.p.č. 30 v k.ú. Chmelištná
(dále jen "manipulační řád"):
Název kraje
Název obce
Název katastrálního území
Parcelní čísla dle evidence katastru nemovitostí
Číselný identifikátor vodního toku
Název vodního toku
Číslo hydrologického pořadí a podpořadí
Hydrogeologický rajon
Přímé určení polohy (souřadnice X, Y)
Název vodního díla
Manipulační řád
Vlastník vodního díla (systému)
Přehrady, hráze a jezy
Výčet účelů užití vodního díla (Č 11)

Ústecký
Nepomyšl
Chmelištná
parc. č. 30
10238488
bezejmenný pravostranný přítok lesky
1-13-03-0120-0-00
6120
X= 1084898, Y= 821532
Manipulační řád pro MVN na p.p.č. 30 v k.ú. Chmelištná
ANO
Městys Nepomyšl
vodní nádrž
akumulace vody, extenzivní chov ryb, součást vesnické
architektury a slouží pro požární účely v obci

II. Stanoví podmínky pro manipulační řád:
1. Manipulační řád bude v případě potřeby průběžně aktualizován v souladu s platnými právními předpisy, a to
do jednoho měsíce po každé změně, která může ovlivnit účinnost a použitelnost manipulačního řádu.
Aktualizovaný manipulační řád se musí zaslat ke schválení příslušnému vodoprávnímu úřadu.
2. Manipulace na vodním díle musí být projednána s Městským úřadem Podbořany, odborem životního prostředí –
orgán ochrany přírody a krajiny.
3. Platnost tohoto manipulačního řádu se stanovuje na dobu: 10 let od nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.
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Účastníci řízení, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:
Městys Nepomyšl, Nepomyšl 102, 439 71 Nepomyšl

Odůvodnění:
Dne 21.6.2019 podal žadatel žádost o schválení manipulačního řádu. Tímto dnem bylo zahájeno vodoprávní řízení.
Žádost byla doložen těmito doklady:
- Žádostí dle přílohy č. 25 k vyhlášce č. 183/2018 Sb.
- Manipulačním a provozním řádem Vodního díla „MVN na p.p.č. 30, Chmelištná“ zpracovaný Ing. Jiřím Kubelkou
dne 28.4.2019
- Vyjádřením Povodí Ohře, s.p. ze dne 17.6.2019 zn.: POH/21878/2019-2/301100
Vodoprávní úřad oznámil zahájení řízení známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům. Současně stanovil, že
ve lhůtě do 25.7.2019 mohou dotčené orgány uplatnit závazná stanoviska a účastníci řízení své námitky, popřípadě
důkazy.
Manipulační řád Vodního díla „MVN na p.p.č. 30, Chmelištná“ byl zpracovaný Ing. Kubelkou Jiřím dne 28.4.2019.
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.
Účastníci řízení - další dotčené osoby:
Povodí Ohře, státní podnik, Státní pozemkový úřad, Odbor vodohospodářských staveb, Lesy České republiky, s.p.,
Správa toků - oblast povodí Ohře, PÍŠŤALKA, s.r.o.
Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí:
Účastníci se k podkladům rozhodnutí vyjádřili a podmínky byly zapracovány do podmínek tohoto rozhodnutí.

Poučení účastníků:
Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení k Odboru životního prostředí a zemědělství
Krajského úřadu Ústeckého kraje v Ústí nad Labem podáním u zdejšího správního orgánu.
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 je nepřípustné.
Pokud Vám nebylo předmětné rozhodnutí doručeno poštovním doručovatelem přímo do vlastních rukou, ale
ve smyslu ustanovení § 24 odst. 1 správního řádu bylo uloženo na poště, potom se za den doručení považuje desátý
den od tohoto uložení, nikoliv až následné faktické převzetí rozhodnutí po uplynutí této desetidenní lhůty. V tomto
případě se lhůta pro případné podání odvolání nepočítá od faktického převzetí předmětného rozhodnutí účastníkem
řízení, ale už jedenáctého dne od uložení písemnosti na poště.
Ing. Bc. Martina Bláhová v. r.
odborný referent odboru životního prostředí
oprávněná úřední osoba
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Přílohy pro žadatele:
- Manipulační a provozní řád Vodního díla „MVN na p.p.č. 30, Chmelištná“ zpracovaný Ing. Jiřím Kubelkou dne
28.4.2019, po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí

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

ROZDĚLOVNÍK:
Účastníci vodoprávního řízení - § 27 odst. 1 správního řádu (do vlastních rukou na dodejku):
1. Městys Nepomyšl, IDDS: hyfa9jy, který zastupuje Ing. Jiří Kubelka, Třeskonice č.p. 46, Tuchořice, 438 01 Žatec 1
Účastníci vodoprávního řízení - § 27 odst. 2 správního řádu (do vlastních rukou na dodejku):
2. Povodí Ohře, státní podnik, IDDS: 7ptt8gm
3. Státní pozemkový úřad, Odbor vodohospodářských staveb, IDDS: z49per3
4. Lesy České republiky, s.p., Správa toků - oblast povodí Ohře, IDDS: e8jcfsn
5. PÍŠŤALKA, s.r.o., IDDS: mn2tfc3
Dotčené orgány (na dodejku):
6. MěÚ Podbořany, orgán ochrany přírody a krajiny, Mírová 615, 441 01 Podbořany

