Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem
odbor životního prostředí a zemědělství
Datum:
JID:
Jednací číslo:
Vyřizuje:
E-mail/linka:

19.2.2016
31964/2016/KUUK
3941/ZPZ/16/ZL-042.2
Ing. Barbora Svěcená
svecena.b@kr-ustecky.cz /125

Klecový chov ryb na VD Nechranice

ROZHODNUTÍ
Krajský úřad Ústí nad Labem, odbor životního prostředí a zemědělství, jako správní orgán
věcně příslušný podle § 67 odst. 1 písm. g) zák.č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení),
ve znění pozdějších předpisů platném znění, § 107 písm. t) zák. č. 254/2001 Sb., o vodách a
o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, a místně příslušný
podle § 11 zák.č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, na základě
žádosti ze dne 20.11.2015 a po provedeném správním řízení
fyzické osobě podnikající pod jménem: Petr Nieslanik, Bukovecká 1217, 739 91
Jablunkov, IČ 64958477,
povoluje
podle § 39 odst. 7 vodního zákona výjimku z ust. § 39 odst. 1 vodního zákona k aplikaci
závadných látek ke krmení ryb pro klecový chov pstruhů ve vodním díle Nechranice,
vodní tok Ohře, ř. km 103 -108, ČHP 1-13-02-1190-0-00, souřadnice X/Y: 1002735/813475,
a to do 31.12. 2017.
Aplikace závadných látek bude probíhat podle následujících podmínek:
1. Oprávněný bude sledovat a hodnotit kvalitu vody v nádrži zejména v ukazatelích NL,
BSK5, CHSKCr, N-NO3, N-NH4, Pcelk., pH; tyto ukazatele budou v době aplikace
závadných látek sledovány min. 1x měsíčně odběrem vzorku vody v prostoru
Lomazického výběžku a jejich výše nesmí překročit tyto hodnoty:
CHSKCr max. 26 mg.l-1,
BSK5 max. 3,8 mg.l-1,
NL max. 20 mg.l-1,
N-NH4 max. 0,23 mg.l-1,
N-NO3 max. 5,4 mg.l-1,
Pcelk. max. 0,15 mg.l-1,
pH 6-8,
2. Pokud budou překročeny stanovené hodnoty jednotlivých ukazatelů nebo dojde
k masovému výskytu vodního květu, bude aplikace závadných látek ihned zastavena
a o situaci bude bezodkladně informován správce vodního toku a vodoprávní úřad.
3. Odběry vzorků vod a jejich rozbory bude provádět akreditovaná laboratoř.
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4. Oprávněný bude písemně evidovat množství i druh aplikovaných krmiv a tuto
evidenci na vyžádání předloží Povodí Ohře, státní podnik, a vodoprávnímu úřadu.
5. Výsledky rozborů budou 1x ročně nejpozději do 31. ledna následujícího roku zasílány
Krajskému úřadu Ústeckého kraje, Krajské hygienické stanici Ústeckého kraje
(územní pracoviště Chomutov) a Povodí Ohře, státní podnik.
6. Vzhledem k tomu, že vodní nádrž Nechranice je dle vyhl. č. 159/2003 Sb., kterou se
stanoví hygienické požadavky na koupaliště, sauny a hygienické limity písku
v pískovištích venkovních hracích ploch, ve znění pozdějších předpisů, vyhlášena
koupacím místem, musí oprávněný dbát pokynů pracovníků Krajské hygienické
stanice se sídlem v Ústí nad Labem.

ODŮVODNĚNÍ
Fyzická osoba podnikající pod jménem Petr Nieslanik, Žihla 940, 739 91 Jablunkov, IČ
64958477, podala dne 20.11.2015 na Krajský úřad Ústeckého kraje, odbor životního
prostředí a zemědělství, žádost o povolení výjimky z ust. § 39 odst. 1 vodního zákona
k použití závadných látek ke krmení ryb pro klecový chov pstruhů ve vodním díle
Nechranice, a to do konce roku 2017. Jedná se o aplikaci 20 000 kg za rok, a to krmiva
EFICO Enviro 920 pro 150 000 ks pstruha duhového.
Vzhledem k tomu, že žádost neobsahovala podklady nutné pro posouzení věci, vyzval
vodoprávní úřad žadatele k jejímu doplnění a řízení usnesením čj. 3941/ZPZ/15/R-042.1 ze
dne 19.12.2015 přerušil.
Po doplnění žádost obsahovala tyto podklady:
- povolení k nakládání s povrchovými vodami za účelem chovu ryb ze dne 17.2.2015,
- vyjádření Povodí Ohře, státní podnik ze dne 20.12.2015,
- protokoly o zkoušce povrchových vod,
- vyjádření KHS Ústeckého kraje ze dne 14.12.2015,
- vyjádření Městského úřadu Kadaň ze dne 22.1.2016.
Krajský úřad Ústeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, využil ustanovení §
115 odst. 11 vodního zákona, který umožňuje v jednoduchých věcech, lze-li rozhodnout na
podkladě dokladů předložených žadatelem, rozhodnout bezodkladně. V řízení byl
přezkoumáván soulad žádosti s povinnostmi vyplývajícími z vodního zákona a předpisů
vydaných k jeho provedení. Stanovené maximální hodnoty jednotlivých ukazatelů odpovídají
hodnotám uvedeným v příloze č. 3 tabulce 1a nařízení vlády č. 401/2015 Sb., ve znění
pozdějších předpisů, pro povrchové vody ke koupání. Povolení bylo vydáno na dobu do
31.12.2017, neboť si vodoprávní úřad u Povodí Ohře, státní podnik, ověřil, že nájemní
smlouva s žadatelem pro klecový chov pstruhů na VD Nechranice je uzavřena právě na tuto
dobu. Vodoprávní úřad je přesvědčen, že za předpokladu splnění stanovených podmínek
nedojde k ohrožení kvality povrchových vod, a proto výjimku udělil.

POUČENÍ ÚČASTNÍKŮ
Proti tomuto rozhodnutí mohou účastníci řízení podat podle § 81 a následujících 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
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lhůtě 15 dnů ode dne jeho oznámení, a to k Ministerstvu životního prostředí, podáním
učiněným u Krajského úřadu Ústeckého kraje.
otisk úředního razítka

RNDr. Tomáš Burian
vedoucí oddělení životního prostředí

Rozdělovník:
účastníci řízení (do vlastních rukou):
Petr Nieslanik, Bukovecká 1217, 739 91 Jablunkov
Povodí Ohře, státní podnik, Bezručova 4219, 430 03 Chomutov
dotčené orgány státní správy(na dodejku):
Krajská hygienická stanice Ústeckého kraje se sídlem v Ústí nad Labem, ÚP Chomutov,
Kochova 1185, 430 03 Chomutov
Městský úřad Kadaň, OŽP
Krajský úřad Ústeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, OPK - zde
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