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DLE ROZDĚLOVNÍKU

29.6.2020

ROZHODNUTÍ
Výroková část:
Odbor životního prostředí MěÚ Podbořany, jako vodoprávní úřad věcně příslušný podle
ustanovení § 104 odst. 2 písm. c) a ustanovení § 106 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách
a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, místně příslušný
správní orgán podle ustanovení § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád v platném znění, ve
správním řízení posoudil žádost, kterou dne 22.11.2019 podala
Obec Lubenec, IČO 00265217, Podbořanská 51, 439 83 Lubenec,
kterou zastupuje:
Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s., IČO 47116901, Nábřežní 90, 150 00 Praha
(dále jen "žadatel"), a na základě tohoto posouzení:

I.

Vydává podle § 8 odst. 1 písm. a) č. 2 vodního zákona

povolení
k nakládání s povrchovými vodami - k jejich vzdouvání a akumulaci (dále jen "nakládání
s vodami")

II. Vydává podle ustanovení § 8 odst. 1 písm. a) bod 5 vodního zákona

povolení
k nakládání s povrchovými vodami – k jinému nakládání s nimi – převod vody (dále jen
„nakládání s vodami“)
Údaje o místu předmětu rozhodnutí:
Název kraje
Název obce
Identifikátor katastrálního území
Název katastrálního území
Parcelní čísla dle evidence katastru nemovitostí

Ústecký
Lubenec - Libkovice
687898
Libkovice
parc. č. 23, 842/2, 925/1 v katastrálním
území Libkovice

Č.j. ŽP/13500/2020/Lau

str. 2

Název vodního toku
Číslo hydrologického pořadí a podpořadí
Hydrogeologický rajon
Umístění jevu vůči břehu (Č 09)

Bezejmenný vodní tok – tzv. Potok od
Nové Teplice
1-13-03-045
513
levý břeh

Nakládání v tomto rozsahu:
Další výše neuvedené
Účely užití souvisejícího vodního díla (Č 11)
Zdroj vody (Č 01)
Maximální hladina akumulované (vzduté) vody
Celkový objem akumulované vody

jiné nakládání
ochrana před povodněmi a ostatními
škodlivými účinky vod
z vodního toku
425,30 m n.m.
0,4 tis. m3

III. Stanoví povinnosti a podmínky pro nakládání s vodami:
1.

Doba povoleného nakládání s vodami: po dobu životnosti vodního díla.

2. Při provádění stavby budou dodrženy tyto další podmínky a povinnosti:
a) Lesy České republiky, s.p., Správa toků – oblast povodí Ohře, Dr. Vrbenského
2874/1, 415 01 Teplice – vyjádření ze dne 13.2.2020, č.j.: LCR956/000281/2020:
 Vodní dílo bude mít zpracován manipulační a provozní řád (MPŘ) schválený
příslušnými orgány a podle toho MPŘ bude provozováno.
 Bude dodržen stanovený minimální zůstatkový průtok (MZP) ve vodním toku.
b) Povodí Ohře, státní podnik, Bezručova 4219, 430 03 Chomutov – stanovisko ze
dne 17.2.2020, č.j.: POH/03299/2020-2/301100:
 Pro vodní dílo bude vypracován manipulační a provozní řád (dle vyhlášky č.
216/2011 Sb. v platném znění, TNV 75 2910) včetně opatření pro případ havárie
jakosti vod. Tyto řády budou předloženy k vyjádření Povodí Ohře, státní podnik,
závodu Terezín. V manipulačním řádu budou popsány také manipulace na
rozdělovacím objektu a způsob zajištění a kontroly MZP ve vodním toku pod
místem odběru doložený výpočtem.
 Na vodním díle bude osazena vodní značka (cejch) pro vyznačení zásobní
(provozní) hladiny v nádrži. Tato značka musí být dobře viditelná, přístupná a
trvanlivá. Tento požadavek nesplňuje označení barvou, které není odolné proti
působení povětrnostních vlivů. Vhodný je např. pevně osazený kovový pásek.

IV. Podle § 36 odst. 2 vodního zákona

stanoví minimální zůstatkový průtok
pod odběrným místem v korytě vodního toku v hodnotě

3,8 l/s (Q330d)
V. Podle § 61 odst. 5 vodního zákona rozhoduje o zařazení stavby (stavebních
objektů) do kategorie technickobezpečnostního dohledu (TBD):
Kategorie z hlediska TBD (Č 06)

IV. kategorie

v rozsahu podle § 5 vyhlášky č. 471/2001 Sb., o technickobezpečnostním dohledu nad vodními
díly.
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Účastníci řízení, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu (§ 27 odst. 1 správního řádu):
Obec Lubenec, IČ 47116901, Podbořanská 51, 439 83 Lubenec

Odůvodnění:
Dne 22.11.2019 podal žadatel žádost o povolení k nakládání s vodami z výše uvedeného
vodního díla. Uvedeným dnem bylo zahájeno vodoprávní řízení. Protože žádost nebyla úplná a
nebyla doložena všemi podklady a stanovisky potřebnými pro její řádné posouzení, byl žadatel
dne 17.1.2020 vyzván k doplnění žádosti a řízení bylo přerušeno.
Žádost byla doplněna dne 30.4.2020 všemi povinnými doklady podle ustanovení § 61 odst. 4
vodního zákona a § 2 a § 6 vyhlášky č. 183/2018 Sb., o náležitostech rozhodnutí a dalších
opatření vodoprávního úřadu a o dokladech předkládaných vodoprávnímu úřadu, a dalšími
doklady.
Vodoprávní úřad oznámil dne 19.5.2020 pod č.j.: OŽP/251/2020-231/La zahájení řízení
známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům. Současně podle ustanovení § 112 odst. 2
stavebního zákona upustil od ohledání na místě a ústního jednání, protože mu poměry byly
dobře známy a žádost poskytovala dostatečné podklady pro posouzení, a stanovil, že ve lhůtě
do 8.6.2020 mohou dotčené orgány uplatnit závazná stanoviska a účastníci řízení své námitky,
popřípadě důkazy.
Posudek o potřebě, popř. návrhu podmínek provádění technickobezpečnostního dohledu
(TBD)a k zařazení vodního díla do kategorie podle § 61 odst. 4 vodního zákona zpracoval:
VODNÍ DÍLA – TBD a.s., Hybernská 1617/40, 110 00 Praha 1 dne 9.12.2019.
Posouzení vodoprávního úřadu:
Vodoprávní úřad v provedeném řízení přezkoumal předloženou žádost z hledisek uvedených
v ustanoveních vodního 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 (§ 27 odst. 2 správního řádu):
Povodí Ohře, státní podnik Chomutov, Lesy České republiky, s.p., Správa toků - oblast
povodí Ohře Teplice
Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí (§ 27 odst. 2 správního řádu):
Účastníci se k podkladům rozhodnutí vyjádřili a jejich 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,
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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.
Povolení ke vzdouvání a akumulaci povrchové vody je vydáváno bez ohledu na jakost
povrchové vody v místě tohoto povoleného nakládání.

Iva LAURICHOVÁ
referent odboru životního prostředí
oprávněná úřední osoba
otisk úředního razítka

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

Obdrží:
Účastníci vodoprávního řízení - § 27 odst. 1 správního řádu (do vlastních rukou na
dodejku):
1. Obec Lubenec, IDDS: 7npbcwt
sídlo: Podbořanská č.p. 51, 439 83 Lubenec
kterou zastupuje.
2. Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s., IDDS: 4qfgxx3
sídlo: Nábřežní č.p. 90/4, 150 00 Praha 5-Smíchov
Účastníci vodoprávního řízení - § 27 odst. 2 správního řádu (do vlastních rukou na
dodejku):
3. Povodí Ohře, státní podnik, IDDS: 7ptt8gm
sídlo: Bezručova č.p. 4219, 430 03 Chomutov 3
4. Lesy České republiky, s.p., Správa toků - oblast povodí Ohře, IDDS: e8jcfsn
sídlo: Dr. Vrbenského 2874/1, 415 01 Teplice 1
Dotčené orgány (na dodejku):
5. Městský úřad Podbořany, Odbor životního prostředí, Mírová č.p. 615, 441 01 Podbořany
Na vědomí:
6. Český rybářský svaz, z. s., Severočeský územní svaz, Střekovské nábřeží č.p. 975/51,
Střekov, 400 03 Ústí nad Labem 3

