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Manipulační a provozní řád vodní nádrže „Tři rybníčky“ – Oprava dolního rybníka“

ROZHODNUTÍ
Magistrát města Teplice, odbor dopravy a životního prostředí, jako příslušný vodoprávní úřad dle
ustanovení § 106 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve
znění pozdějších předpisů, příslušných ustanovení zákona č. 500/2004 Sb.,správní řád, ve znění
pozdějších předpisů, žadateli, kterým je
Lesy ČR, s.p., Přemyslova 1106, 501 68 Hradec Králové, IČ: 42196451,
Lesní správa Děčín, Sládkova 2, 405 02 Děčín
dle ust. § 115 odst. 17 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon),
ve znění pozdějších předpisů, rozhodnutím
schvaluje
předložený Manipulační a provozní řád vodní nádrže „Tři rybníčky – prostřední rybník“ na p.p.č.
1117/1
k.ú. Cínovec, který je zpracovaný dle Vyhlášky č. 216/2011 Sb., o náležitostech
manipulačních řádů a provozních řádů vodních děl,
za těchto podmínek:
1. Úplné vypuštění nádrže bude předem projednáno s orgánem ochrany přírody a krajiny dle zákona
č. 114/1992 Sb.
2. Manipulační řád je platný po dobu existence stavby.
3. Dojde-li ke změně podmínek, za kterých byl manipulační a provozní řád schválen bude provedena
jejich aktualizace.
Stavba se nachází v pramenné oblasti Modlanského potoka, obec Dubí u Teplic, okres Teplice, kraj
Ústecký, ČHP:1-14-01-0981, ČHGR:6133,
Odůvodnění
Lesy ČR, s.p., Přemyslova 1106, 501 68 Hradec Králové, IČ: 42196451,
Lesní správa Děčín, Sládkova 2, 405 02 Děčín,
(dále jen "stavebník"), dne 3.4.2014 podal u Magistrátu města Teplice, odboru dopravy a životního
prostředí žádost o schválení provozního a manipulačního řádu vodní nádrže. Dnem podání bylo
zahájeno řízení.
Stavba byla povolena rozhodnutím zdejšího vodoprávního úřadu ze dne 17.6.2011
MgMT/048696/2011/St, Zn.: ODŽP/A-104/St, NPM: 8.7.2011.

pod č.j.:

Manipulační a provozní řád zpracoval stavbyvedoucí – Daniel Jindra, zhotovitel stavby: Nowastav
a.s., Malešická 49, 130 00 Praha 3, dne 1.3.2014. MŘ a PŘ byl odsouhlasen Povodím Ohře, s.p.,
Chomutov dne 1.4.2014 bez připomínek.
Vodoprávní úřad posoudil předloženou žádost a předložený manipulační a provozní řád vodního díla a
usoudil, že jsou zpracovány v souladu s Vyhláškou č. 216/2011 Sb., o náležitostech manipulačních
řádů a provozních řádů vodních děl a že schválením nejsou ohroženy zájmy chráněné vodním
zákonem a zvláštními předpisy a jsou tak dány podmínky řádného užívání a provozování vodního díla.
Vodoprávní úřad proto rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí a schvaluje předložený
manipulační a provozní řád vodního díla jehož vlastníkem a provozovatelem jsou Lesy ČR,
s.p., Lesní správa Děčín.
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Poučení účastníků
Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho doručení dle ust. § 81 zákona. č.
500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů ke Krajskému úřadu Ústeckého kraje
podáním u zdejšího Magistrátu města Teplice, odboru dopravy a životního prostředí.
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 rozhodnutí je nepřípustné.

„otisk úředního razítka“

oprávněná úřední osoba
Anita Stelzerová os. č. 2025
odborný pracovník ODŽP
vedoucí ODŽP: Bc. Ivana Müllerová

Příloha:
po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí bude žadateli předán schválený Manipulační a Provozní řád (3x)
jeden výtisk bude založen u vodoprávního úřadu MgM Teplice

Obdrží:
Účastník řízení do vlastních rukou:
Lesy ČR, s.p., Lesní správa Děčín, Sládkova 2 , 405 02 Děčín 1
Na vědomí:
Povodí Ohře, s.p., Bezručova 4219, 430 03 Chomutov
Město Dubí, Ruská 264, 417 01 Dubí
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