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ROZHODNUTÍ
Magistrát města Chomutova, Vodoprávní úřad, jako vodoprávní úřad příslušný podle ustanovení § 106
zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších
předpisů, a dále jako příslušný speciální stavební úřad podle ustanovení § 15 zákona č. 183/2006 Sb., o
územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a jako místně
příslušný vodoprávní úřad podle ustanovení § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění
pozdějších předpisů, k žádosti podané dne 24.10.2017, účastníku řízení (§27 odst. 1 správního řádu),
kterým je
ČEZ, a. s., IČ 45274649, se sídlem Duhová 1444, 140 00 Praha (dále jen "žadatel"), a na základě tohoto
posouzení:
I.

Podle ustanovení § 8 odst. 1 písm. a) č. 2 vodního zákona
vydává povolení

k nakládání s povrchovými vodami - k jejich vzdouvání a akumulaci (dále jen "nakládání s vodami") na
místě:
Název kraje
Ústecký kraj
Název obce
Hrušovany
Identifikátor katastrálního území
648795
Název katastrálního území
Vysočany u Chomutova
Parcelní čísla dle evidence katastru nemovitostí
pozemkové parcely čísla 1141, 1142, 1143,
1145, 1146, 1147, 1150, 1151, 1152, 1157,
1158, 1159 v katastrálním území Vysočany u
Chomutova
Číselný identifikátor vodního toku
10233551
Název vodního toku
Vysočanská svodnice
Číslo hydrologického pořadí a podpořadí
1-13-03-0400-0-00
Přímé určení polohy (souřadnice X, Y)
1002245; 801299
v tomto rozsahu:
Vzdouvání, akumulace
Přehrady, hráze a jezy
Účely užití souvisejícího vodního díla (Č 11)
Zdroj vody (Č 01)

vzdouvání a akumulace
vodní nádrž
usazovací účinek, krajinotvorný prvek
z vodního toku (občasný vodní tok)
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Vodní značka (cejch)
Maximální hladina akumulované (vzduté) vody
Celkový objem akumulované vody

ANO (bude doplněn)
240,08 m n.m.
10,307 tis. m3

Popis nakládání:
- jedná se o povolení k nakládání s vodami k jejich vzdouvání, popřípadě akumulaci na již existujícím
vodním díle vedeném pod názvem uklidňovací vodní nádrži "Nádrž Vysočany", která slouží k odsazení
splavenin. Jedná se o průtočnou vodní nádrž na občasném vodním toku Vysočanská svodnice. Dále
plní MVN funkci ekologickou a krajinotvornou.

II. Stanoví povinnosti a podmínky pro nakládání s vodami:
- Doba povoleného nakládání s vodami se stanoví na dobu životnosti malé vodní nádrže, ode dne nabytí
právní moci tohoto rozhodnutí. Rozhodnutí může být změněno nebo zrušeno, nastanou-li skutečnosti
uvedené v ustanovení § 12 vodního zákona.
- Manipulace na vodním díle bude prováděna podle schváleného manipulačního řádu.
- Vypouštění nádrže do vodoteče bude prováděno pozvolně a v souladu s nařízením vlády ČR č. 61/2003
Sb. v platném znění, příloha 2, odst. 4, kdy během vypouštění nesmí docházet ke strhávání rybničních
sedimentů do odtoku a ke vzniku kalových lavic.
III. podle ustanovení § 59 odst. 1 písm. g) vodního zákona
ukládá
povinnost osadit cejch (vodočetnou lať) s označením provozní hladiny, maximální hladiny a provozní
zimní hladiny.
na vodním díle: "Nádrž Vysočany".
Popis místa: viditelné místo, přístupné a trvanlivé.
Způsob a forma osazení: tak, aby nedošlo k vnějšímu poškození – závisí na rozhodnutí stavebníka.
Lhůta pro osazení: bude osazen do 6 měsíců od nabytí právní moci tohoto rozhodnutí
Účastníci řízení, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu (§ 27 odst. 1 správního řádu):
ČEZ, a. s., Duhová 1444, 140 00 Praha
Odůvodnění
Dne 24.10.2017 podal žadatel, kterého zastupuje Otakar Tuček, ředitel společnosti ČEZ, a. s. -Elektrárny
Tušimice, IČ 45274649, se sídlem Elektrárny Tušimice 9, 432 01 Kadaň, žádost o povolení k nakládání
s vodami - k jejich vzdouvání a akumulaci na uklidňovací nádrži. Uvedeným dnem bylo zahájeno
vodoprávní řízení.
Žádost byla doložena všemi povinnými doklady podle ustanovení § 2 a § 6 vyhlášky č. 432/2001 Sb., o
dokladech žádosti o rozhodnutí nebo vyjádření a o náležitostech povolení, souhlasů a vyjádření
vodoprávního úřadu, a dalšími doklady, a to zejména:
- vyjádřením správce toku Povodí Ohře, státní podnik, závod Terezín, ze dne 21.04.2017, značky
POH/18510/2017/301100,
- pověřením k zastupování,
- situací,
- kolaudačním rozhodnutím č.j. OŽP/5631/04/Ta, ze dne 16.05.2005,
- rozhodnutím č.j. OŽP/1316/05/Ta, ze dne 18.04.2005,
- rozhodnutím povolení změny stavby vodního díla č.j. OŽPaS/5022/02/03-Ta, ze dne 02.10.2003,
- rozhodnutím č.j. RŽP-III-Ta/3051/01, ze dne 13.07.2001.
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Vodoprávní úřad oznámil zahájení řízení známým účastníkům řízení a dotčeným správním úřadům.
Vodoprávní úřad podle ustanovení § 112 odst. 2 stavebního zákona upustil od ústního jednání a
místního šetření, protože mu poměry byly dobře známy a žádost poskytovala dostatečné podklady pro
posouzení, a stanovil, že ve lhůtě do 10 dnů od doručení tohoto oznámení mohou účastníci řízení
uplatnit své námitky a připomínky a dotčené správní úřady svá stanoviska. Současně je upozornil, že na
později podané námitky nebude možno, podle ustanovení § 115 odst. 8 vodního zákona, brát zřetel.
Námitky účastníků řízení však nebyly ve vodoprávním řízení uplatněny.
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:
Radek Hyhlan, Povodí Ohře, státní podnik, Povodí Ohře, státní podnik, závod Terezín, Státní
pozemkový úřad
Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků:
Účastníci neuplatnili návrhy a námitky.
Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí:
- Účastníci se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili.
Poučení
Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení podat podle ustanovení § 81 až 83 správního řádu
odvolání, 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, a to ve lhůtě 15 dnů ode dne
jeho oznámení. Lhůta pro podání odvolání počíná běžet podle § 40 odst. 1 písm. a) správního řádu dnem
následujícím po dni, kdy bylo toto rozhodnutí oznámeno doručením jeho písemného vyhotovení.
Připadne-li konec lhůty na sobotu, neděli nebo svátek, je posledním dnem lhůty nejbližší příští pracovní
den. Doručení písemnosti upravují § 19 – 24 správního řádu. Prvním dnem lhůty je den následující po dni
oznámení rozhodnutí.
Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné. O odvolání proti tomuto rozhodnutí
rozhoduje podle § 89 odst. 1 správního řádu Odbor životního prostředí a zemědělství Krajského úřadu
Ústeckého kraje (Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem). Odvolání se podává u zdejšího
vodoprávního úřadu.
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
zdejší městský úřad na náklady účastníka.
„otisk úředního razítka“

Ing. Hana Hanzíková
Referent odboru životního prostředí

Poplatek
Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích se nevyměřuje.
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Doručí se
účastníci řízení (doručenky do vlastních rukou)
ČEZ, a. s., Elektrárny Tušimice, IDDS: yqkcds6
Radek Hyhlan, Přívlaky č.p. 22, Žiželice, 438 01 Žatec 1
Povodí Ohře, státní podnik, IDDS: 7ptt8gm
Povodí Ohře, státní podnik, závod Terezín, IDDS: 7ptt8gm
Státní pozemkový úřad, IDDS: z49per3
dotčené orgány (doručenka)
Magistrát města Chomutova, Odbor ŽP, orgán ochrany přírody a krajiny
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