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ROZHODNUTÍ
Výroková část:
Městský úřad Varnsdorf, odbor životního prostředí, jako vodoprávní úřad věcně příslušný podle
ustanovení § 104 odst. 2 písm. c) a ustanovení § 106 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně
některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "vodní zákon"), a místně
příslušný podle ustanovení § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů ve
správním řízení posoudil žádost, kterou dne 16.11.2011 podalo
Město Varnsdorf, IČ 261718, Nám. E. Beneše č.p. 470, 407 47 Varnsdorf 1
(dále jen "žadatel"), a na základě tohoto posouzení:
I. schvaluje
podle ustanovení § 115 odst. 17 vodního zákona
manipulační řád a provozní řád
vodního díla:
„ rybník Kočka „
z června 2011, na pozemku parc. č. 6536 k.ú. Varnsdorf, obec Varnsdorf, kraj Ústecký, kategorie z
hlediska TBD IV. kategorie, kraj Ústecký, vodní tok Mandava, č.h.p. 2-04-08-005, HGR Krystalinikum
Krkonoš a Jizerských hor, VHE : 2222 2135, GIS 714675,954600
Zpracovatel manipulačního a provozního řádu :
HG partner s.r.o., Husova 78, 250 82 Úvaly, ing. Jaroslav Vrzák, autorizovaný inženýr pro
vodohospodářské stavby
Základní údaje o vodním díle :
Kategorie z hlediska TBD :
IV. kategorie
kóta koruny hráze
317,20 m n.m.
dno nádrže
314, 85 m n.m.
hladina normálního nadržení
316,61 m n.m.
maximální hladina (retenční)
316,86 m n.m.
8 327 m2
plocha vody při Hnorm
plocha vody při Hmax
9 100 m2
objem vody při Hnorm
13 197 m3
15 410 m3
objem vody při Hmax
Bezpečnostní přeliv
délka přelivné hrany
8,0 m
na skluz navazuje propustek s otvorem 1,0 x 0,75 m
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Q330d
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3,3 l/s
7,4 m3/s

Údaje o stavbě vodního díla:
Vodní dílo
Vlastník vodního díla (systému)
Výčet účelů užití vodního díla

vodní nádrž
Město Varnsdorf
ochrana před povodněmi a ostatními škodlivými účinky vod, chov ryb,
popřípadě jiných vodních živočichů, jiné

II. Stanoví podmínky pro manipulační řád a provozní řád :

1.
2.

Manipulační řád bude dle potřeby doplňován a aktualizován minimálně jedenkrát za pět
let.
Platnost tohoto manipulačního řádu je do 31.12.2021.

Účastníci řízení na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:
Město Varnsdorf, Nám. E. Beneše č.p. 470, 407 47 Varnsdorf 1
Odůvodnění
Dne 16.11.2011 podal žadatel žádost o schválení manipulačního a provozního řádu. Tímto dnem
bylo zahájeno vodoprávní řízení.
Žádost byla doložen těmito doklady:
- manipulační a provozní řád 6x
- vyjádření Povodí Ohře, s.p., Bezručova 4219, 430 03 Chomutov, č.j.031001-5491/2011 ze dne
25.10.2011
Městský úřad Varnsdorf, odbor životního prostředí neoznamoval zvláštním opatřením
zahájení tohoto řízení a po posouzení všech podkladů využil ustanovení § 115 odst. 10 vodního zákona a
rozhodl bezodkladně.
V řízení byl přezkoumám soulad žádosti s povinnostmi vyplývajícími z vodního zákona a předpisů
vydaných k jeho provedení, a proto vodoprávní úřad rozhodl tak, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí.
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 správními úřady. Při
přezkoumání žádosti nebyly shledány důvody bránící schválení manipulačního a provozního řádu.
Vodoprávní úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů
ve výroku uvedených.
Účastníci řízení - další dotčené osoby:
Český rybářský svaz MO Varnsdorf,
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 účastníků:
Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu Ústeckého
kraje, se sídlem 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.
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Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení.
Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.

Ing. Přemysl Brzák
vedoucí odboru životní prostředí

Poplatek:
Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích se nevyměřuje.
Přílohy pro žadatele:
- manipulační a provozní řád 5 x
Obdrží:
účastníci (§ 27 odst. 1 správního řádu – dodejky):
Město Varnsdorf, Nám.E.Beneše 470, 407 47 Varnsdorf
účastníci (§ 27 odst. 2 správního řádu – dodejky):
MO Varnsdorf Český rybářský svaz, Varnsdorf, 407 47 Varnsdorf 1
dotčené správní úřady
MěÚ Varnsdorf - OSMI, Nám. E. Beneše č.p. 470, 407 47 Varnsdorf 1
MěÚ Varnsdorf - OŽP, Nám. E. Beneše č.p. 470, 407 47 Varnsdorf 1
ostatní
Povodí Ohře, s.p., IDDS: 7ptt8gm
vlastní

