Odbor obecní živnostenský úřad, stavební úřad a životní prostředí
Vodoprávní úřad

Dle rozdělovníku

NAŠE ZN.:
ČJ.:
VYŘIZUJE:
TELEFON:
E-MAIL:

SZ MMCH/25125/2013
MMCH/49888/2013
Ing. Hana Hanzíková
474 637 942
h.hanzikova@chomutov-mesto.cz

DATUM:

29.04.2013

ROZHODNUTÍ

Magistrát města Chomutova, 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 (dále jen "vodní
zákon"), ve správním řízení posoudil žádost, kterou dne 01.03.2013 podal podnik
Povodí Ohře, státní podnik, identifikační číslo 70889988, se sídlem Bezručova 4219, 430 03 Chomutov
(dále jen "žadatel"), a na základě tohoto posouzení:

Podle ustanovení § 8 odst. 1 písm. a) bod 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
Blatno, Kalek
Identifikátor katastrálního území
605352, 662127
Název katastrálního území
Bečov, Načetín u Kalku
Parcelní čísla dle evidence katastru nemovitostí
Pozemkové parcely čísla 498/1, 498/9, 563/1,
563/2, 563/3 v katastrálním území Bečov,
pozemkové parcely čísla 325/1, 325/2, 383/1,
383/2, 383/3 v katastrálním území Načetín u
Kalku
Název vodního toku
Novodomský potok
Číslo hydrologického pořadí a podpořadí
1-13-03-107
Říční km vodního toku
0,28118 - 0,28310
Umístění jevu vůči břehu (Č 09)
vodní tok
Přímé určení polohy (souřadnice X, Y)
982.036; 814.715
v tomto rozsahu:
Vzdouvání, akumulace
Stavby upravující, měnící nebo zřizující koryta
vodních toků včetně terénních úprav
Účely užití souvisejícího vodního díla (Č 11)

vzdouvání (akumulace)
štěrková přehrážka
usazovací účinek (ochrana před povodněmi a
ostatními škodlivými účinky vod)
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Zdroj vody (Č 01)

z vodního toku

Maximální hladina akumulované (vzduté) vody
Celkový objem akumulované vody

767,20 m n.m.
0,308 tis. m3

Stanoví povinnosti a podmínky pro nakládání s vodami:
Bude zajištěn minimální zůstatkový průtok pod vodním dílem v říčním kilometru 0,28118 - 0,28310.
Doba povoleného nakládání s vodami: po dobu existence vodního díla.

Účastníci řízení, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu (dle § 27 odst. 1 správního řádu):
Povodí Ohře, státní podnik, se sídlem Bezručova 4219, 430 03 Chomutov
Odůvodnění
Dne 01.03.2013 podal žadatel žádost o povolení k nakládání s vodami na výše uvedenou stavbu,
uvedeným dnem bylo zahájeno vodoprávní řízení.
Žádost byla doložena všemi povinnými doklady podle ustanovení § 61 odst. 4 vodního zákona a § 2 a § 6
vyhlášky č. 432/2001 Sb., o dokladech žádosti o rozhodnutí nebo vyjádření a o náležitostech povolení,
souhlasů a vyjádření vodoprávního úřadu.
Vodoprávní úřad oznámil 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 16.04.2013 mohou dotčené orgány uplatnit závazná stanoviska a účastníci řízení
své námitky, popřípadě důkazy. K později uplatněným závazným stanoviskům, námitkám, popřípadě
důkazům nebude přihlédnuto.
Účel nakládání s vodami - k jejich vzdouvání a akumulaci. Vodní dílo slouží k redukci splavenin a k využití
retenčního prostoru přehrážky při zvýšených průtocích ve vodním toku.
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, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu (dle § 27 odst. 1 správního řádu):
Povodí Ohře, státní podnik, se sídlem Bezručova 4219, 430 03 Chomutov
Účastníci řízení - další dotčené osoby (dle § 27 odst. 2 správního řádu):
Lesy České republiky, s.p., Správa toků - oblast povodí Ohře, obec Blatno, obec Kalek, Povodí Ohře,
státní podnik, závod Chomutov
Návrhy účastníků nebyly vzneseny.
Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků:
Účastníci neuplatnili návrhy a námitky.
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Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí:
- Účastníci se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili.
Poučení účastníků
Proti tomuto rozhodnutí se mohou účastníci řízení podle ustanovení § 81 odst. 1 správního řádu odvolat,
v odvolání se uvede, v jakém rozsahu se rozhodnutí napadá a dále namítaný rozpor s právními předpisy
nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo, ve lhůtě do 15 dnů ode dne jeho
oznámení ke Krajskému úřadu Ústeckého kraje se sídlem v Ústí nad Labem, podáním u zdejšího
vodoprávního úřadu. Prvním dnem lhůty je den následující po dni oznámení rozhodnutí.
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.
Povolení ke vzdouvání a akumulaci povrchové vody je vydáváno bez ohledu na jakost povrchové vody
v místě tohoto povoleného nakládání.

„otisk úředního razítka“

Ing. Hana Hanzíková
Zaměstnanec životního prostředí

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

Doručí se
účastníci řízení (doručenky do vlastních rukou)
1. Povodí Ohře, státní podnik
2. Lesy České republiky, s.p., Správa toků - oblast povodí Ohře
3. Obec Blatno
4. Obec Kalek
5. Povodí Ohře, státní podnik, závod Chomutov

