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„Malá vodní elektrárna na řece Bílině ř. km 26,0 k.ú. Bžany“ – vakový jez, rybí přesmyk

Zkušební provoz
ROZHODNUTÍ
Magistrát města Teplice, odbor dopravy a životního prostředí, jako příslušný vodoprávní úřad podle ustanovení
§ 104 odst. 2. písm. c) a § 106 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon),
ve znění pozdějších předpisů, místně příslušný dle ustanovení § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve
znění pozdějších předpisů a dále jako příslušný speciální stavební úřad podle ust. § 115 odst. 1 vodního zákona
a § 15 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění
pozdějších předpisů,
(dále jen "stavební zákon"), ve správním řízení posoudil žádost, kterou dne 3.11.2015 podal
Luboš Mareček, Za Vodou 243, 542 26 Horní Maršov, IČ: 15151361 (fyzická podnikající osoba)
(dále jen "žadatel"), a na základě tohoto posouzení:
I.

podle ustanovení § 15 vodního zákona a ustanovení § 124 stavebního zákona povoluje

zkušební provoz stavby vodního díla:
„Malá vodní elektrárna na řece Bílině ř. km 26,0 k.ú. Bžany“
– vakový jez, rybí přesmyk“
na p.p.č., 765/1, 150 k.ú. Lysec a p.p.č 697/8 k.ú. Bžany, okres Teplice, kraj Ústecký.
Vodní tok: Bílina (10100034), oblast povodí: Ohře, Dolní Labe a ostatní přítoky Labe, vodní útvar: Bílina od toku
Bouřlivec po Ždírnický potok, ČHP: 1-14-01-0700-0-00, HGR: Teplický ryolit.
Přímé určení polohy, souřadnice x, y:
jez
981571.40, 774133.31
rybí přechod
981559.073, 774140.003
Údaje o dokončené stavbě:
Jedná se o stavbu vakového jezu pro MVE na řece Bílině v ř.km 24,698 (dle stanoveného záplavového území),
dle technické evidence (ISyPo) se jez nachází v ř.km 24.940. Součástí stavby je rybí přesmyk na jezu na levém
břehu řeky Bíliny.
Pro užívání stavby vodního díla ke zkušebnímu provozu se stanovují tyto podmínky:
1. Nakládání s povrchovými vodami bude prováděno v souladu s podmínkami uvedenými v rozhodnutí
č.j. ŽP 3104/231/B-01/93/S ze dne 24.1.1994.
2. V rámci zkušebního provozu bude dle požadavků Povodí Ohře, s.p. prověřeno nastavení řídícího systému a
v případě potřeby bude upraven tak, aby nedocházelo ke zhoršení odtokových poměrů, nedocházelo ke
kolísání hladiny ani průtoků ve vodním toku, a aby byl zachován kontinuální průtok do podjezí. V případě
nutnosti úpravy řídícího systému je nezbytné tyto změny podrobně zdokumentovat a následně provozně
prověřit.
3. V rámci zkušebního provozu bude také ověřena existence objektů a zařízení u jezové zdrže a jejich
případné ovlivnění, dále bude provedena kontrola a případně seznam břehových porostů, které by mohly
být vzdutím ohroženy.
4. MVE včetně manipulace v jezové zdrži bude provozována v souladu se schváleným manipulačním
a provozním řádem schváleným pro dobu trvání zkušebního provozu. Kompletní MŘ a PŘ pro trvalý provoz
bude předložen po vyhodnocení zkušebního provozu a doplnění údajů uvedených ve stanovisku Povodí
Ohře, s.p. ze dne 26.10.2015 a ze dne 23.11.2015 k odsouhlasení Povodí Ohře s.p., a spolu s žádostí o
kolaudační rozhodnutí předložen vodoprávnímu úřadu ke schválení.
5. Zkušební provoz se stanovuje do 31.12.2016.
6. Před ukončením zkušebního provozu podá stavebník žádost o vydání kolaudačního rozhodnutí k užívání
stavby vodního díla. K návrhu bude doloženo vyhodnocení zkušebního provozu.
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II.
vydává povolení k nakládání s povrchovými vodami
podle ustanovení § 8 odst. 1 písm. a) bod č. 2 vodního zákona,

k jejich vzdouvání
ve vodním díle „Malá vodní elektrárna na řece Bílině ř. km 26,0 k.ú. Bžany“, na p.p.č., 765/1, 150 k.ú. Lysec a
p.p.č 697/8 k.ú. Bžany, okres Teplice, kraj Ústecký. dle technické evidence (ISyPo) se jez nachází v ř.km
24.940.
Vodní tok: Bílina (10100034), oblast povodí: Ohře, Dolní Labe a ostatní přítoky Labe, vodní útvar: Bílina od toku
Bouřlivec po Ždírnický potok, ČHP: 1-14-01-0700-0-00, HGR: Teplický ryolit.
Nakládání s vodami se vymezuje následovně:
1.
2.
3.

Minimální provozní hladina v nadjezí..........: 180,40 m n.m.
Maximální provozní hladina v nadjezí.........: 181.90 m n.m.
Maximální hladina v nadjezí.......................: 182,10 m n.m.
Povolení k nakládání s vodami pro jejich vzdouvání se vydává na dobu trvání zkušebního provozu, tj. do
31.12.2016.
Povolení ke vzdouvání povrchové vody je vydáno bez ohledu na jakost povrchové vody v místě tohoto
povoleného nakládání.

Účel stavby:
Malá vodní elektrárna slouží k výrobě elektrické energie při využití hydroenergetického potenciálu vakového
jezu v ř.km 26,0 řeky Bíliny.
III.
schvaluje
podle ustanovení § 115 odst. 18 vodního zákona

manipulační řád
pro vodní dílo dle ust. § 55 odst. 1 písm. g) „Malá vodní elektrárna na řece Bílině ř. km 26,0 k.ú. Bžany“, na
p.p.č., 765/1, 150 k.ú. Lysec a p.p.č 697/8 k.ú. Bžany, okres Teplice, kraj Ústecký, který je zpracovaný dle
Vyhlášky č. 216/2011 Sb., o náležitostech manipulačních řádů a provozních řádů vodních děl.
Vodní tok: Bílina (10100034), oblast povodí: Ohře, Dolní Labe a ostatní přítoky Labe, vodní útvar: Bílina od toku
Bouřlivec po Ždírnický potok, ČHP: 1-14-01-0700-0-00, HGR: Teplický ryolit.
Manipulační řád se schvaluje za těchto podmínek:
1.
Manipulační řád je platný po dobu zkušebního provozu MVE, tj. do 31.12.2016.
2.
Pokud dojde ke změně, která může ovlivnit účinnost a použitelnost manipulačního řádu, budou údaje
uvedené ve schváleném manipulačním řádu aktualizovány do jednoho měsíce po každé změně.

Odůvodnění:
Luboš Mareček, Za Vodou 243, 542 26 Horní Maršov (dále jen "stavebník"), podal dne 3.11.2015 žádost o
prodloužení povolení zkušebního provozu do 31.12.2016, žádost o povolení ke vzdouvání povrchových
vod a žádost o schválení manipulačního řádu pro výše uvedenou stavbu. Dnem podání žádosti bylo
zahájeno řízení.
Podle ustanovení § 115 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve
znění pozdějších předpisů, příslušných ustanovení zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním
řádu (stavební zákon) ve znění změn a doplňků a zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších
předpisů, oznámil příslušný vodoprávní úřad zahájení vodoprávního řízení dopisem pod Č.j.:
MgMT/126006/2015/St, Zn.: ODŽP/B-01/St ze dne 9.11.2015 všem známým účastníkům řízení i dotčeným
orgánům.
Vodoprávní úřad jako speciální stavební úřad podle ustanovení § 112 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o
územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) ve znění změn a doplňků upustil od ohledání na místě a
ústního jednání, protože jsou mu poměry staveniště dobře známy a žádost poskytovala dostatečné podklady
pro posouzení žádosti a stanovil, že ve lhůtě do 25.11.2015 mohou účastníci řízení uplatnit své námitky a
dotčené orgány svá stanoviska s tím, že na pozdější námitky nebude brán zřetel.
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K řízení byly doloženy následují doklady:
1. Žádost ze dne 3.11.2015
2. Manipulační a provozní řád pro dobu zkušebního provozu
3. Stanovisko Povodí Ohře, s.p. ze dne ze dne 26.10.2015 pod zn: POH/24639/2015/201100 a ze dne
23.11.2015 pod zn: POH/27841/2015/201100
4. Ichtyologický monitoring rybího přechodu ze dne 16.7.2015, odsouhlasený MgMT - orgánem ochrany
přírody dne 4.11.2015
Účastníci řízení:
 dle ust. § 27 odst. 1 SŘ: Luboš Mareček,
 dle ust. § 27 odst. 2 SŘ: Povodí Ohře, s.p., Český rybářský svaz - Severočeský území svaz, Obec Bžany
Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků:
Účastníci neuplatnili návrhy a námitky.
Zkušebním provozem stavby se ověřuje funkčnost a vlastnosti provedené stavby podle dokumentace či
projektové dokumentace. Ačkoliv stavebník podal žádost o prodloužení zkušebního provozu, vedl vodoprávní
úřad nové řízení o povolení zkušebního provozu dle ust. § 124 stavebního zákona, neboť zkušební provoz,
který byl vodoprávním úřadem řádně povolen rozhodnutím ze dne 17.9.2014 pod č.j.: MgMT/080485/2014/St,
NPM: 8.10.2015 byl platný do 30.9.2015. Stavebník sice dne 24.9.2015 podal žádost o prodloužení zkušebního
provozu, ale jelikož nebyly splněny podmínky uvedené v rozhodnutí o zkušebním provozu, vodoprávní úřad
žádosti žadatele o prodloužení zkušebního provozu nevyhověl a prodloužení zkušebního provozu rozhodnutím
ze dne 30.9.2015 pod č.j.: MgMT/108847/2015/St nepovolil. Z tohoto důvodu nebylo možno uplatnit ustanovení
§ 124 odst. 1) stavební zákona „za doby trvání zkušebního provozu lze bez předchozího řízení vydat nové
rozhodnutí o prodloužení doby trvání zkušebního provozu“ a bylo vedeno mj. nové řízení o povolení zkušebního
provozu. Vodoprávní úřad rovněž časově omezil, ve II. výrokové části týkající se povolení ke vzdouvání
povrchových vod, platnost povolení k akumulaci vod (po dobu zkušebního provozu), a to z důvodu nutnosti
upřesnění výpočtů týkajících se mj. délky jezové zdrže, upřesnění konzumační křivky jezu, hydrotechnických
výpočtů apod. Konkrétní údaje tak vyplynou (budou upřesněny) až z průběhu zkušebního provozu.
Po prověření předložených dokladů, vyjádření účastníků řízení, neshledal vodoprávní orgán důvody, které by
vydání povolení bránily, zejména se přesvědčil, že provedení ani užívání stavby nebude ohrožovat veřejné
zájmy z hlediska ochrany života a zdraví osob a životního prostředí, bezpečnosti práce a technických zařízení.
Vodoprávní úřad v provedeném řízení přezkoumal předloženou žádost, zajistil soulad předložených stanovisek
dotčených orgánů a účastníků řízení, a zjistil, že vydanými povoleními nejsou ohroženy zájmy chráněné vodním
zákonem, dalšími zákony a zvláštními předpisy, a proto rozhodl, jak je uvedeno ve výrokové části tohoto
rozhodnutí.
Poučení účastníků:
Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho doručení dle ust. § 81 a násl. 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
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Správní poplatek byl vyměřen dle zák. č. 634/200492 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
položka č.18 ve výši 1000,-.Kč a byl zaplacen hotově dne 5.11.2015 (pokladní doklad č. 1552026797)

Obdrží:
Účastníci řízení (doporučeně do vlastních rukou/DS):
1. Luboš Mareček, Za Vodou 243, 542 26 Horní Maršov
2. Povodí Ohře, s.p., Bezručova 4219, 430 03 Chomutov
3. Český rybářský svaz, Severočeský území svaz, Střekovské nábřeží 51/975, 400 03 Ústí nad Labem,
4. Obec Bžany
Dotčené orgány státní správy:
5. Magistrát města Teplice, odbor ÚPSŘ, nám. Svobody 2, 415 95 Teplice
6. Magistrát města Teplice, odbor dopravy a ŽP (ochrana přírody), nám Svobody 2, 415 95 Teplice
7. MZ ČILZ, Palackého nám. 4, 128 01 Praha 2
8. Drážní úřad, sekce stavební, Wilsonova 80, 121 06 Praha 2
Na vědomí:
9. H&R Product s.r.o., Nová Ves u Pláně 20, 400 02 Homole u Panny
10. Správa železniční dopravní cesty s.o., Železničářská 31, 400 03 Ústí nad Labem,
11. ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín 4
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