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ZE DNE:
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10. 12. 2019
MMCH/22740/2020/JHA
SZ MMCH/299826/2019
Ing. Jana Hachová
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j.hachova@chomutov-mesto.cz
03. 02. 2020

ROZHODNUTÍ
Výroková část:
Magistrát města Chomutova, Vodoprávní úřad, jako vodoprávní úřad příslušný podle § 104 odst. 2
písm. c) a § 106 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon),
ve znění pozdějších předpisů (dále jen "vodní zákon") a jako místně příslušný správní orgán podle ust. §
11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, ve správním řízení posoudil žádost,
kterou dne 10. 12. 2019 podal
Povodí Ohře, státní podnik, IČO 70889988, Bezručova 4219, 430 03 Chomutov
(dále jen "žadatel"), a na základě tohoto posouzení:
I.

Podle § 115 odst. 18 vodního zákona
schvaluje

manipulační řád vodního díla:
Manipulační řád vodního díla Nový rybník
(dále jen "manipulační řád"):
Název kraje
Název obce
Identifikátor katastrálního území
Název katastrálního území
Parcelní čísla dle evidence katastru nemovitostí

Číselný identifikátor vodního toku
Název vodního toku
Číslo hydrologického pořadí a podpořadí
Říční km vodního toku
Hydrogeologický rajon
Přímé určení polohy (souřadnice X, Y)
Název vodního díla
Manipulační řád
Popis vydaného opatření
Vlastník vodního díla (systému)

Ústecký kraj
Výsluní
787809, 787817
Volyně u Výsluní, Výsluní
st. p. 89, parc. č. 1083 v katastrálním území
Volyně u Výsluní, st. p. 322, 324, parc. č.
471/2 v katastrálním území Výsluní
10230663
PBP Prunéřovského potoka v ř. km 20,6
1-13-02-1090-0-00
1,080
6120
988699; 822157
VD Nový rybník
ANO
schválení MPŘ
Povodí Ohře, státní podnik
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II. Stanoví podmínky pro manipulační řád:
1. Platnost tohoto manipulačního řádu se stanovuje na dobu: 10 let od nabytí právní moci tohoto
rozhodnutí
Účastníci řízení, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:
Povodí Ohře, státní podnik, Bezručova 4219, 430 03 Chomutov
Odůvodnění:
Dne 10. 12. 2019 podal žadatel žádost o schválení manipulačního řádu. Tímto dnem bylo zahájeno
vodoprávní řízení. Protože žádost nebyla úplná a nebyla doložena všemi podklady a stanovisky
potřebnými pro její řádné posouzení, byl žadatel dne 18. 12. 2019 č. j. MMCH/304304/2019/JHA vyzván
k doplnění žádosti a řízení bylo přerušeno. Žádost byla doplněna dne 27. 01. 2020.
Žádost byla doložena těmito doklady:
- Manipulačním řádem
- Souhlasem správce vodního toku Lesy ČR, správa toků - oblast povodí Ohře č. j. LCR956/004106/2019
ze dne 14. 01. 2020
Manipulační řád vypracoval v 10/2019 Ing. Tomáš Pail, Povodí Ohře, s.p. – odbor vodohospodářského
rozvoje, oddělení manipulačních řádů a nádrží
Posouzení vodoprávního úřadu:
Vzhledem k tomu, že vodoprávní úřad neshledal důvody, které by bránily vydání předmětného povolení,
rozhodl tak, jak je uvedeno ve výroku, v souladu se zásadou rychlosti a procesní ekonomie využil tedy
ustanovení § 115 odst. 11 vodního zákona a rozhodl o ní bezodkladně. Tedy bez toho, aby zvlášť
oznamoval účastníkům tohoto řízení jeho zahájení.
Vodoprávní úřad ověřil, že nový MŘ obsahuje náležitosti předepsané vyhláškou, splňuje požadavky
vodního zákona a jeho schválení je v souladu s veřejným zájmem manipulačních řádů a provozních řádů
vodních děl.
Vodoprávní úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů
ve výroku uvedených.
Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků:
- Podmínky účastníků řízení byly zapracovány do manipulačního řádu
Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí:
- Účastníci se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili.
Účastníci řízení - další dotčené osoby:
Lesy České republiky, s.p., Správa toků - oblast povodí Ohře, Město Výsluní
Poučení účastníků:
Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení, a to ke Krajskému úřadu
Ústeckého kraje, odboru životního prostředí a zemědělství, 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. Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý
výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.

„otisk úředního razítka“
Ing. Jana Hachová
Referent odboru stavební úřad
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Poplatek:
Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích se nevyměřuje.
Obdrží:
účastníci řízení (doručenky do vlastních rukou)
Povodí Ohře, státní podnik, IDDS: 7ptt8gm
Lesy České republiky, s. p., Správa toků - oblast povodí Ohře, IDDS: e8jcfsn
Město Výsluní, IDDS: kbvbwy8
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