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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 8.7.2013 podal :
MUDr. Martina Kučerová, nar. 3.10.1967, Lesní č.p. 757/17, 408 01 Rumburk 1,
prostřednictvím svého zástupce Josefa Bauma DiS, Plynární-ESENVEX, 408 01 Rumburk
MUDr. Josef Kořínek, nar. 11.4.1952, Lesní č.p. 757, 408 01 Rumburk, prostřednictvím svého
zástupce Josefa Bauma DiS, Plynární-ESENVEX, 408 01 Rumburk
(dále jen "žadatel"), a na základě tohoto posouzení:
Podle § 8 odst. 1 písm. a) č. 2 vodního zákona
I.

povolení k nakládání s povrchovými vodami

(dále jen "nakládání s vodami")
ve vodním díle :
„ vodní nádrž „
k jejich akumulaci na pozemku parc.č. 604/1 k.ú. Studánka u Rumburku, kraj Ústecký, obec

Varnsdorf, vodní tok Lužnička, č.h.p. 2-04-08-003, HGR Krystalinikum Krkonoš a Jizerských
hor, umístění jevu vůči břehu jiné, přímé určení polohy (souřadnice X,Y) 720924,953195
Parametry nádrže :
Kóta Hprov
Kóta Hmax.
Hnorm objem vody
Hmax objem vody
Doba, na kterou se povolení vydává :
Zdroj vody :

447,33 m.n.m
447,40 m.n.m.
98 m3
150 m3
po dobu užívání vodního díla
jiný zdroj povrchové vody

Údaje o povoleném nakládání s povrchovými vodami:
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Vodní značka (cejch)
Související vodní díla :
Účel užití souvisejícího vodního díla :
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NE
vodní nádrž
krajinotvorná, okrasná, chov ryb

Povolení k akumulaci povrchové vody je vydáváno bez ohledu na jakost povrchové vody v místě tohoto
povoleného nakládání.
Jedná se o průtočnou vodní nádrž napájenou dešťovými a tajícími srážkami z přilehlého terénu. Přítok do
nádrže není trvalým vodním tokem, srážková voda prochází komunikací stávajícím propustkem.
Odůvodnění :
Dne 8.7.2013 podal žadatel žádost o povolení k nakládání s povrchovými vodami. Tímto dnem bylo
zahájeno vodoprávní řízení.
Žádost byla doložena všemi povinnými doklady podle ustanovení § 2 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:
- snímek katastrální mapy
- výpis z katastru nemovitostí
- Povodí Ohře, s.p., Bezručova 4219, 430 03 Chomutov zn. 003201-16582/2013 ze dne 21.6.2013
Vodoprávní úřad oznámil zahájení řízení známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům, opatřením
č.j.OŽP/2504/2013/SimIl MUVA 19664/2013SimIl ze dne 19.7.2013.
Vodoprávní úřad stanovil, že ve lhůtě do 10 dnů od doručení tohoto oznámení mohou účastníci řízení
uplatnit své námitky 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.
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 a zjistil, že
jejím uskutečněním nebo užíváním nejsou ohroženy zájmy chráněné vodním zákonem 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:
Město 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.
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
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Poplatek:
Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích se nevyměřuje.

Obdrží:
účastníci řízení podle § 1 správního řádu (dodejky)
MUDr. Martina Kučerová, Lesní č.p. 757/17, 408 01 Rumburk 1, prostřednictvím svého zástupce Josefa
Bauma DiS, Plynární-ESENVEX, 408 01 Rumburk,
MUDr. Josef Kořínek, Lesní č.p. 757, 408 01 Rumburk, prostřednictvím svého zástupce Josefa Bauma
DiS, Plynární-ESENVEX, 408 01 Rumburk
účastníci řízení podle § 2 správního řádu (dodejky)
Město Varnsdorf, Nám.E.Beneše 470, 407 47 Varnsdorf
dotčené správní úřady
MěÚ Varnsdorf - OŽP, Nám. E. Beneše č.p. 470, 407 47 Varnsdorf 1
ostatní
Povodí Ohře - státní podnik, IDDS: 7ptt8gm
vlastní, Nám. E. Beneše č.p. 470, 407 47 Varnsdorf 1

