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Schválení manipulačního řádu VD Třebušín
ROZHODNUTÍ
Žadatel : Lesy ČR, s.p. – správa toků, oblast povodí Ohře, Dr. Vrbenského 2874/1,
415 01 Teplice, IČ: 42196451 v zastoupení
Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s., Nábřežní 4, 150 56 Praha 5, IČ: 47116901
požádal dne 05.03.2018 o schválení manipulačního řádu VD Třebušín
Výroková část
Městský úřad Litoměřice, odbor životního prostředí jako příslušný vodoprávní úřad podle
ustanovení § 106 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní
zákon), ve znění pozdějších předpisů a příslušný speciální stavební úřad podle ustanovení
§ 15 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon),
ve znění pozdějších předpisů v souladu s ustanovením § 115 odst. 17 vodního zákona
I. schvaluje
„ Manipulační řád VD Třebušín „
kóta normální hladiny 289,15 m n.m., dno nádrže 287,00 m n.m., zatopená plocha 26 850 m2
Vodní dílo tvoří:
Hráz – homogenní zemní celková délka cca 139 m, šířka koruny hráze 3,0 m, po koruně
hráze vede místní komunikace (živičná vozovka) Starý Mlýnec – Třebušín.
Výpust rybníka – tvořena betonovým otevřeným dvoudrážkovým požerákem 150 x 140 cm.
Bezpečnostní přeliv – otevřený jednodrážkový beton. požerák, vnitřní rozměry 50 x 70 cm.
Ostatní objekty – na náhonu jsou umístěny dva rozdělovací objekty na malý a velký rybník.
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Účel a využití vodního díla:
Slouží k chovu ryb, sportovnímu rybolovu, rekreaci, zlepšení krajinného prostředí.
II. stanovuje, že bude provedena revize MŘ do termínu 04/2028
Vlastník vodního díla je povinen provádět průběžně prověrky manipulačního řádu tak, aby
změny a opravy všech uváděných údajů byly v souladu se skutečným stavem.
Schválením tohoto manipulačního řádu se ruší platnost všech dosavadních předpisů,
týkajících se manipulace na vodním díle.
Odůvodnění
Příslušný vodoprávní úřad v provedeném řízení přezkoumal předloženou žádost o schválení
manipulačního řádu VD Třebušín, kóta normální hladiny 289,15 m n.m., dno nádrže 287,00 m
n.m., zatopená plocha 26 850 m2. Manipulační řád byl vyhotoven zpracovatelem
Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s., Nábřežní 4, 150 56 Praha 5, IČ: 47116901 , který
požádal o jeho schválení v zastoupení Lesy ČR, s.p. – správa toků, oblast povodí Ohře, Dr.
Vrbenského 2874/1, 415 01 Teplice, IČ: 42196451.
Vodoprávní úřad v průběhu řízení neshledal důvody, které by bránily schválení
manipulačního řádu, proto bylo rozhodnuto jak je uvedeno ve výrokové části tohoto
rozhodnutí.
Poučení
Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení podat odvolání podle ustanovení § 83 odstavce
1 správního řádu ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu Ústeckého
kraje podáním učiněným u Městského úřadu Litoměřice , ve kterém se uvede v jakém rozsahu
se rozhodnutí napadá a dále namítaný rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost
rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo . 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. Podané odvolání má v souladu s ustanovením § 85 odstavce 1 správního řádu
odkladný účinek. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.

Břetislav Holub
oprávněná úřední osoba
vodoprávní úřad Litoměřice
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Rozdělovník:
Účastníci řízení dle § 27 odst. 1 správního řádu:
Lesy ČR, s.p., Dr. Vrbenského 2874/1, 415 01 Teplice, IČ: 42196451 v zastoupení
Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s., Nábřežní 4, 150 56 Praha 5, IČ: 47116901
Účastníci řízení dle § 27 odst. 2 správního řádu:
Obec Třebušín, Třebušín č.p. 33, 412 01 Litoměřice, IČ: 00264555
Dotčené orgány státní správy:
Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky, Správa chráněné krajinné oblasti
České středohoří , Michalská 260/14 , 412 01 Litoměřice, IČ: 62933591
Ostatní:
Český rybářský svaz, Střekovské nábřeží 51, 400 03 Ústí nad Labem, IČ: 00434132
MěÚ Litoměřice - odbor ŽP, Pekařská 2, 412 01 Litoměřice
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