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Dle rozdělovníku

ROZHODNUTÍ
Výroková část:
Odbor životního prostředí MěÚ Podbořany, jako vodoprávní úřad příslušný podle § 106 zákona č. 254/2001 Sb., o
vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů , ve správním řízení posoudil
žádost, kterou dne 18.4.2016 podal
Kaolin Hlubany, a.s., IČO 48288195, Hlubany 63, 441 01 Podbořany
(dále jen "žadatel"), a na základě tohoto posouzení:
schvaluje
podle § 115 odst. 18 vodního zákona manipulační a provozní řád vodního díla:
Manipulační a provozní řád MVN Malý Oprám Hlubany
(dále jen "manipulační a provozní řád"):
Název kraje
Název obce
Název katastrálního území
Parcelní čísla dle evidence katastru nemovitostí
Název vodního toku
Číslo hydrologického pořadí a podpořadí
Název vodního díla
Vlastník vodního díla (systému)
Výčet účelů užití vodního díla (Č 11)
Byl předložen doklad o evidenci vodního díla v
katastru nemovitostí (viz § 20 VZ)
Byl předložen geometrický plán vodního díla
podle předpisu o katastru nemovitosti
Další stavby
Manipulační řád je schválen na dobu

Ústecký
Hlubany
Hlubany
parc. č. 198
Podbořanská strouha
1 13 03 0240
Manipulační a provozní řád MVN Malý Oprám Hlubany
Kaolin Hlubany, a.s.
rekreace, technologická voda, extenzivní chov ryb
ANO
NE
čtyři předsazené sedimentační nádrže pro zachycení
jemných částic z technologie zpracování kaolinu
10 let od nabytí právní moci tohoto rozhodnutí

Manipulační a provozní řád se schvaluje za těchto podmínek:
1. Vlastník vodního díla je povinen dodržovat podmínky a povinnosti, za kterých bylo vodní dílo povoleno a
uvedeno do provozu, zejména dodržovat provozní řád a schválený manipulační řád.
2. Vlastník vodního díla je povinen neprodleně oznamovat vodoprávnímu úřadu změny mající vliv na obsah
manipulačního řádu a předkládat vodoprávnímu úřadu ke schválení návrh na úpravu manipulačního řádu tak,
aby byl v souladu s komplexním manipulačním řádem podle § 47 odst. 4 písm. g) vodního zákona.
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Účastníci řízení na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu (§ 27 odst. 1 správního řádu):
Kaolin Hlubany, a.s., Hlubany 63, 441 01 Podbořany

Odůvodnění:
Dne 14.4.2016 podal žadatel žádost o schválení manipulačního a provozního řádu. Tímto dnem bylo zahájeno
vodoprávní řízení.
Žádost byla doložena těmito doklady:
• Manipulační a provozní řád
•
•

Posudek k zařazení do kategorie o provádění dohledu (TBD) ze dne 27.4.2016 č.j.: O 6322/16
Vyjádření povodí Ohře, s.p. ze dne 17.5.2016 zn: POH/16263/2016 2/301100

Vodoprávní úřad oznámil zahájení řízení známým účastníkům řízení a dotčeným správním úřadům. Vodoprávní
úřad stanovil, že ve lhůtě do 6.5.2016 mohou účastníci řízení uplatnit své námitky a připomínky 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.
Manipulační řád vypracoval Ing. Jiří Kubelka, Třeskonice 46, 438 01 Žatec (ČKAIT 0401442) dne 11.4.2016.
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. Při přezkoumání žádosti nebyly
shledány důvody bránící schválení manipulačního řádu.
Vodoprávní úřad proto rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních
předpisů ve výroku uvedených.
Účastníci řízení další dotčené osoby (§ 27 odst. 2 správního řádu):
Povodí Ohře, státní podnik, závod Terezín
Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků:
• Účastníci se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili.
• Nebyly do rozhodnutí zahrnuty podmínky uvedené ve vyjádření Povodí Ohře, s.p. ze dne 17.5.2016 zn:
POH/16263/2016 2/301100, uvedené pod bodem A, B, C a D, neboť se netýkají předmětného rozhodnutí.

Poučení účastníků:
Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení 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. Bc. Martina Bláhová
odborný referent odboru životního prostředí
oprávněná osoba
Poplatek:
Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích se nevyměřuje.
Přílohy pro žadatele:
• 1x Manipulační a provozní řád (žadateli bude zasláno po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí)
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ROZDĚLOVNÍK:
Účastníci vodoprávního řízení § 27 odst. 1 správního řádu (do vlastních rukou na dodejku):
1. Kaolin Hlubany, a.s., IDDS: k5eeqkt
Účastníci vodoprávního řízení § 27 odst. 2 správního řádu (do vlastních rukou na dodejku):
2. Povodí Ohře, státní podnik, IDDS: 7ptt8gm
Dotčené orgány (na dodejku):
3. MěÚ Podbořany, Odbor životního prostředí, Mírová č.p. 615, 441 01 Podbořany
Na vědomí:
4. Český rybářský svaz, z.s. místní organizace Podbořany, A. Dvořáka č.p. 876, 441 01 Podbořany

