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DATUM:

24. 06. 2019

ROZHODNUTÍ
Výroková část:
Magistrát města Chomutova, Vodoprávní úřad, jako vodoprávní úřad příslušný podle § 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 (dále jen "vodní zákon"), a jako místně příslušný správní orgán dle § 11 zákona
č. 500/2004 Sb. správní řád, ve znění pozdějších předpisů, ve správním řízení posoudil žádost,
kterou dne 02. 04. 2019 podal
Obec Blatno, IČO 00261807, 430 01 Blatno 1
(dále jen "žadatel"), a na základě tohoto posouzení:
I. podle ustanovení § 8 odst. 1 písm. a) bod 2 vodního zákona
vydává povolení
k nakládání s povrchovými vodami - k jejich vzdouvání, popřípadě akumulaci ve vodním díle vedeném
pod názvem „Požární nádrž Bečov“.
Účel povolovaného nakládání s vodami: vzdouvání, popřípadě akumulace a retence povrchových vod
ve stávající vodní nádrži, protipožární účely, krajinotvorná funkce, (dále jen "nakládání s vodami")
na místě:
Název kraje
Název obce
Identifikátor katastrálního území
Název katastrálního území
Parcelní čísla dle evidence katastru nemovitostí
Číselný identifikátor vodního toku
Číslo hydrologického pořadí a podpořadí
Přímé určení polohy (souřadnice X, Y)
Hydrogeologický rajon
Umístění jevu vůči břehu (Č 09)
v tomto rozsahu:
Vzdouvání, akumulace
Přehrady, hráze a jezy
Typ nádrže

Ústecký kraj
Blatno
605352
Bečov
parc. č. 25 v katastrálním území Bečov
10232994
1-14-01-002-00
985574, 811975
61310
vodní tok

vzdouvání
vodní nádrž
pramenní
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Zdroj vody (Č 01)
Vodní značka (cejch)
Maximální hladina akumulované (vzduté) vody
Provozní hladina akumulované (vzduté) vody
Zadržený objem vody při Hnorm
Zadržený objem vody při Hmax
Výměra zatopené plochy při Hnorm

srážkový ron z mokřadu, pramenné vývěry
vodočetná lať
625,35 m n. m.
625,20 m n. m.
64 m2
79m3
59 m2
59 m2
625,61 m n. m.
životnost vodního díla

Výměra zatopené plochy při Hmax
Minimální kóta břehu nádrže
Doba, na kterou se povolení vydává
Popis místa nakládání s vodami:

- jedná se o malou historickou vodní nádrž zahloubenou do okolního terénu. K odpouštění vody
je vybudován objekt gravitačního vypouštění, který je tvořen typovým betonovým požerákem
s dvoudlužovou stěnou, Výpustní potrubí přepadu nemá uzávěr. Výtok přepadu je zaústěn do potrubí
a dále příkopem do otevřených příkopů extravilánu. Příkopy jsou zaústěny do bezejmenného přítoku
(IDVT 10232994) LBP Chomutovky v ř. km. 35. Kóta BP – dluže požeráku se nachází na úrovni
max. 625,20 m. n. m.
Stanovení podmínek, za kterých je nakládání povoleno dle ustanovení § 9 odst. 1 vodního zákona:
1. Doba povoleného nakládání s vodami se stanoví na dobu životnosti malé vodní nádrže, ode dne
nabytí právní moci tohoto rozhodnutí. Rozhodnutí může být změněno nebo zrušeno, nastanou-li
skutečnosti uvedené v ustanovení § 12 vodního zákona.
2. Manipulace na vodním díle bude prováděna podle schváleného manipulačního řádu.

II.

Podle § 115 odst. 18 vodního zákona
schvaluje

manipulační řád vodního díla:
"Požární nádrž Bečov"
(dále jen "manipulační řád"):
Název kraje
Název obce
Identifikátor katastrálního území
Název katastrálního území
Parcelní čísla dle evidence katastru nemovitostí
Číselný identifikátor vodního toku
Číslo hydrologického pořadí a podpořadí
Přímé určení polohy (souřadnice X, Y)
Název vodního díla
Manipulační řád
Vlastník vodního díla (systému)
Přehrady, hráze a jezy
Výčet účelů užití vodního díla (Č 11)

Ústecký kraj
Blatno
605352
Bečov
parc. č. 25 v katastrálním území Bečov
10232994
1-14-01-002-00
985574, 811975
Požární nádrž Bečov
ANO
Obec Blatno
vodní nádrž
retence dešťových vod, akumulace
pro požární účely, obecné užívání vody
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Popis vodního díla:
- Vodní plocha v centru obce Bečov, nádrž je napájena potrubím z pramenných vývěrů a dešťového
ronu mokřadu v obci. Nátok nemá ovládání regulace přítoku, množství vody je závislé
na hydrologických podmínkách.
- Jedná se o historickou nádrž zahloubenou do okolního terénu, břehy jsou opevněny zdivem z kamene
na cementovou maltu.
- Půdorysný tvar zahloubené nádrže je nepravidelný, v podélné ose 11 m, s největší šířkou nádrže 8 m.
Největší hloubka v nádrži je v místě výpusti 1,3 m, resp. 1,45 m při Hmax.
- K odpouštění hladinové vody z nádrže je vybudován objekt gravitačního vypouštění, který je tvořen
typovým betonovým požerákem s dvoudlužovou stěnou
- Na požeráku nádrže je instalována vodočetná lať pro pozorování a měření hladiny.
- Minimální zůstatkový průtok se vzhledem k charakteru nádrže nestanovuje. Maximální odtok
z nádrže je 18 l/s.
Manipulační řád se schvaluje za těchto podmínek, v souladu s ustanovením § 59 odst. 3 vodního
zákona:
1. Vodní dílo bude provozováno řádně zaškolenou osobou odpovědnou za manipulaci s vodou podle
schváleného manipulačního řádu.
2. Manipulační řád bude dle potřeby aktualizován a předložen ke schválení.
3. Veškeré manipulace na vodní nádrži musí být projednány s vodoprávním úřadem a správcem povodí
4. Veškeré manipulace budou oznámeny správci vodního toku (LČR, s. p. Ing. Jaroslav Černaj).
5. Vypouštění se musí provádět tak, aby nedocházelo ke strhávání sedimentu a vzniku kalových lavic.
Účastníci řízení, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:
Obec Blatno, 430 01 Blatno 1
Odůvodnění:
Dne 02. 04. 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 20. 05. 2019 vyzván k doplnění žádosti a řízení bylo
přerušeno. Žádost byla doplněna dne 27. 05. 2019.
Žádost byla doložena těmito doklady:
Manipulačním řádem MVN Bečov
Souhlasem správce vodního toku Lesy ČR, správa toků - oblast povodí Ohře
Souhlasem správce povodí – Povodí Ohře, s.p. ze dne 1. 3. 2019
Manipulační a provozní řád vodního díla MVN „Požární nádrž Bečov“ vypracoval Ing. Josef Kesler,
IČO 13311182, místo podnikání Seifertova 4164, 430 03 Chomutov.
Posouzení vodoprávního úřadu:
Vodoprávní úřad přezkoumal předloženou žádost z hledisek uvedených v ustanoveních vodního zákona.
Při přezkoumání žádosti nebyly shledány důvody bránící schválení manipulačního řádu pro retenční
nádrž v obci Bečov a vydání povolení k nakládání s vodami.
V průběhu řízení vodoprávní úřad zjistil, že je dán důvod pro vydání rozhodnutí o povolení k nakládání s
vodami dle § 8 odst. 1 písm. a) bod 2 a ke schválení manipulačního řádu dle ustanovení § 39 odst. 2
písm. a) vodního zákona. Vzhledem k tomu, že 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.
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Vodoprávní úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí za použití ustanovení právních předpisů
ve výroku uvedených.
Účastníci řízení - další dotčené osoby:
Lesy České republiky, s.p., Správa toků - oblast povodí Ohře, Povodí Ohře, státní podnik, závod
Chomutov
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, 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

Poplatek:
Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích se nevyměřuje.
Obdrží:
účastníci řízení (doručenky do vlastních rukou)
Obec Blatno, IDDS: 92haqxs
Lesy České republiky, s.p., Správa toků - oblast povodí Ohře, IDDS: e8jcfsn
Povodí Ohře, státní podnik, závod Chomutov, IDDS: 7ptt8gm

Magistrát města Chomutova
Zborovská 4602, 430 28 Chomutov | tel.: +420 474 637 111 | fax: +420 474 652 777| e-mail: podatelna@chomutov-mesto.cz
Datová schránka: 497beyz | IČ: 00261891 | DIČ: CZ 00261891 | číslo účtu: KB 19-0000626441/0100 | www.chomutov-mesto.cz
Úřední dny a hodiny: pondělí, středa 08.00-17.00 hodin | úterý, čtvrtek 08.00-15.00 hodin.

