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Vodní dílo Janov – aktualizace manipulačního řádu

ROZHODNUTÍ
Krajský úřad Ústeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, jako vodoprávní úřad
věcně příslušný podle § 107 odst. 1 písm. w) zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně
některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, právnické osobě (účastník
řízení podle § 27 odst. 1 zák.č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů)
Povodí Ohře, státní podnik, Bezručova 4219, 430 03 Chomutov, IČ 70889988,
podle § 115 odst. 18 vodního zákona
schvaluje
aktualizovaný manipulační řád vodního díla Janov (MŘ) podle § 115 odst. 17 vodního
zákona:
V aktualizované verzi MŘ byly provedeny tyto úpravy:
1. Aktualizovány kontakty.
2. Aktualizovány hydrologické údaje.
3. Aktualizována kap. A.4.2.1. Spodní výpusti (SV) a odběrné potrubí.
4. Doplněna kapitola A.4.2.4. Malá vodní elektrárna.
5. Doplněno měření průtoků v pravé SV v kap. A.4.3.
6. Provedena změna rozdělení prostoru nádrže v kap. A.4.4.
7. Doplněna kapitola C.4. Manipulace na MVE.
8. V přílohách G.1. doplněny křivky SV a transformace povodňových vln.
9. Aktualizován protokol o seznámení obsluhy s MŘ.

ODŮVODNĚNÍ
Krajský úřad Ústeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, jako příslušný
vodoprávní úřad obdržel dne 23.3.2018 žádost právnické osoby Povodí Ohře, státní podnik,
IČO 70889988, o schválení aktualizace manipulačního řádu Vodního díla Janov (MŘ). Tato
aktualizace spočívá zejména v aktualizaci kontaktů, hydrologických údajů, popisu změn
vodního díla a s nimi souvisejících změn nakládání s vodami.
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Opatřením ze dne 3.4.2018 uvědomil vodoprávní úřad účastníky řízení o jeho pokračování a
stanovil, lhůtu pro případné uplatnění námitek. Ve stanovené lhůtě námitky uplatněny nebyly,
a proto vodoprávní úřad aktualizovaný MŘ schválil. Při tom přihlédl zejména k tomu, že
skutečné úpravy manipulací na vodním díle souvisí výhradně s povolenými změnami
vodního díla a že jeho schválením neohrozí vodohospodářské ani jiné právem chráněné
zájmy.

POUČENÍ ÚČASTNÍKŮ
Proti tomuto rozhodnutí mohou účastníci řízení podat podle § 81 správního řádu odvolání, ve
kterém se uvede, v jaké rozsahu se rozhodnutí napadá a dále namítaný rozpor s právními
předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo, ve lhůtě 15 dnů ode
dne jeho oznámení, a to k Ministerstvu zemědělství podáním učiněným u Krajského úřadu
Ústeckého kraje. Za počátek lhůty se považuje den následující po dni oznámení tohoto
rozhodnutí.
V Úvodní části MŘ je třeba průběžně aktualizovat kontakty. Tato aktualizace schválení podle
§ 115 vodního zákona nepodléhá.

RNDr. Tomáš Burian
vedoucí oddělení životního prostředí

Rozdělovník:
účastníci řízení - § 27 odst. 1 správního řádu:
Povodí Ohře, státní podnik, Bezručova 4219, 430 01 Chomutov + 1 pare MŘ a orazítkovaný
titulní list MŘ
obce (účastníci řízení podle § 115 odst. 4 vodního zákona):
Město Litvínov
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