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ROZHODNUTÍ
Městský úřad Litvínov, odbor životního prostředí jako věcně příslušný vodoprávní úřad podle
ustanovení § 104 odst. 2 písm. c) a ustanovení § 106 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb.,
o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů,
a místně příslušný podle ustanovení § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění
pozdějších předpisů
účastníkovi řízení (§ 27 odst. 1 správního řádu), kterým je:
UNIPETROL RPA, s.r.o., Záluží 1, 436 70 Litvínov, IČ 27597075
I. s c h v a l u j e
podle ustanovení § 115 odst. 17 vodního zákona manipulační a provozní řád pro:
„Vypouštění vod z retenční nádrže na NTS do Bílého potoka“,
v katastrální území Záluží u Litvínova a Dolní Litvínov, v areálu závodu UNIPETROL RPA,
s.r.o., v obci Litvínov, v okrese Most, v kraji Ústeckém, ČHP 1-14-01-0220-0-00, vodní tok
Bílý potok, vodní útvar povrchových vod „Bílý potok od pramene po tok Bílina“ ID OHL_0800,
vodní útvar podzemních vod „Mostecká pánev – severní část“ ID 21310.
Účel vodního díla:
Zachycení a odvedení veškerých povrchových vod z prostoru svahu stávající Hornojiřetínské
výsypky a z oblasti Nízkoteplotních skladů Petrochemie společnosti UNIPETROL RPA, s.r.o.
Údaje o vodním díle:
Vlastník vodního díla:
Provozovatel vodního díla:
Správce vodního toku:

UNIPETROL RPA, s.r.o., Záluží 1, 436 70 Litvínov, IČ
27597075
UNIPETROL RPA, s.r.o., Úsek Vodní hospodářství, Záluží 1,
436 70 Litvínov, IČ 27597075
Povodí Ohře, státní podnik, Chomutov, Bezručova 4219,
430 03 Chomutov, IČ 70889988

Zpracovatel manipulačního a provozního řádu „MŘ 11004/04, vydání 2“ pro „Vypouštění vod
z retenční nádrže na NTS do Bílého potoka“:
Jiří Sapoušek, vedoucí sekce vodovodní rozvody a kanalizace, UNIPETROL RPA, s.r.o.,
Záluží 1, 436 70 Litvínov
Druh vodního díla:
Vodní dílo:

Č 03 446 retenční nádrž
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Kategorie z hlediska TBD:
Parametry retenční nádrže:
Kóta dna RN:
Kóta odtoku z požeráku:
Kóta vtokového objektu:
Rozměry RN:
Průměrná hloubka RN:
Objem RN (po břehovou čáru):
Objem povodňové vlny:
Maximální průtok:

Č 06 05 nepodléhá TBD

Čj.: OŽP/23112/2017/PIK/ROZ

249,00 m. n. m.
249,77 m. n. m.
251,34 m. n. m.
74 m x 66 m x 79 m x 79 m
1 m – 1,5 m
10 000 m3
9 216 m3
1,7 m3/s

Vodní dílo souvisí s povrchovými vodami:
Název vodního toku:
Odlehčení z Bílého potoka do zpět. toku CHEZA
ID VT 10107529
Číslo hydrologického pořadí:
1-14-01-0220-0-00
Hydrogeologický rajón:
ID 2131
Manipulační a provozní řád „MŘ 11004/04, vydání 2“ ověřil Bc. Vondra, jednotka EKO, OŽIP,
UNIPETROL RPA, s.r.o., Záluží 1, 436 70 Litvínov dne 29.03.2017 a správcem povodí byl
schválen dne 20.04.2017 Ing. Janem Vojtěchovským, Povodí Ohře, s. p., Spořická 4949, 430
46 Chomutov.
II. s t a n o v u j e p o d m í n k y
za kterých se manipulační a provozní řád schvaluje:
1. Provozovatel bude retenční nádrž udržovat v řádném technickém a
provozuschopném stavu (viz. MŘ 11004/04 - kapitola 6 Provádění kontrol).
2. Obsluha bude prokazatelně seznámena s manipulačním a provozním řádem.
3. Aktualizace manipulačního a provozního řádu bude provedena vždy při změně.
Aktualizaci (formou dodatku) provozovatel předloží ke schválení vodoprávnímu úřadu
před provedením této změny. Aktualizace v rozsahu změn úvodní části (např. adresy
a spojení) nepodléhá schválení vodoprávního úřadu, ale musí být vodoprávnímu
úřadu ohlášena.
4. Provozovatel je povinen dodržovat podmínky schváleného manipulačního
a provozního řádu.
Odůvodnění
Městský úřad Litvínov, odbor životního prostředí, obdržel dne 27.04.2017 žádost právnické
osoby UNIPETROL RPA, s.r.o., Záluží 1, 436 70 Litvínov, o schválení manipulačního
a provozního řádu pro „Vypouštění vod z retenční nádrže na NTS do Bílého potoka“.
Na základě předložené žádosti spolku Ústecké šrouby, z. s., Velká Hradební 322/53, Ústí
nad Labem – centrum, 400 01 Ústí nad Labem, IČ 04316509, o poskytnutí informací
o zamýšlených zásazích a zahajovaných správních řízení podle zákona č. 114/1992 Sb.,
o ochraně přírody a krajiny a podle vodního zákona, která byla specifikována na území
Ústeckého kraje, byla dne 03.05.2017 podána informace č.j.: OŽP/18317/2017/PIK o podání
žádosti na schválení výše uvedeného manipulačního a provozního řádu. Dne 04.05.2017
bylo vodoprávnímu úřadu doručeno oznámení spolku Ústecké šrouby, z. s., Ústí nad Labem,
o účasti v řízení vedeného pod spis. zn.: OŽP/3716/2017/231.2/MŘ.
Dne 09.05.2017 vodoprávní úřad oznámil zahájení vodoprávního řízení opatřením č. j.:
OŽP/18732/2017/PIK/OZN všem známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům.
V souladu s ustanovením § 115 odst. 8 vodního zákona upustil od ústního jednání
a ohledání na místě a podle ustanovení § 36 odst. 1 a 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád
stanovil lhůtu do 01.06.2017 k uplatnění námitek, případně důkazů a závazných stanovisek.
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Současně upozornil, že k později uplatněným závazným stanoviskům, námitkám, popřípadě
důkazům nebude přihlédnuto. Účastníkům řízení a dotčeným orgánům byla dána možnost
nahlédnout do spisu před vydáním rozhodnutí. V průběhu vodoprávního řízení nebyly
účastníky řízení ani dotčenými orgány uplatněny žádné námitky, které by bránily ve vydání
příslušného rozhodnutí.
Účelem vodního díla je zachycení a odvedení veškerých povrchových vod z prostoru svahu
stávající Hornojiřetínské výsypky a z oblasti Nízkoteplotních skladů Petrochemie společnosti
UNIPETROL RPA, s.r.o. Z retenční nádrže jsou vody převáděny stávajícím systémem
kanalizačních stok až po vyústění do odlehčovacího koryta Bílého potoka. Retenční nádrž
zajišťuje vyrovnávání povodňových stavů a zabezpečuje areál společnosti UNIPETROL
RPA, s.r.o. před přívalovými vlnami. Vodní dílo nepodléhá kategorizaci z hlediska TBD.
V manipulačním a provozním řádu je popsán charakter a účel retenční nádrže včetně
technického popisu jednotlivých zařízení, hydrologické údaje vodního toku, důležité adresy
a kontakty pro provoz. Podrobně jsou popsány pokyny pro manipulaci s vodou za různých
situací a podmínek, které mohou při provozu retenční nádrže nastat. Manipulace musí být
v souladu s podmínkami Povodí Ohře, s.p. tzn. že musí být dodržena maximální kapacita
odlehčovacího koryta Bílého potoka tak, aby nedošlo k jeho vybřežení. Vypouštění z retenční
nádrže musí být hlášeno vodohospodářskému dispečinku Povodí Ohře, s.p. Retenční nádrž
včetně ostatních zařízení je podrobena pravidelným kontrolám o kterých se provádí zápis
do provozního deníku vodního díla. Četnost a způsob prováděných kontrol je specifikován
v kapitole č. 6 - Provádění kontrol. Za dodržování manipulačního a provozního řádu
odpovídá provozovatel vodního díla. Manipulační a provozní řád obsahuje náležitosti podle
vyhlášky
č. 195/2002 Sb., o náležitostech manipulačních řádů a provozních řádů vodních děl.
Provozní a manipulační řád byl pozměněn v rámci pravidelné revize – byly do něj promítnuty
personální změny, kontaktní údaje a byla aktualizována příloha. Z tohoto důvodu byl
aktualizovaný provozní a manipulační řád předložen ke schválení. Manipulační a provozní
řád byl schválen správcem povodí – Povodí Ohře, státní podnik, Chomutov dne 20.04.2017.
Orientační určení polohy
X = 981094; Y = 793411.

retenční

nádrže

v

souřadnicovém

systému

S-JTSK:

Žádost byla doložena všemi povinnými doklady podle ustanovení § 11 vyhlášky
č. 432/2001 Sb., o dokladech žádosti o rozhodnutí nebo vyjádření a o náležitostech povolení,
souhlasů a vyjádření vodoprávního úřadu. Žádost byla doložena těmito podklady:
• Provozní a manipulační řád „MŘ 11004/04, vydání 2“ pro „Vypouštění vod z retenční
nádrže na NTS do Bílého potoka“ – vypracoval vedoucí SVRK Jiří Sapoušek v 3/2017
• Výpis z obchodního rejstříku - informativní
• Kopie katastrální mapy
Po ověření předložených dokladů, přezkoumání žádosti neshledal vodoprávní úřad důvody
pro zamítnutí žádosti žadatele a proto rozhodl, jak je uvedeno ve výroku tohoto rozhodnutí,
žadateli vyhověl a schválil předložený manipulační a provozní řád „MŘ 11004/004, vydání 2“
pro „Vypouštění vod z retenční nádrže na NTS do Bílého potoka“.
Poučení účastníků
Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho oznámení k odboru
životního prostředí a zemědělství Krajského úřadu Ústeckého kraje podáním učiněným
u Městského úřadu v Litvínově.
Lhůta pro podání odvolání se počítá ode dne následujícího po doručení písemného
vyhotovení rozhodnutí, nejpozději však po uplynutí desátého dne ode dne, kdy bylo
nedoručené a uložené rozhodnutí připraveno k vyzvednutí. Dokument, který byl dodán do
datové
schránky,
Městský úřad Litvínov, náměstí Míru 11, 436 01 Litvínov
Tel.: +420 476 767 600; Fax: +420 476 767 601; Url: www.mulitvinov.cz; E-mail: podatelna@mulitvinov.cz
IČ: 00266027; DIČ: CZ00266027; Bankovní spojení: Komerční banka, a. s., č. ú. 19-0000921491/0100

Strana 3 (celkem 4)

Čj.: OŽP/23112/2017/PIK/ROZ

je doručen okamžikem, kdy se do datové schránky přihlásí osoba, která má s ohledem
na rozsah svého oprávnění přístup k dodanému dokumentu. Nepřihlásí-li se do datové
schránky oprávněná osoba ve lhůtě 10 dnů ode dne, kdy byl dokument dodán do datové
schránky, považuje se tento dokument za doručený posledním dnem této lhůty. V případě,
že si adresát vyzvedne písemnost po 10ti denní lhůtě, lhůta pro podání odvolání se nepočítá
od faktického převzetí písemnosti, ale od 11. dne od uložení písemnosti.
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 Městský úřad v Litvínově 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

Mgr. Jaroslav Porteš v. r.
vedoucí odboru životního prostředí

Doručuje se
Účastníkům řízení (§ 27 odst. 1 správního řádu)
1. UNIPETROL RPA, s.r.o., Záluží 1, 436 70 Litvínov – DS
vyřizuje: Ing. Klára Traxmandlová
Účastníkům řízení (§ 27 odst. 2 a 3 správního řádu)
2. Město Litvínov, zastoupené Městským úřadem Litvínov, odbor investic a regionálního
rozvoje, náměstí Míru 11, 436 01 Litvínov
3. Povodí Ohře, státní podnik, Bezručova 4219, 430 03 Chomutov – DS
4. Ústecké šrouby, z. s., Velká Hradební 322/53, Ústí nad Labem – centrum, 400 01 Ústí
nad Labem - DS
Příloha - po nabytí právní moci:
Schválený manipulační a provozní řád 2x – pouze žadatel

Městský úřad Litvínov, náměstí Míru 11, 436 01 Litvínov
Tel.: +420 476 767 600; Fax: +420 476 767 601; Url: www.mulitvinov.cz; E-mail: podatelna@mulitvinov.cz
IČ: 00266027; DIČ: CZ00266027; Bankovní spojení: Komerční banka, a. s., č. ú. 19-0000921491/0100

Strana 4 (celkem 4)

