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M Ě S T S K Ý Ú Ř A D LO U N Y
odbor životního prostředí
Mírové náměstí 35, 440 01 Louny
Spisová značka:
Číslo jednací:
Oprávněná
úřední osoba:
Sídlo:

MULN/945/2019/OZP/VL
MULNCJ 26878/2019

Louny 08.04.2019

Bc. Lenka Vondráčková
Pod Nemocnicí 2379
440 01 Louny
415 621 278
415 621 200
l.vondrackova@mulouny.cz

Telefon:
Fax:
E-mail:

ROZHODNUTÍ
Výroková část
Městský úřad Louny, odbor životního prostředí, příslušný dle § 10 a 11 zákona č. 500/2004 Sb.,
správní řád, ve znění pozdějších předpisů, podle § 61 odst. 1 písm. c) a § 66 zák. č. 128/2000 Sb., o
obcích, ve znění pozdějších předpisů, § 2 odst. 1 zák. č. 314/2002 Sb., o stanovení obcí
s pověřeným obecním úřadem a stanovení obcí s rozšířenou působností, jako vodoprávní úřad
příslušný podle § 104 odst. 2 písm. c) a § 106 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně
některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, v řízení posoudil žádost, kterou dne
21.12.2018 podal Městys Peruc, IČO 00265331, Oldřichova 49, 439 07 Peruc (dále jen „žadatel“). Na
základě tohoto posouzení, předložených dokladů a provedeného vodoprávního řízení,
žadateli - právnické osobě městys Peruc, IČ 00265331, Oldřichova 49, 439 07 Peruc
I. s c h v a l u j e

podle § 115 odstavce 17 vodního zákona

manipulační řád vodního díla „Malá vodní nádrž rybník Peruc II“ v katastrálním území Peruc na
p. p. č. 78/1, 79, 84/1 (dále jen „manipulační řád").
Údaje o místu předmětu rozhodnutí:
Název kraje
Název obce
Identifikátor katastrálního území
Název katastrálního území
Parcelní čísla dle evidence katastru nemovitostí
Číselný identifikátor vodního toku
Název vodního toku
Číslo hydrologického pořadí a podpořadí
Přímé určení polohy (souřadnice X, Y)
Název vodního díla
Manipulační řád

Ústecký
Peruc
719528
Peruc
p. p. č. 78/1, 79, 84/1
10226631
bezejmenný pravobřežní přítok Débeřského
potoka
1-13-014-0280-0-00-00
1010046, 771209
rybník Peruc II
ANO

Popis vydaného opatření

schválení manipulačního řádu
městys Peruc, IČ 00265331, Oldřichova 49,
439 07 Peruc
vodní nádrž
akumulace povrchových vod z důvodu
ekologické, krajinotvorné a retenční funkce
vodního díla a zvýšení biodiverzity

Vlastník vodního díla (systému)
Přehrady, hráze a jezy
Výčet účelů užití vodního díla (Č 11)

Manipulační řád se schvaluje za těchto podmínek:
1. v úvodní části bude doplněn kontakt u příslušného vodoprávního úřadu - tel. spojení 415 621 268,
415 621 444, 415 621 278
2. v úvodní části budou doplněny kontaktní údaje na povodňovou komisi ORP Louny.

Nabytím právní moci tohoto rozhodnutí se ruší platnost veškerých dosud platných manipulačních
řádů, týkajících se shora uvedeného vodního díla.
Platnost schváleného manipulačního řádu – od nabytí právní moci tohoto rozhodnutí do doby
platnosti povolení k nakládání s vodami spojeného s užíváním výše uvedeného vodního díla.
Číselný identifikátor Odvětvové klasifikace ekonomických činností - 84110

Účastník řízení, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu (§ 27 odstavce 1 písmene a)
správního řádu):
Městys Peruc, IČ 00265331, Oldřichova 49, 439 07 Peruc

Odůvodnění
Dne 21.12.2018 podal žadatel žádost o schválení manipulačního řádu. Tímto dnem bylo zahájeno
vodoprávní řízení.
Žádost byla doložena těmito doklady:
- 2 paré manipulačního řádu
- stanoviskem Povodí Ohře, s. p. ze dne 13.12.2018 zn. POH/47712/2018-2/301100
- stanoviskem Lesů ČR, s. p., správa toků – oblast povodí Ohře ze dne 05.11.2018 zn.
LCR956/003363/2018.
Vodoprávní úřad uvědomil známé účastníky řízení a dotčené správní orgány v souladu
s ustanovením § 47 odstavcem 1 správního řádu o zahájení vodoprávního řízení oznámením ze dne
23.01.2019 pod zn. MULN/945/2019/OZP/VL (MULNCJ 6317/2019). Současně podle ustanovení § 49
odstavce 1 správního řádu upustil od konání ústního jednání a místního šetření, protože to povaha
věci nevyžadovala, a stanovil, že ve lhůtě do vydání správního rozhodnutí ve věci mohli účastníci
řízení uplatnit své námitky a připomínky a dotčené správní úřady svá stanoviska. Současně je
upozornil, že správní rozhodnutí ve věci bude vydáno po 17.02.2019.
Manipulační řád vypracoval: Ing. Kubelka Jiří, IČ 62248821, Třeskonice 46, 438 01 Žatec.
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Posouzení vodoprávního úřadu:
Vodoprávní úřad v provedeném řízení přezkoumal předloženou žádost z hledisek uvedených
v ustanoveních vodního zákona a dalších platných právních předpisech. Žádost projednal s účastníky
řízení a s dotčenými správními úřady. Při přezkoumání žádosti nebyly shledány důvody bránící
vydání správního rozhodnutí o schválení manipulačního řádu. Vodoprávní úřad proto rozhodl, jak je
uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.
Účastník řízení - další dotčené osoby (§ 27 odstavce 2 a 3 správního řádu):
Lesy České republiky, s. p., Správa toků - oblast Povodí Ohře, IČ 42196451, Přemyslova 1106/19,
Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové 8

Poučení

účastníků

V souladu s ustanovením § 81 odstavce 1, § 82 a § 83 odstavce 1 správního řádu, mají účastníci
řízení právo podat proti tomuto rozhodnutí odvolání, 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, ve lhůtě do 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu
Ústeckého kraje v Ústí nad Labem, odboru životního prostředí a zemědělství, podáním učiněným u
Městského úřadu Louny, odboru životního prostředí. Odvolání včetně příloh 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 na jeho náklady Městský
úřad Louny. V souladu s ustanovením § 81 odstavce 2 správního řádu, mají účastníci řízení právo
vzdát se písemně nebo ústně do protokolu práva odvolání. Podle § 85 odstavce 1 správního řádu má
včas podané a přípustné odvolání odkladný účinek. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je
nepřípustné.

Otisk úředního razítka

Ing. Marie Nováková
vedoucí odboru životního prostředí
Městského úřadu Louny
Poplatek:
Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších
předpisů, se nevyměřuje.

Přílohy pro žadatele:
1x ověřený výtisk manipulačního řádu
Obdrží:
I. Účastník řízení podle § 27 odstavce 1 písmene a) správního řádu:
Městys Peruc, IDDS: zfubb3z, Oldřichova 49, 439 07 Peruc
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II. Účastníci řízení podle § 27 odstavce 2 a 3 správního řádu:
Lesy České republiky, s. p., Správa toků - oblast Povodí Ohře, IDDS: e8jcfsn, Přemyslova 1106/19,
Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové 8
III. Dotčené orgány:
Městský úřad Louny, odbor životního prostředí – orgán ochrany přírody, Pod Nemocnicí 2379, 440 01
Louny
IV. Ostatní:
Povodí Ohře, státní podnik, Chomutov, IDDS: 7ptt8gm, Bezručova 4219, 430 03 Chomutov 3
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