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13.8.2019

ROZHODNUTÍ
Výroková část:
Odbor životního prostředí MěÚ Podbořany, jako vodoprávní úřad věcně příslušný 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, místně příslušný
správní orgán podle ustanovení § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění, ve
správním řízení posoudil žádost, kterou dne 12.8.2019 podalo
Město Kryry, IČO 00265080, Hlavní 1, 439 81 Kryry
(dále jen "žadatel"), a na základě tohoto posouzení:
I.

Vydává podle § 8 odst. 1 písm. a) č. 2 vodního zákona

povolení
k nakládání s povrchovými vodami - k jejich vzdouvání a akumulaci (dále jen "nakládání
s vodami") na místě:
Název kraje
Název obce
Identifikátor katastrálního území
Název katastrálního území
Parcelní čísla dle evidence katastru nemovitostí
Číslo hydrologického pořadí a podpořadí
Hydrogeologický rajon

Ústecký
Kryry - Strojetice
756997
Strojetice u Podbořan
parc. č. 75/1 v katastrálním území
Strojetice u Podbořan
1-13-03-071
513

v tomto rozsahu:
Vzdouvání, akumulace
Maximální hladina akumulované (vzduté) vody
Celkový objem akumulované vody

akumulace
368,30 m n.m.
1,6 tis. m3
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II. Stanoví povinnosti a podmínky pro nakládání s vodami:
1.

Doba povoleného nakládání s vodami: po dobu životnosti vodního díla.

Účastníci řízení, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu (§ 27 odst. 1 správního řádu):
Město Kryry, IČO 00265080, Hlavní 1, 439 81 Kryry

Odůvodnění:
Dne 12.8.2019 podal žadatel žádost o povolení k nakládání s vodami na výše uvedenou malou
vodní nádrž, uvedeným dnem bylo zahájeno vodoprávní řízení.
Žádost byla doložena všemi povinnými doklady podle ustanovení § 61 odst. 4 vodního zákona a
§ 2 a § 6 vyhlášky č. 183/2018 Sb., o náležitostech rozhodnutí a dalších opatření vodoprávního
úřadu a o dokladech předkládaných vodoprávnímu úřadu.
Vzhledem k tomu, že v tomto vodoprávním řízení je pouze jeden účastník řízení a povaha věci
umožňuje rozhodnout ve věci neprodleně, v souladu zásadou ekonomie řízení stavební úřad
vydal toto rozhodnutí jako první úkon v řízení.
Rovněž zahájení řízení oznámil vodoprávní úřad v souladu s § 47 správního řádu žadateli
ústním prohlášením.
Dokumentaci záměru nakládání s vodami – k jejich vzdouvání a akumulaci vypracovala Ing.
Marie Sýkorová, Autorizovaný inženýr pro stavby vodního hospodářství a krajinného
inženýrství, ČKAIT: 0401803, Kubátova 301, 417 22 Háj u Duchcova.
Stanoviska dotčených orgánů, odborná posouzení, znalecké posudky:
Povodí Ohře, státní podnik, Bezručova 4219, 430 03 Chomutov – stanovisko ze dne
28.7.2016, č.j.: POH/30271/2016-2/032100 a ze dne 13.8.2019
Posouzení vodoprávního úřadu:
Vodoprávní úřad v provedeném řízení přezkoumal předloženou žádost z hledisek uvedených
v ustanoveních vodního zákona, projednal ji s účastníky řízení a zjistil, že jejím uskutečněním
nebo užíváním nejsou ohroženy zájmy chráněné zákony a zvláštními předpisy. Při přezkoumání
žádosti, projednání věci s účastníky řízení a na základě shromážděných právně významných
skutečností nebyly shledány důvody bránící povolení.
Vodoprávní úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení
právních předpisů ve výroku uvedených.
Účastníci řízení - další dotčené osoby:
xxxxx
Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí:
Účastníci se k podkladům rozhodnutí vyjádřili kladně bez připomínek.

Poučení účastníků:
Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení k Odboru životního
prostředí a zemědělství Krajského úřadu Ústeckého kraje v Ústí nad Labem 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 je nepřípustné.
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Pokud Vám nebylo předmětné rozhodnutí doručeno poštovním doručovatelem přímo do
vlastních rukou, ale ve smyslu ustanovení § 24 odst. 1 správního řádu bylo uloženo na poště,
potom se za den doručení považuje desátý den od tohoto uložení, nikoliv až následné faktické
převzetí rozhodnutí po uplynutí této desetidenní lhůty. V tomto případě se lhůta pro případné
podání odvolání nepočítá od faktického převzetí předmětného rozhodnutí účastníkem řízení, ale
už jedenáctého dne od uložení písemnosti na poště.
Povolení ke vzdouvání a akumulaci povrchové vody je vydáváno bez ohledu na jakost
povrchové vody v místě tohoto povoleného nakládání.

Iva LAURICHOVÁ
referent odboru životního prostředí
oprávněná úřední osoba
otisk úředního razítka

Poplatek:
Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích se nevyměřuje.

Obdrží:
Účastníci vodoprávního řízení - § 27 odst. 1 správního řádu (do vlastních rukou na
dodejku):
1. Město Kryry, IDDS: tzmbdbq
Na vědomí:
2. Povodí Ohře, státní podnik, IDDS: 7ptt8gm

