Městský úřad Varnsdorf
ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Váš dopis č.j.:
Ze dne:
Naše č.j.:
Povodí Ohře, s.p.
Bezručova č.p. 4219
430 03 Chomutov 3

Vyřizuje:
Linka:
Datum:
E-mail:

Nám. E. Beneše 470
407 47 VARNSDORF
Tel: +420 412 372 241 – 244
Fax: +420 412 371 051
varnsdorf@varnsdorf.cz
http://www.varnsdorf.cz

26.5.2009
OŽP/2611/2009/SimIl
MUVA 2710/2009
Ilona Šimonková
149
1.6.2009
ilona.simonkova@varnsdorf.cz

ROZHODNUTÍ
Výroková část:
Městský úřad Varnsdorf, odbor životního prostředí, jako vodoprávní úřad příslušný podle § 106 zákona č.
254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále
jen "vodní zákon"), ve správním řízení posoudil žádost, kterou dne 26.5.2009 podalo :
Povodí Ohře - státní podnik, IČ 70889988, Bezručova č.p. 4219, 430 03 Chomutov 3,
(dále jen "žadatel"), a na základě tohoto posouzení:
I.

Podle § 115 odst. 17 vodního zákona
schvaluje

manipulační a provozní řád vodního díla (dále jen "manipulační a provozní řád"):
„ jez Varnsdorf „
zpracovaný oprávněnou právnickou osobou Povodím Ohře, s.p.,odborem vodohospodářského rozvoje,
Bezručova 4219, 430 03 Chomutov, v únoru 2009,
kraj Ústecký, obec Varnsdorf , p.č.k. 8186/11, 8186/12, 289, katastrální území Varnsdorf, vodní tok
Mandava, č.h.p. 2-04-08-005, ř.km. 4,140, GIS 716186, 953622
II. Manipulační a provozní řád se schvaluje za těchto podmínek:
1.

Manipulační a provozní řád bude pravidelně aktualizován .

2.

S manipulačním a provozním řádem budou seznámeni všichni zodpovědní pracovníci.

3.

Manipulační a provozní řád bude uložen na přístupném místě.

4.

Platnost tohoto maniuplačního řádu je do 31.05.2019.

Účastníci řízení (§ 27 odst. 1 správního řádu):
1. Povodí Ohře - státní podnik, IČ 70889988, Bezručova č.p. 4219, 430 03 Chomutov 3,

Odůvodnění :
Dne 26.5.2009 podal žadatel žádost o schválení manipulačního a provozního řádu . Tímto dnem bylo
zahájeno vodoprávní řízení.
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Žádost byla doložen těmito doklady:
- žádost
- manipulační a provozní řád 2 x
Městský úřad Varnsdorf, odbor životního prostředí neoznamoval zvláštním opatřením zahájení
tohoto řízení a posouzení všech podkladů využil ustanovení § 115 odst. 10 vodního zákona a rozhodl
bezodkladně.
Vodoprávní úřad v provedeném řízení přezkoumal předloženou žádost z hledisek uvedených
v ustanoveních vodního zákona. Při přezkoumání žádosti nebyly shledány důvody bránící schválení
provozního řádu.
Vodoprávní úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů
ve výroku uvedených.
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, se sídlem 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 rozhodnutí je nepřípustné.
Ing. Přemysl Brzák
vedoucí odboru životní prostředí

Poplatek:
Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích se nevyměřuje.
Přílohy pro žadatele:
- manipulační a provozní řád 2 x

Obdrží:
účastníci řízení - § 27 odst. 1 správního řádu (dodejky):
Povodí Ohře - státní podnik, Bezručova č.p. 4219, 430 03 Chomutov 3
účastníci řízení - § 27 odst. 2 a 3 správního řádu (dodejky):
Město Varnsdorf, Nám. E. Beneše č.p. 470, 407 47 Varnsdorf 1
ostatní
vlastní

