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ROZHODNUTÍ
Výroková část:
Odbor životního prostředí Magistrátu města Kladna, 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 návrh, který dne
29.3.2016 podal
Obec Běloky, IČO 00234125, Běloky 19, 273 53 Běloky
(dále jen "navrhovatel"), a na základě tohoto posouzení:
I.

schvaluje

podle § 115 odst. 17 vodního zákona manipulační řád vodního díla:
Rybník Běloky
(dále jen "manipulační řád"):
Manipulační řád se schvaluje za těchto podmínek:
1.
Účastníci řízení na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu (§ 27 odst. 1 správního řádu):
Obec Běloky, Běloky 19, 273 53 Běloky

Odůvodnění:
Kontaktní spojení:
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Dne 29.3.2016 podal navrhovatel návrh na schválení manipulačního řádu. Tímto dnem bylo
zahájeno vodoprávní řízení.
Návrh byl doložen těmito doklady:

Vodoprávní úřad oznámil zahájení řízení známým účastníkům řízení a dotčeným správním
úřadům. K projednání návrhu současně nařídil ústní jednání spojené s místním šetřením na
s upozorněním, že na námitky, které nebudou sděleny nejpozději při ústním jednání (místním
šetření), nebude možno, podle ustanovení § 115 odst. 8 vodního zákona, brát zřetel. O výsledku
ústního jednání byl sepsán protokol.
Manipulační řád vypracoval (identifikační číslo XXX) dne XXX číslo zakázky XXX.
Posouzení vodoprávního úřadu:

Vodoprávní úřad v provedeném řízení přezkoumal předložený návrh z hledisek uvedených
v ustanoveních vodního zákona, projednal ho s účastníky řízení a s dotčenými správními úřady a
zjistil, že jejho uskutečněním nebo užíváním nejsou ohroženy zájmy chráněné vodním zákonem a
zvláštními předpisy. Při přezkoumání návrhu, projednání věci s účastníky řízení a na základě
shromážděných právně významných skutečností nebyly shledány důvody bránící schválení
manipulačního řádu.
Vodoprávní úřad proto rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení
právních předpisů ve výroku uvedených.
Účastníci řízení - další dotčené osoby (§ 27 odst. 2 správního řádu):
Povodí Vltavy, státní podnik
Námitky účastníků nebyly v řízení uplatněny.

Poučení účastníků:
Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení k , podáním u zdejšího
vodoprávního úřadu.

Ing. Dana Synková v. r.
oprávněná úřední osoba

Za správnost vyhotovení:
Poplatek:
Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích ve znění pozdějších
předpisů se nevyměřuje.
Přílohy pro žadatele:
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Obdrží:
účastníci (doručenky)
1. Obec Běloky, IDDS: mtuakzh
sídlo: Běloky č.p. 19, 273 53 Hostouň u Prahy
2. Povodí Vltavy, státní podnik, IDDS: gg4t8hf
sídlo: Holečkova č.p. 106/8, Smíchov, 150 00 Praha 5
dotčené orgány státní správy
3. Magistrát města Kladna, Odbor životního prostředí, IDDS: dyubpcm
sídlo: nám. Starosty Pavla č.p. 44, 272 01 Kladno 1
4. Krajský úřad Středočeského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, IDDS: keebyyf
sídlo: Zborovská č.p. 11, 150 00 Praha 5-Smíchov

