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Oprávněná úřední osoba pro vyřízení: Jana Marešová
Telefon:
+420 476 767 894
E-mail:
jana.maresova@mulitvinov.cz
Oprávněná úřední osoba pro podpis: Mgr. Jaroslav Porteš
Datum:

15.08.2013

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 fyzické osobě,
účastníkovi řízení (§ 27 odst. 1 správního řádu), kterým je:
MUDr. Vladimír Karmazín, narozen 16. 12. 1967, bytem Budějovická 300, 252 42 Jesenice

I. schvaluje
podle ustanovení § 115 odst. 17 vodního zákona

manipulační a provozní řád
z 09/2011 pro vodní dílo „Jezírko - Český Jiřetín“, na pozemku parc. č. 70/1, 1368/4, na
katastrálním území Český Jiřetín, obec Český Jiřetín, okres Most, kraj Ústecký.
Zpracovatel manipulačního a provozního řádu:
Kolektiv autorů: KV+MV AQUA, s.r.o., Doc. Ing. Karel Vrána, CSc., Ing. Michaela Vejvalková
Druh vodního díla:
Vodní dílo:
Kategorie z hlediska TBD:

03 413
06 05

vodní nádrž
nepodléhá TBD

Popis vodního díla:
Jedná se o malou vodní nádrž – jezírko.Jezírko je na pozemku parc. č. 70/1, napájené
bezejmenným tokem, který na začátku obce odbočuje z Flájského potoka a pod silnicí se do
něho opět vrací. Napájení jezírka je občasné (plnění a proplachování) po vzdutí vody
dočasným osazením fošen. Vzdouvací objekt je konstruován tak, že při zahražení zajistí
automaticky v toku pod odběrem minimální zůstatkový průtok.
Plocha jezírka je do 200 m2, maximální hloubka vody 2 m. Jezírko bude zahloubené pod
úroveň terénu, bez výstavby hráze. Jezírko má přibližně čtvercový půdorys, avšak
nepravidelného tvaru. Objem vody 120 m3.
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Dotace napájecího náhonu je odběrem vody z Flájského potoka plastovou trubkou DN 100,
který byl určen výpočtem pro beztlakové proudění, a to hodnotou 5 l/s. Přítok tokem
z lesního komplexu byl odhadnut na 10 l/s, celkový průtok náhonem činí 15 l/s. Průtok Q330
(MZP) je odhadnut na 20% celkového průtoku, tj. Q330= 3 l/s. Tento minimální zůstatkový
průtok bude v době vzdutí vody (napouštění nebo proplachování nádrže) zajištěn čtvercovým
otvorem u dna. Velikost otvoru bude 6 x 6 cm.
Údaje o stavbě vodního díla:
Vlastník vodního díla:
MUDr. Vladimír Karmazín, Budějovická 300, 25242 Jesenice
Správce vodního toku:
Povodí Ohře, státní podnik, Bezručova 4219, 43003 Chomutov
Vodní dílo souvisí s povrchovými vodami
název vodního toku:
bezejmenný tok, Flájský potok
říční kilometr:
17,7 cca
číslo hydrologického poředí:
1-15-03-029
hydrogeologický rajón:
6131

II. stanovuje podmínky,
za kterých se manipulační a provozní řád schvaluje:
1.
2.
3.
4.

Vlastník bude udržovat vodní nádrž v řádném technickém.
Obsluha bude prokazatelně seznámena s manipulačním a provozním řádem.
Vlastník je povinen dodržovat podmínky schváleného manipulačního a provozního řádu.
Aktualizace manipulačního a provozního řádu bude provedena vždy při změně,
aktualizaci (dodatek) provozovatel předloží vodoprávnímu úřadu nejpozději do 1 měsíce
od této změny. Aktualizace v rozsahu změn úvodní části (např. adresy a spojení)
nepodléhá schválení vodoprávního úřadu, ale musí být vodoprávnímu úřadu ohlášena.

Odůvodnění
Městský úřad Litvínov, odbor životního prostředí, obdržel dne 22. 07. 2013 žádost fyzické
osoby MUDr. Vladimíra Karmazína, Budějovická 300, 252 42 Jesenice, o schválení
manipulačního a provozního řádu pro vodní dílo„Jezírko - Český Jiřetín“. Manipulační a
provozní řád byl schválen Povodím Ohře, státní podnik, závod Chomutov, Spořická 4949
dne 17. 10. 2011.
(orientační určení polohy místa nakládání s vodami v souřadnicovém systému
X = 966560 Y = 793956).

S-JTSK

Žádost byla doložena těmito doklady:
 Manipulační a provozní řád „Jezírko – Český Jiřetín“, zpracovatel Kolektiv autorů:
KV+MV AQUA, s.r.o., Doc. Ing. Karel Vrána, CSc., Ing. Michaela Vejvalková
 Stanovisko Povodí Ohře, státní podnik ze dne 17.10.2011 zn.:021001-2763/2011
 Výpis z katastru nemovitostí
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Poučení účastníků
Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání do 15 dnů ode dne jeho doručení
ke Krajskému úřadu Ústeckého kraje v Ústí nad Labem prostřednictvím odboru životního
prostředí Městského úřadu Litvínov. Dnem doručení je den, kdy byla písemnost doručena do
vlastních rukou. Jestliže písemnost uložená na poště není vyzvednuta ve lhůtě 10 dnů ode
dne, kdy byla k vyzvednutí připravena, je považována za doručenou posledním dnem této
lhůty. Dokument, který byl dodán do datové schránky, 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.
Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší
ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné. Odvolání se podává
s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby
každý účastník dostal jeden stejnopis.
.

otisk úředního razítka

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

Doručuje se:
Účastníci řízení (§ 27 odst. 1 správního řádu)
1. MUDr. Vladimír Karmazín, Janderova 15, 108 00 Praha 10, (doručovací adresa)
Účastníci řízení (§ 27 odst. 2 a 3 správního řádu)
2. Povodí Ohře, státní podnik, Bezručova 4219, 43003 Chomutov
3. Obec Český Jiřetín, Český Jiřetín 171, 436 01 Litvínov
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