MAGISTRÁT MĚSTA CHOMUTOVA
ODBOR STAVEBNÍ ÚŘAD A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ,
ODDĚLENÍ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
ZBOROVSKÁ 4602, 430 28 CHOMUTOV, TELEFON - ÚSTŘEDNA 474637 111

SPIS. ZN.:
Č.J.:
VYŘIZUJE:
TEL.:
FAX:
E-M AIL:
PŮV. ČJ.:
DATUM :

OSÚaŽP/Ž/55824/2009/TaiL
CJ MMCH/02924/2010
Taibr Libor
474 637 931
474 637 913
l.taibr@chomutov-mesto.cz

Raška Lubomír Ing., Farma Výsluní
Sobětice 11
431 83 Výsluní

12.1.2010

ROZHODNUTÍ
Výroková část:
MAGISTRÁT MĚSTA CHOMUTOVA, odbor Stavební úřad a životní prostředí, oddělení 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 8.12.2009 podal
Raška Lubomír Ing., Farma Výsluní, IČ 47013362, Sobětice 11, 431 83 Výsluní,
kterého zastupuje Michal Zíma, nar. 24.3.1988, Sobětice 11, 431 83 Výsluní
(dále jen "žadatel"), a na základě tohoto posouzení:
s c hv aluje
podle § 115 odst. 17 vodního zákona :
"Havarijní plán farmy Výsluní"
(dále jen "manipulační řád"):
Název kraje
Název obce
Identifikátor katastrálního území
Název katastrálního území
Parcelní čísla dle evidence katastru nemovitostí
Číselný identifikátor vodního toku
Název vodního toku
Přímé určení polohy (souřadnice X, Y)
Popis vydaného opatření

Ústecký kraj
Výsluní
787787
Sobětice u Výsluní
parc. č. 210/1 v katastrálním území Sobětice u
Výsluní
142330500100
Výslunský potok
988 963.43; 819 564.78
schválení havarijního plánu areálu farmy

Havarijní plán se schvaluje za těchto podmínek:
 Oprávněná osoba je povinna změnit nebo doplnit havarijní plán, změní-li se podmínky, za kterých byl
schválen.
 Případné změny mohou být provedeny pouze na základě projednání a schválení vodoprávním úřadem.
Vlastník případně nájemce areálu farmy zajistí seznámení všech příslušných osob s havarijním plánem.
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Účastníci řízení na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu (§ 27 odst. 1 správního řádu):
Raška Lubomír Ing., Farma Výsluní, Sobětice 11, 431 83 Výsluní
Odůvodnění:
Dne 8.12.2009 podal žadatel žádost o schválení havarijního plánu. Tímto dnem bylo zahájeno vodoprávní
řízení.
Žádost byla doložena těmito doklady:
 Souhlasem Povodí Ohře s.p.
Vodoprávní úřad oznámil zahájení řízení známým účastníkům řízení a dotčeným správním úřadům. Vodoprávní
úřad stanovil, že ve lhůtě do 5.1.2010 mohou účastníci řízení uplatnit své námitky a připomínky a dotčené
správní úřady svá stanoviska. Současně je upozornil, že na později podané námitky nebude možno, podle
ustanovení § 115 odst. 8 vodního zákona, brát zřetel.
Havarijní plán vypracoval Michal Zíma, nar. 24.3.1988, Sobětice 11, 431 83 Výsluní dne 29.11.2009.
Posouzení vodoprávního úřadu:
Vodoprávní úřad v provedeném řízení přezkoumal předloženou žádost z hledisek uvedených v ustanoveních
vodního zákona, projednal ji s účastníky řízení a s dotčenými správními úřady. Při přezkoumání žádosti 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):
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 vodoprávního úřadu. Prvním dnem lhůty je den následující po
dni oznámení rozhodnutí.

Taibr Libor
pracovník pro vodní hospodářství

Poplatek:
Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích se nevyměřuje.
Přílohy pro žadatele:
 1x havarijní plán

Obdrží:
účastníci řízení (doručenky do vlastních rukou)
1. Michal Zíma zmocněnec
ostatní (obyčejně)
2. Povodí Ohře, státní podnik, IČ 70889988, závod Chomutov

