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Manipulační a provozní řád malé vodní nádrže Žim – Záhoří
s názvem Záhořský rybník

ROZHODNUTÍ
Magistrát města Teplice, odbor životního prostředí, jako příslušný vodoprávní úřad dle ustanovení
§ 104 odst. 2 písm. c) a ustanovení § 106 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých
zákonů (vodní zákon) a jako věcně a místně příslušný vodoprávní úřad podle ustanovení § 10 a § 11
zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů,
ve správním řízení posoudil žádost, kterou podal účastník řízení dle ust. § 27 odst. 1 správního řádu
Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Ústecký kraj,
Pobočka Teplice, Masarykova 2424/66, 415 01 Teplice, IČ 01312774
a dle ust. § 115 odst. 18 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní
zákon), ve znění pozdějších předpisů,
schvaluje
Manipulační řád vodní nádrže „Záhořský rybník“ na p.p.č. 719/1 k.ú. Žim, okres Teplice, kraj Ústecký,
který je zpracovaný dle Vyhlášky č. 216/2011 Sb., o náležitostech manipulačních řádů a provozních
řádů vodních děl,
za těchto podmínek:
1. Vypouštění nádrže bude předem oznámeno správci toku a AOPK ČR, Správa CHKO České
středohoří.
2. Manipulační řád je platný po dobu existence stavby.
3. Manipulační řád bude aktualizován při každé změně manipulace s vodou. Průběžná aktualizace
v kapitole kontaktů nepodléhá schvalování ve smyslu § 115 vodního zákona.
Zájmová lokalita se nachází ve vodním útvaru povrchových vod tekoucích: ID 14475000 „Bílina po
soutok s tokem Ždírnický potok“ a ve vodních útvarech podzemních vod ČHGR ID 4611 „Křída
Dolního Labe po Děčín-levý břeh, jižní část“ ČHP: 1-14-01-850-0-00, vodní tok Záhořský potok.
Orientační určení polohy (souřadnice x,y): 984507, 766983
Odůvodnění
Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Ústecký kraj,
Pobočka Teplice, Masarykova 2424/66, 415 01 Teplice, IČ 01312774
(dále jen "stavebník"), dne 16.10.2017 podal u Magistrátu města Teplice, odboru životního prostředí
žádost o schválení provozního a manipulačního řádu (dále jen MŘ a PŘ) malé vodní nádrže
vybudované v rámci „VHO Žim – Záhoří“. Dnem podání bylo zahájeno řízení.
Stavba „Vodohospodářská opatření Žim – Záhoří“ byla povolena zdejším vodoprávním úřadem
rozhodnutím ze dne 23.5.2016 pod č.j.: MgMT/037466/2016/St. V citovaném rozhodnutí bylo rovněž
povoleno nakládání s vodami – k jejich akumulaci v MVN.
Stavba se nachází na p.p.č. 719/1 k.ú. Žim, okres Teplice, kraj Ústecký. Jedná se o stavbu malé vodní
nádrže, která má rekreační a vodohospodářskou funkci.
Dne 10.10.2017 pod č.j.: MgMT/103106/2017/St rozhodl vodoprávní úřad MgM Teplice o zařazení
vodního díla do IV. kategorie TBD, a to na základě posudku, který byl zpracován odborně způsobilou
osobou pověřenou Ministerstvem zemědělství dle ust. § 61 odst. 9 vodního zákona: VODNÍ DÍLA –
TBD a.s..
Manipulační a provozní řád vypracovala Ing. Jiřina Goldbachová a Ing. Stanislav Plecitý, VODNÍ DÍLA
– TBD a.s., Hybernská 40, 110 00 Praha 1, v září 2017. MŘ a PŘ byl odsouhlasen Povodím Ohře,
s.p., Chomutov dne 16.10.2017 bez připomínek.
_____________________________________________________________________________________________________
pracoviště: odbor životního prostředí, Mírové nám. 2970/7, 415 01 Teplice
e-mail: stelzerova@teplice.cz

Č.j.: MgMT/112480/2017/St, Zn.: OŽP/A-129/St

2. strana

Podle ustanovení § 115 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní
zákon), ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších
předpisů, oznámil příslušný vodoprávní úřad zahájení vodoprávního řízení opatřením ze dne
25.10.2017 pod Zn.: OŽP/A-129/St, č.j. MgMT/114692/2017/St všem známým účastníkům řízení i
dotčeným orgánům.
Vodoprávní úřad v souladu s ust. § 115 odst. 8. vodního zákona upustil od ohledání na místě protože
ho povaha věci nevyžaduje a místo stavby MVN Žim – Záhořský rybník je vodoprávnímu úřadu známé
z jeho úřední praxe. a žádost poskytovala dostatečné podklady pro posouzení a stanovil, že k řízení
mohou účastníci řízení uplatnit námitky, popřípadě důkazy a dotčené orgány závazná stanoviska
do deseti dnů následujících po dni doručení oznámení, Ve stejném termínu měly možnost uplatnit
případné námitky oslovené spolky, které se do řízení přihlásí. Účastníci řízení, dotčené orgány a
spolky byli poučeni, že k později uplatněným, námitkám, popřípadě důkazům a závazným
stanoviskům v souladu s ust. § 115 odst. 8 vodního zákona nebude přihlédnuto.
Posouzení vodoprávního úřadu:
Žádost o schválení MŘ vodního díla byla podána na předepsaném formuláři. Vodoprávní úřad
posoudil předloženou žádost a manipulační řád vodního díla a konstatuje, že MŘ a PŘ je zpracován
v souladu s Vyhláškou č. 216/2011 Sb., o náležitostech manipulačních řádů a provozních řádů
vodních děl a že schválením nejsou ohroženy zájmy chráněné vodním zákonem a zvláštními předpisy
a jsou tak dány podmínky řádného užívání a provozování vodního díla. Provozní řád se dle aktuálních
právních předpisů již rozhodnutím neschvaluje.
Při stanovení okruhu účastníků vzal vodoprávní úřad v úvahu i budoucího vlastníka a provozovatele
MVN, kterým je obec Žim, neboť po nabytí účinnosti kolaudačního souhlasu bude nádrž bezúplatně
předána do vlastnictví Obce Žim. Mezi účastníky rovněž zahrnul správce vodního toku pod MVN a tím
je Povodí Ohře, s.p.
Žádný z obeslaných spolků (Ústecké šrouby, z.s.,) se do řízení jako účastník nepřihlásil.
Vodoprávní úřad proto rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí a schvaluje předložený
manipulační řád vodního díla. Doba platnosti MŘ je časově omezena na dobu existence stavby.
Upozornění:
Dle § 59 odst. 1. písm. a) vodního zákona budou vodoprávnímu úřadu oznámeny změny mající vliv na
obsah manipulačního řádu a vodoprávnímu úřadu bude předložen ke schválení návrh na úpravu
manipulačního řádu tak, aby byl v souladu podle § 47 odst. 4 písm. g) vodního zákona.
Poučení účastníků
Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho doručení dle ust. § 81 zákona. č.
500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů ke Krajskému úřadu Ústeckého kraje
podáním u zdejšího Magistrátu města Teplice, odboru životního prostředí.
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.

„Otisk úředního razítka“
oprávněná úřední osoba
Anita Stelzerová os. č. 2025
odborný pracovník

Ing. Dagmar Teuschelová
vedoucí odboru životního prostředí
Příloha:
po nabytí právní moci rozhodnutí bude žadateli předán schválený Manipulační a Provozní řád, jeden výtisk
bude založen u vodoprávního úřadu MgM Teplice
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Obdrží:
Účastník řízení do vlastních rukou/DS:
1. Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Ústecký kraj, Pobočka Teplice,
Masarykova 2424/66, 415 01 Teplice, IČ 01312774
2. Obec Žim, Žim 28, 415 01 Žim
3. Povodí Ohře, s.p., Bezručova 4219, 430 03 Chomutov
Dotčené orgány:
4. Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, Správa CHKO České středohoří, Michalská 260/14,
412 01 Litoměřice
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