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ROZHODNUTÍ
SCHVÁLENÍ HAVARIJNÍHO PLÁNU

Magistrát města Chomutova, Vodoprávní úřad, 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"), posoudil návrh, který dne 04.04.2013 podal
Ing. Raška Lubomír, Farma Výsluní, identifikační číslo 47013362, se sídlem Sobětice 11, 431 83 Výsluní
(dále jen "navrhovatel"), a na základě tohoto posouzení:
schvaluje
podle ustanovení § 39 odst. 2 písm. a) vodního zákona havarijní plán opatření pro případ závažného ohrožení
nebo zhoršení jakosti povrchových nebo podzemních vod, v případech havárie při zacházení se závadnými
látkami při provozu stavby vedeného pod názvem:
"Havarijní plán farmy Výsluní"
Farma zemědělského subjektu se sídlem v katastrálním území Sobětice č. p. 1, zabývá se chovem skotu.
Pozemky na kterých zemědělec hospodaří, se nacházejí v katastrálním území Sobětice, Výsluní.
havarijní plán opatření pro objekty:
Zimoviště skotu – objekt se nachází na pozemkové parcele číslo 95/2 v katastrálním území Sobětice. Skot je na
hluboké podestýlce, který je vyvážen 1 x ročně a nakládán přímo na nákladní vůz. Předpokládaná produkce
hnoje je cca 180 tun.
Krmiště a zpevněné výběhy: Produkce hnoje je cca 220 tun. Hnůj je nakládán 2 x měsíčně přímo z výběhů na
nákladní vůz. Hnůj je odvážen do společnosti Vaigl a syn spol. s r.o., Údlice.
Sklad pohonných hmot: Pohonné hmoty jsou skladovány v uzavíratelných nádobách. Kapacita motorové nafty
činí 1000 l a 100 l olejů různých typů balení po 10 – 30 l. Objekt se nachází na pozemkové parcele číslo 72/2
v katastrálním území Výsluní.
Havarijní plán se schvaluje za těchto podmínek:
1. Vlastník nebo provozovatel je povinen změnit nebo doplnit havarijní plán, změní-li se podmínky, za kterých
byl schválen.
2. Případné změny mohou být provedeny pouze na základě projednání a schválení vodoprávním úřadem.
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3. Vlastník případně provozovatel zajistí seznámení všech příslušných osob s havarijním plánem.

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 04.04.2013 podal navrhovatel Ing. Raška Lubomír, Farma Výsluní, identifikační číslo 47013362, se sídlem
Sobětice 11, 431 83 Výsluní, návrh na schválení havarijního plánu pro objekty v areálu farmy, vedené pod
názvem "Havarijní plán farmy Výsluní".
Návrh byl doložen těmito doklady:
3 x havarijní plán farmy,
souhlasně vyjádření Povodí Ohře, závod ze dne 29.03.2013
Havarijní plán vypracoval Michal Zíma, Sobětice 11, 431 83 Výsluní.
Posouzení vodoprávního úřadu:
Vodoprávní úřad přezkoumal předloženou žádost z hledisek uvedených v ustanoveních vodního zákona. Při
přezkoumání žádosti nebyly shledány důvody bránící schválení havarijního plánu pro objekty vedené pod
názvem "Havarijní plán farmy Výsluní".
Účastníci řízení – další dotčené osoby (§ 27 odst. 2 správního řádu):
Povodí Ohře, s.p. závod Chomutov
Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků:
Veškeré návrhy a námitky byly zapracovány do rozhodnutí.
Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí:
Účastníci se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili.
Poučení účastníků
Proti tomuto rozhodnutí se mohou účastníci řízení podle ustanovení § 81 odst. 1 správního řádu odvolat,
v odvolání se uvede, v jakém rozsahu se rozhodnutí napadá a dále namítaný rozpor s právními předpisy nebo
nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo, ve lhůtě 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.
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“

Ing. Hana Hanzíková
Zaměstnanec životního prostředí
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Poplatek
Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích se nevyměřuje.
Přílohy pro žadatele
 2 x schválený havarijní plán
Doručí se
účastníci řízení (doručenky do vlastních rukou)
1. Raška Lubomír Ing., Farma Výsluní
ostatní (obyčejně)
2. Povodí Ohře, státní podnik, závod Chomutov

