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se sídlem Městský úřad Litvínov, nám. Míru 11, 43691 Litvínov
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Oprávněná úřední osoba pro vyřízení: Jana Marešová
Telefon:
+420 476 767 894
Fax:
+420 476 767 888
E-mail:
maresovaj@mulit vinov.cz
Datum:

15. června 2010

ROZHODNUTÍ
Městský úřad Litvínov, odbor správních evidencí, úsek životního prostředí jako věcně
a místně příslušný vodoprávní úřad podle ustanovení § 104 odst. 2 písm. c) a ustanovení
§ 106 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:
Severočeské doly a.s., se sídlem Boženy Němcové 5359, PSČ 430 01 Chomutov,
IČ 49901982,

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

manipulační a provozní řád
z 03/2010 pro „Nádrž Libkovice I. etapa – pomocná ČS Libkovice 1“, na pozemku parc.
č. 1070/1, na katastrálním území Libkovice u Mostu, obec Mariánské Radčice, okres Most,
kraj Ústecký.
Zpracovatel manipulačního a provozního řádu:
Vodohospodářské projekty Teplice spol. s r.o.
Druh vodního díla:
Vodní dílo:
Kategorie z hlediska TBD:

03 413
06 04

vodní nádrž
IV. Kategorie

Popis vodního díla:
Jedná se o systém odvodnění, který se skládá z hráze a pomocné čerpací stanice
Libkovice 1 před hranou skrývkového řezu. Tato čerpací stanice se bude posouvat
v návaznosti na postup skrývkových řezů lomu Bílina. Je vybavena čerpacími studnami
s čerpadly o průtoku do 100-300 l/s. Celkem jsou zde realizovány tři studny s čerpadly.
Výtlak DN 800 mm je veden v trase výtlaku stávajícího, a je vyústěn do vtoku stávajícího
trubního svodu DN 900 mm s vyústěním do koryta Loučenského potoka. K čerpací stanici
náleží soustava odvodňovacích příkopů, které budou odvádět srážkové vody do retenčního
prostoru. Pro pomocnou ČS Libkovice 1 je to příkop L1 a L2. Dále do jejího retenčního
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prostoru bude převedeno koryto zbytku Lomského potoka.

Údaje o stavbě vodního díla:
Vlastník vodního díla:
Severočeské doly a.s. Doly Bílina, Boženy Němcové 5359,
430 01 Chomutov
Provozovatel vodního díla: Severočeské doly a.s. Doly Bílina, ul. 5. května,
418 29 Bílina,
Správce vodního toku:
Povodí Ohře, státní podnik, Chomutov,Bezručova 4219,
PSČ 43003, IČ 70889988
Vodní dílo souvisí s povrchovými vodami
název vodního toku:
Radčický potok a Lomský potok
číslo hydrologického poředí:
1-14-01-052 a 1-14-01-053
hydrogeologický rajón:
213

II. stanovuje podmínky,
za kterých se manipulační a provozní řád schvaluje:
1. Provozovatel bude udržovat vodní nádrž v řádném technickém a provozuschopném
stavu.
2. Obsluha bude prokazatelně seznámena s manipulačním a provozním řádem.
3. Provozovatel je povinen dodržovat podmínky schváleného manipulačního a provozního
řádu.
4. Aktualizace manipulačního a provozního řádu bude provedena vždy při změně,
aktualizaci (dodatek) provozovatel předloží vodoprávnímu úřadu nejpozději do 1 měsíce
od této změny.
5. Platnost manipulačního a provozního řádu je do 31.12.2015

Odůvodnění
Městský úřad Litvínov, odbor správních evidencí, úsek životního prostředí, obdržel dne
17.05.2010 žádost Severočeských dolů a.s., se sídlem Boženy Němcové 5359, PSČ 430 01
Chomutov, o schválení manipulačního a provozního řádu „Nádrže Libkovice I. etapapomocná ČS Libkovice 1“. Manipulační a provozní řád byl schválen Povodím Ohře, státní
podnik, závod Chomutov, Spořická 4949 dne 12.05.2010.
Vodní dílo slouží k zachycení a odčerpávání povrchových vod v prostoru před lomem Bílina
a plní funkci jeho ochrany před přívalovými vodami z povodí. Zachycuje vody ve zbytkovém
korytu Lomského a Radčického potoka. Akumulované vody jsou čerpány a výtlakem
OC DN 800 mm odváděny do koryta Loučenského potoka.
(orientační určení polohy místa nakládání s vodami v souřadnicovém systému
X = 972550 Y = 786750).

S-JTSK

Žádost byla doložena těmito doklady:
 Manipulační a provozní řád – 03/2010
 Situace, řezy
 Výpis dat Obchodního rejstříku v ARES
 Informace o parcele
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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., o správním řízení
(správní řád), ve znění pozdějších předpisů, oznámil příslušný vodoprávní úřad zahájení
vodoprávního řízení všem známým účastníkům řízení i dotčeným správním úřadům
opatřením č.j.: MELT/18100/2010/OSE/MAJ/231/OZN ze dne 26.05.2010, s upozorněním,
že na námitky, které nebudou sděleny nejpozději ke dni 14.06.2010, nebude možno podle
ustanovení § 115 odst. 8 zákona č. 254/2001 Sb.,o vodách a o změně některých zákonů
(vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, brát zřetel.
V rámci celého vodoprávního řízení bylo zjištěno, že při splnění stanovených podmínek
je možno souhlasit s výše uvedenou stavbou. Na základě předložených dokladů a výsledků
provedeného vodoprávního řízení bylo rozhodnuto tak, jak je ve výroku uvedeno.

Poučení o odvolání
Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání do 15 dnů ode dne jeho doručení
ke Krajskému úřadu Ústeckého kraje v Ústí nad Labem prostřednictvím odboru správních
evidencí 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.
.

Jana M a r e š o v á
oprávněná úřední osoba

Doručuje se:
Účastníci řízení (§ 27 odst. 1 správního řádu)
1. Severočeské doly a.s., Boženy Němcové 5359, 430 01 Chomutov
Účastníci řízení (§ 27 odst. 2 a 3 správního řádu)
2. Obec Mariánské Radčice, Komenského 4, 435 32 Mariánské Radčice
3. Povodí Ohře, státní podnik, Bezručova 4219, 430 03 Chomutov
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