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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:

2. 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:
Pavel Wagner, narozen: 6.12.1967, bytem Mariánské údolí č. 5, PSČ 435 43 Horní Jiřetín,

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

manipulační a provozní řád
ze dne 23.03.2010 pro nádrž – rybníček RCHO Mariánské údolí, na pozemku parc. č. 5059,
k.ú. Horní Jiřetín, obec Horní Jiřetín, okres Most, kraj Ústecký.
Zpracovatel manipulačního a provozního řádu:
Pavel Wagner, bytem Mariánské údolí č. 5, PSČ 435 43 Horní Jiřetín,
Základní údaje o vodním díle:
Jedná se o nádrž-rybníček RCHO Mariánské údolí, do kterého je voda přivedena stávajícím
přívodním potrubím z Jiřetínského potoka, z tohoto rybníčku náhon pokračuje k dalšímu
rybníku, pod kterým je opět zaústěn do Jiřetínského potoka. Nádrž je využívána k chovu ryb.
Údaje o stavbě vodního díla:
Vlastník vodního díla :
Vodní dílo:
Kód užití vody :
Kód původu (odebírané) vody
Průměrný odběr:

Severočeská vodárenská společnost, a.s.
Č 03 413
vodní nádrž
Č 02 30
pro chov ryb
Č 01 01
z vodního toku
1,5
l/s
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Maximální povolený odběr:
Roční povolený odběr:

2,0
0,500

Celkový objem akumulované vody:
Výška vzdutí ode dna základové výpusti:
Plocha hladiny:
Profil přítoku:
Profil výpusti:

0,5 m 3
1,8 m
451 m 2
200 mm
300 mm

Vodní dílo souvisí s povrchovými vodami
název vodního toku:
říční kilometr:
číslo hydrologického poředí:
hydrogeologický rajón:

Jiřetínský potok
3,872
1-14-01-017
613

l/s
tis.m 3/rok

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 1 x za 5 let, nebo při
změně.
5. Platnost manipulačního a provozního řádu je do 31.12.2030

Odůvodnění
Městský úřad Litvínov, odbor správních evidencí, úsek životního prostředí, obdržel dne
30.05.2010 žádost Pavla Wagnera, bytem Mariánské údolí č. 5, PSČ 435 43 Horní Jiřetín,
o schválení manipulačního a provozního řádu vodní nádrže - RCHO Mariánské údolí.
Do nádrže je voda přivedena stávajícím přívodním potrubím z Jiřetínského potoka, z tohoto
rybníčku náhon pokračuje k dalšímu rybníku, pod kterým je opět zaústěn do Jiřetínského
potoka. Nádrž je využívána k chovu ryb. Manipulační a provozní řád byl schválen Povodím
Ohře, státní podnik, závod Chomutov, Spořická 4949 dne 27.05.2010
(orientační určení polohy místa nakládání s vodami v souřadnicovém systému
X = 978678 Y = 797562).

S-JTSK

Žádost byla doložena těmito doklady:
 Manipulační a provozní řád – 5/2010
 Výpis z katastru nemovitostí k datu 24.3.2009
 Kopie katastrální mapy k 17.6.2009
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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:
Účastníkům řízení (§ 27 odst. 1 správního řádu)
1. Pavel Wagner, Mariánské Údolí 5, 435 43 Horní Jiřetín
Účastníkům řízení (§ 27 odst. 2 a 3 správního řádu)
2. Povodí Ohře, státní podnik, Chomutov, ul.Bezručova 4219, PSČ 430 03
3. Město Horní Jiřetín, zast. Městským úřadem Horní Jiřetín, Potoční 15, 435 43 Horní Jiřetín
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