Městský úřad Litvínov
se sídlem Městský úřad Litvínov, náměstí Míru 11, 43691 Litvínov

odbor životního prostředí
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Spis. zn.:
MELT/15986/2012 OŽP
Čj.:
MELTD/19421/2012/OŽP/MAJ/231/MŘ-A-2070
Oprávněná úřední osoba pro vyřízení: Jana Marešová
Telefon:
+420 476 767 894
Fax:
+420 476 767 888
E-mail:
jana.maresova@mulit vinov.cz
Datum:
29. května 2012

ROZHODNUTÍ
Městský úřad Litvínov, odbor 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 právnické osobě:
Lesy České republiky, s. p., se sídlem Přemyslova 1106, Hradec Králové 8, PSČ 50168,
IČ 42196451, které jsou zastoupeny Správou toků – oblast povodí Ohře Lesů České
republiky, s.p., se sídlem v Teplicích, Dr. Vrbenského 2874/1, PSČ 415 01

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

manipulační a provozní řád
z 03/2012 pro „Retenční přehrážku Rašeliník“, na pozemku parc. č. 628/5, na katastrálním
území Fláje, obec Český Jiřetín, okres Most, kraj Ústecký.
Zpracovatel manipulačního a provozního řádu:
Ing. Adam Vokurka, Ph.D. (AV ProENVI, s.r.o.)
Druh vodního díla:
Vodní dílo:
Kategorie z hlediska TBD:

03 426
06 04

přehrážka
IV. kategorie

Popis vodního díla:
Jedná se o retenční přehrážku, která slouží k omezení transportu huminových látek do
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přehrad Fláje a Rauschenbach. Vodní dílo se skládá ze tří objektů tvořící funkční celek:
- retenční přehrážka km 0,35956, zdrž přehrážky a odpadní koryto, výška tělesa celkem
4,6 m, šířka zákl. spáry 2,2 m, výška přehrážky k přelivu 1,5 m, délka vývařiště 9,0 m,
hloubka vývařiště 0,5 m, přehrážka zděná o délce křídel celkem 44,7m, záchytný prostor
– trvalé nadržení vody 1741 m 3, odpadní koryto – délka 37,0m.
- trubní obtok - obtok potrubím DN 500 – délka 107 m
- rybí přechod – délka 24,0 m
Koruna přehrážky
Hladina ve zdrži při Q 210
Trvalé nadržení vody při Q 210
Plocha vodní hladiny při Q 210
Průměrná hloubka vody při Q 210

755,66 m n. m.
754,35 m n. m.
1741 m 3
2202 m 2
0,80 m

Údaje o stavbě vodního díla:
Vlastník vodního díla:
Lesy České republiky, s.p. Správa toků – oblast povodí Ohře,
Dr. Vrbenského 2874/1, 415 01 Teplice, IČ 42196451
Provozovatel vodního díla: Lesy České republiky, s.p. Správa toků – oblast povodí Ohře,
Dr. Vrbenského 2874/1, 415 01 Teplice, IČ 42196451,
Správce vodního toku:
Lesy České republiky, s.p. Správa toků – oblast povodí Ohře,
Dr. Vrbenského 2874/1, 415 01 Teplice, IČ 42196451
Vodní dílo souvisí s povrchovými vodami:
název vodního toku:
Rašeliník
říční kilometr:
0,35956
číslo hydrologického poředí:
1-15-03-028
hydrogeologický rajón:
6131

II. stanovuje podmínky,
za kterých se manipulační a provozní řád schvaluje:
1. Provozovatel
bude
udržovat
retenční
přehrážku
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. Aktualizace v rozsahu změn úvodní části (např. adresy a spojení)
nepodléhá schválení vodoprávního úřadu, ale musí být vodoprávnímu úřadu ohlášena.

Odůvodnění
Městský úřad Litvínov, odbor životního prostředí, obdržel dne 2. 5. 2012 žádost Lesů České
republiky, s. p., se sídlem Přemyslova 1106, Hradec Králové 8, PSČ 50168, IČ 421964514,
které jsou zastoupeny Správou toků – oblast povodí Ohře Lesů České republiky, s.p. se
sídlem v Teplicích, Dr. Vrbenského 2874/1, PSČ 415 01, o schválení manipulačního
a provozního řádu „Retenční přehrážka Rašeliník“. Manipulační a provozní řád byl
schválen Povodím Ohře, státní podnik, závod Chomutov, Spořická 4949 dne 27. 04. 2012.
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(orientační určení polohy místa nakládání s vodami v souřadnicovém systému
X = 970553 Y = 792405).

S-JTSK

Žádost byla doložena těmito doklady:
 Manipulační a provozní řád Retenční přehrážka Rašeliník, zpracovatel Ing. Adam
Vokurka, Ph. D. (AV ProENVI, s.r.o.).
 Stanovisko Povodí Ohře, státní podnik ze dne 28. 3. 2011 zn.:021001-782/2011
 Informace o parcele
 Plná moc

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.: MELTD/15986/2012/OŽP/MAJ/231/OZN
ze dne 10. 05. 2012,
s upozorněním, že na námitky, které nebudou sděleny nejpozději ke dni 23.05.2012, 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.
Po ověření předložených dokladů, přezkoumání žádosti neshledal vodoprávní úřad důvody
pro zamítnutí žádosti žadatele a proto rozhodl, jak je uvedeno ve výroku tohoto rozhodnutí,
žadateli vyhověl a schválil předložený Manipulační a provozní řád „Retenční přehrážky
Rašeliník“.

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 životního
prostředí 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.

Porteš Jaroslav Mgr.
vedoucí odboru životního prostředí
Městský úřad Litvínov, nám. Míru 11, 436 91 Litvínov
Strana 3 (celkem 4)
Tel.: +420 476 767 600; Fax: +420 476 767 601; Url: www.mulitvinov.cz; E-mail: podatelna@mulitvinov.cz
IČ: 00266027; DIČ: CZ00266027; Bankovní spojení: Komerční banka, a. s., č. ú. 19-0000921491/0100

č.j. MELTD/19421/2012/OŽP/MAJ/231/MŘ-A-2070

Doručí se:
Účastníci řízení (§ 27 odst. 1 správního řádu)
1. Lesy ČR, s.p., Správa toků-oblast povodí Ohře, Dr. Vrbenského 2874/1, Teplice 41501,
zastupující Lesy ČR, s.p., Přemyslova 1106, Hradec Králové 8, PSČ 50168
Účastníci řízení (§ 27 odst. 2 a 3 správního řádu)
2. Povodí Ohře, státní podnik, Bezručova 4219, 43003 Chomutov
3. Obec Český Jiřetín, Český Jiřetín 171, 436 01 Litvínov
Příloha: 2x – schválený manipulační a provozní řád
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