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VD Janov - vzdouvání a akumulace, schválení manipulačního řádu

ROZHODNUTÍ
Krajský úřad Ústeckého kraje jako vodoprávní úřad příslušný podle § 107 odst. 1 písm. w) a
j) zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění
pozdějších předpisů, právnické osobě (účastník řízení podle § 27 odst. 1 zák. č. 500/2004
Sb., ve znění pozdějších předpisů)
Povodí Ohře, státní podnik, se sídlem Bezručova 4219, 430 03 Chomutov, IČ 70889988,
CZ-NACE 36000,
na základě žádosti ze dne 25.4.2013
I. povoluje
vzdouvání a akumulaci povrchových vod podle § 8 odst. 1 písm. a) bod 2. vodního
zákona ve Vodním díle Janov (VD Janov) v množství 1,670 mil. m 3 při kótě hladiny 448,07
– 493,72 m n. m., při zatopené ploše 10,08 ha (celkový prostor nádrže).
Umístění VD Janov:
- na vodním toku Loupnice v ř. km. 9,565,
- ČHP 1-14-0055-0-00,
- obec Litvínov,
- na pozemcích p.č. 24, 39, 38, 166/3, 166/16, 166/17, 166/18 a 166/19 v k.ú. Lounice a p.č.
119/8 v k.ú. Křižatky,
- souřadnice X: 976707, Y: 795339,
Povolení se uděluje na dobu existence vodního díla.
Nakládání s vodami bude řízeno manipulačním řádem zpracovaným v lednu 2013 Povodím
Ohře, státní podnik.
Účelem nakládání s vodami je zajištění minimálního zůstatkového průtoku v toku Loupnice,
nadlepšení průtoku v toku pod přehradou, snížení povodňových průtoků na Loupnici a
částečná ochrana území pod přehradou před povodněmi. Vedlejším účelem je zálohová
akumulace vody pro zásobování pitnou vodou a účelové rybářské hospodaření.
II. schvaluje
podle § 115 odst. 17 vodního zákona manipulační řád zpracovaný Ing. Petrou
Suchopárkovou, oddělení manipulačních řádů a nádrží, odbor vodohospodářského rozvoje,
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Povodí Ohře, státní podnik, v lednu 2013 v souladu s požadavky vyhlášky č. 216/2011 Sb., o
náležitostech manipulačních a provozních řádů vodních děl.

ODŮVODNĚNÍ
Krajský úřad Ústeckého kraje obdržel dne 25.4.2013 žádost právnické osoby Povodí Ohře,
státní podnik, o povolení k nakládání povrchovými vodami ve Vodním díle Janov (VD Janov)
a o schválení manipulačního řádu pro toto dílo.
Technické parametry VD Janov :
- hráz tížná, zděná z lomového kamene, vyklenutá proti vodě,
- kóta koruny hráze 493,52 m n.m.,
- maximální výška hráze nad terénem 44,5 m,
- délka koruny hráze 225 m,
- šířka koruny hráze 4,50 m,
- maximální šířka hráze v patě 51,0 m,
- výpustná a odběrná zařízení: spodní výpusti a odběrné potrubí, bezpečnostní přeliv,
- na konci vzdutí nádrže před přítokovým limnigrafem je sedimentační nádrž o objemu 100
m 3.
Krajský úřad Ústeckého kraje uvědomil účastníky o zahájení řízení opatřením čj.
1527/ZPZ/13/A-076.I.1 ze dne 10.5.2013. Tímto opatřením zároveň sdělil, že dotčené orgány
mohou uplatnit svá závazná stanoviska a účastníci řízení své námitky, popřípadě důkazy,
nejpozději do 10 dnů ode dne doručení tohoto opatření, jinak k nim nebude přihlédnuto a
poučil je o jejich právu nahlížet do spisu. Ve stanovené lhůtě nebyly námitky ani připomínky
k vedenému řízení uplatněny. Vodoprávní úřad po přezkoumání podkladů žádosti nezjistil
žádné důvody, které by bránily žádosti vyhovět, a rozhodl proto, jak je uvedeno ve výroku.

POUČENÍ ÚČASTNÍKŮ
Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení podat podle ustanovení § 81 správního řádu
odvolání, ve kterém 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 15 dnů ode dne jeho oznámení, a to k Ministerstvu zemědělství podáním učiněným u
Krajského úřadu Ústeckého kraje, odboru životního prostředí a zemědělství.
otisk úředního razítka
RNDr. Tomáš Burian
vedoucí oddělení životního prostředí
Rozdělovník:
účastníci řízení:
- Povodí Ohře, státní podnik, Bezručova 4219, 430 03 Chomutov
- Město Litvínov
dotčené orgány a ostatní na vědomí:
- Městský úřad Litvínov, odbor ŽP
- Severočeské vodovody a kanalizace, a.s., Přítkovská 1689, Teplice, 415 02
- Krajský úřad Ústeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, OPK
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