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ROZHODNUTÍ
Výroková část
Městský úřad Louny, odbor životního prostředí, příslušný dle ustanovení § 10 a 11 zákona číslo
500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, podle ustanovení § 61 odstavce 1 písmene
c) a § 66 zákona číslo 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů a § 2 odstavce 1 zákona
číslo 314/2002 Sb., o stanovení obcí s pověřeným obecním úřadem a stanovení obcí s rozšířenou
působností, a dále jako vodoprávní úřad příslušný podle § 104 odstavce 2 písmene c) a § 106 zákona
číslo 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších
předpisů, ve vodoprávním řízení posoudil žádost, kterou dne 01.11.2010 podala právnická osoba
Město Louny, Mírové náměstí č.p. 35, 440 01 Louny 1 (dále jen „žadatel“). Na základě tohoto
posouzení, předložených doklad a provedeného vodoprávního řízení,
žadateli, právnické osobě – Městu Louny, identifikační číslo 00265209, Mírové náměstí č.p. 35,
440 01 Louny 1
I. v y d á v á podle § 8 odstavce 1 písmene a) čísla 2 vodního zákona
p o v o l e n í k nakládání s vodami – k akumulaci povrchových vod ve vodní nádrži v katastrálním
území Brloh na pozemkové parcele katastru nemovitostí číslo 103/2.
II. s c h v a l u j e

podle § 115 odstavce 17 vodního zákona

manipulační řád vodního díla „Vodní nádrž“.
Stávající vodní dílo vyžadovalo vyčištění a provedení oprav poškozených konstrukcí a objektů
nádrže. Po provedení těchto prací žadatel požádal o vydání povolení k akumulaci povrchových vod a
schválení manipulačního řádu tohoto vodního díla. Vodní nádrž byla vybudována dříve za účelem
zajištění obce požární vodou. V současné době slouží pouze k akumulaci povrchových vod z jímacího
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drenážního systému a z pramene z nedaleké studánky. Po dosažení výšky maximální hladiny vody
v nádrži přepadá voda přes přelivnou hranu požeráku a odtéká do Smolnického potoka. Průtok Q100
ve Smolnickém potoce vodní nádrž nezasáhne. Napouštění nádrže se provádí tak, že se dluže
v požeráku vyskládají na úroveň 1,4 metru (měřeno ode dna nádrže). Doba napouštění nádrže 5-15
dnů, vypouštění cca 10 hodin.
Údaje o místu předmětu rozhodnutí:
Název kraje
Název obce
Identifikátor katastrálního území
Název katastrálního území
Parcelní čísla dle evidence katastru nemovitostí
Číselný identifikátor vodního toku
Identifikátor vodního útvaru povrchových vod
Název vodního toku
Název vodního útvaru povrchových vod
Číslo hydrologického pořadí a podpořadí
Říční km vodního toku
Umístění jevu vůči břehu
Přímé určení polohy (souřadnice X, Y)
Údaje o předmětu rozhodnutí:
Účel užití vody
Související vodní díla
Účel užití souvisejícího vodního díla
Zdroj vody
Celkový objem akumulované vody
Uložená měření:
Množství akumulované vody (objem)
Četnost měření

Ústecký
Louny
617814
Brloh
103/2
143610000100
14397000
Smolnický potok
Ohře po ústí do toku Labe
1-13-04-014
9,2
levý břeh
1011887.37, 781310.03

akumulace povrchových vod
vodní nádrž
umožnění odběru povrchové vody pro
ostatní účely (požární účely, obecné
nakládání s vodami)
podzemní voda neurčeného původu
0,745 tis. m3
nestanoveno
nestanovena

Nabytím právní moci tohoto rozhodnutí se ruší platnost veškerých dosud platných manipulačních
řádů, týkajících se shora uvedeného vodního díla.
Platnost povolení k nakládání s vodami – ode dne nabytí právní moci tohoto rozhodnutí do
doby trvání vodního díla.
Platnost schváleného manipulačního řádu – ode dne nabytí právní moci tohoto rozhodnutí do
doby trvání vodního díla.
Číselný identifikátor Odvětvové klasifikace ekonomických činností - 751100
III. s t a n o v í podle § 9 odstavce 1 vodního zákona
1. Na vodním díle bude vyznačena kóta maximální hladiny.

Účastníci řízení na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu (§ 27 odstavce 1 správního řádu):
právnická osoba Město Louny, identifikační číslo 00265209, Mírové náměstí č.p. 35, 440 01 Louny 1
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Odůvodnění
Dne 01.11.2010 podal žadatel žádost o schválení manipulačního řádu. Tímto dnem bylo zahájeno
vodoprávní řízení.
Jelikož je v řízení pouze jeden účastník, t.j. žadatel, a povaha věci umožňuje rozhodnout ve věci
neprodleně, podle ustanovení § 49 správního řádu příslušný vodoprávní úřad upustil od konání
ústního jednání a místního šetření. Rovněž zahájení řízení oznámil správní orgán žadateli v souladu
s ustanovením § 47 správního řádu ústním prohlášením. V rámci vodoprávního řízení bylo mj.
zjištěno, že manipulační řád vypracovala oprávněná autorizovaná osoba p. ing. Robert Klement, nám.
Prokopa Velikého č.p. 570, 438 01 Žatec, identifikační číslo 13362887, v říjnu 2010. Žádost byla
doložena třemi paré manipulačního řádu.
Posouzení vodoprávního úřadu:
Vodoprávní úřad v provedeném řízení přezkoumal předloženou žádost z hledisek uvedených
v ustanoveních vodního zákona a dalších platných právních předpisech. Při přezkoumání žádosti
nebyly shledány důvody bránící vydání správního rozhodnutí o schválení manipulačního řádu.
Vodoprávní úřad proto rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních
předpisů ve výroku uvedených.

Poučení

účastníků

V souladu s ustanovením § 81 odstavce 1, § 82 a § 83 odstavce 1 správního řádu, mají účastníci
řízení právo podat proti tomuto rozhodnutí 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. Odvolání se podává k odboru životního prostředí a zemědělství Krajského
úřadu Ústeckého kraje v Ústí nad Labem ve lhůtě do 15 dnů ode dne jeho oznámení u odboru
životního prostředí Městského úřadu Louny. Odvolání včetně příloh je nutno předložit ve
dvojím vyhotovení. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je na jeho náklady
Městský úřad Louny. V souladu s ustanovením § 81 odstavce 2 správního řádu, mají účastníci řízení
právo vzdát se písemně nebo ústně do protokolu práva odvolání. Podle § 85 odstavce 1 správního
řádu má včas podané a přípustné odvolání odkladný účinek. Odvolání jen proti odůvodnění
rozhodnutí je nepřípustné.

Ing. Petr Čekal
vedoucí odboru životního prostředí

Otisk úředního razítka

Poplatek:
Správní poplatek podle zákona číslo 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších
předpisů, se nevyměřuje.

Přílohy pro žadatele:
dvě paré manipulačního řádu

Obdrží:
I. Účastníci řízení podle § 27 odstavce 1 správního řádu (do vlastních rukou):
1. Město Louny, odbor rozvoje města, Mírové náměstí č.p. 35, 440 01 Louny 1
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