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ROZHODNUTÍ
Výroková část:
Městský úřad Varnsdorf, odbor životního prostředí, jako vodoprávní úřad příslušný podle § 104 odst. 2
písm.c) a podle ustanovení § 106 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní
zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "vodní zákon"), a místně příslušný podle § 11 zákona č.
500/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů, ve správním řízení posoudil žádost, kterou dne 3.8.2018
podalo:
Město Varnsdorf, IČO 00261718, Nám. E. Beneše č.p. 470, 407 47 Varnsdorf 1
(dále jen "žadatel"), a na základě tohoto posouzení:
I.

Podle § 8 odst. 1 písm. a) č. 2 vodního zákona
vydává povolení

k nakládání s povrchovými vodami dle § 8 odst. 1 písm. a) bod 2 vodního zákona, k jejich
vzdouvání a akumulaci, bod 5. k jinému nakládáni s nimi – převod vody
název vodní nádrže
Kraj
Obec
Katastrální území
Parcela
Plocha
Vodní tok
č.h.p.
hgr
v tomto rozsahu:
Kóta maximální hladiny
Kóta provozní hladiny
Vodní plocha při provozní hladině
Celkový objem akumulované vody
při maximální hladině
Základní údaje o vodním díle:
Kategorie z hlediska TBD:

rybník GERHUS I
Ústecký
Varnsdorf
Varnsdorf
6959
1 445 m2
Mandava
2-04-08-005
Krystalinikum Lužických hor
359,40 m.n.m.
359,20 m.n.m.
1 415 m2
1 971 m3

IV. kategorie

Souřadnice v systému JTSK u výpusti Y = 751913, X = 1180114

přímé určení polohy (souřadnice X, Y) 953747/714213, pro odběr z LBP Mandavy X/Y
953773/714230, pro zaústění do LBP Mandavy Gerhus I X/Y 953741/714238
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název vodní nádrže
Kraj
Obec
Katastrální území
Parcela
Plocha
Vodní tok
č.h.p.
hgr
v tomto rozsahu:
Kóta maximální hladiny
Kóta provozní hladiny
Vodní plocha při provozní hladině
Celkový objem akumulované vody
při maximální hladině

str. 2

rybník GERHUS II
Ústecký
Varnsdorf
Varnsdorf
6966/2
2 480 m2
Mandava
2-04-08-005
Krystalinikum Lužických hor
362,80 m.n.m.
362,60 m.n.m.
2 398 m 2
4 870 m3

Základní údaje o vodním díle:
Kategorie z hlediska TBD:
IV. kategorie
přímé určení polohy (souřadnice X, Y) Gerhus II 953743/714265
Doba povoleného nakládání s povrchovými vodami: po dobu existence vodního díla
Účel povoleného nakládání s povrchovými vodami (dle §9 odst. 1 vodního zákona):
akumulace vody, ochrana před povodněmi a ostatními škodlivými účinky vod a jako krajinotvorný prvek
Pro povolení k nakládání s povrchovými vodami se dle ust. § 9 odst. 1 vodního zákona současně
stanoví tyto podmínky a povinnosti:
1. Povodí Ohře, s.p. Bezručova 4219, 430 03 Chomutov, č.j.
Budou dodrženy podmínky vyjádření č.j. POH/27825/2018-2/301100 ze dne 31.7.2018.
Během odběru vody z levobřežního přítoku Mandavy do nádrže Gerhus I bude pod odběrným místem
zachován minimální zůstatkový průtok v hodnotě alespoň 2,9 l/s ( Q330 d).
2. Vodní dílo bude udržováno v řádném a provozuschopném stavu, aby nedocházelo k ohrožování osob,
majetku a jiných chráněných zájmů
3. Manipulace na vodním díle bude prováděna odpovědnou osobou pouze v rozsahu stanoveném v
rozhodnutí
4. V případě změn skutečností rozhodných pro povolené nakládání s vodami je provozovatel vodního díla
povinen požádat o změnu rozhodnutí.
Účastníci řízení na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:
Město Varnsdorf, Nám. E. Beneše č.p. 470, 407 47 Varnsdorf 1
Odůvodnění:
Dne 8.8.2018 podal žadatel žádost o povolení k nakládání s povrchovými vodami. Tímto dnem bylo
zahájeno vodoprávní řízení. Účelem žádosti je zajištění platného povolení pro akumulaci povrchových
vod a jiné nakládání – převod vody pro rybníky Gerhus I a II.
Žádost byla doložena všemi povinnými doklady podle ustanovení § 2 vyhlášky č. 432/2001 Sb., o
dokladech žádosti o rozhodnutí nebo vyjádření a o náležitostech povolení, souhlasů a vyjádření
vodoprávního úřadu, a dalšími doklady, a to:
- snímek katastrální mapy
- výpis z katastru nemovitostí
- manipulační a havarijní řád
- vyjádření Povodí Ohře, s.p., Bezručova 4219, 430 03 Chomutov č.j. POH/27825/2018-2/301100 ze
dne 31.7.2018
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Městský úřad Varnsdorf, odbor životního prostředí přezkoumal výše uvedenou žádost doloženou
přílohami obsahující údaje, které jsou směrodatné pro posouzení dosahu žádaného rozhodnutí na
vodohospodářské poměry, a uznal ji za způsobilou. Právní subjektivita byla ověřena, vlastnické vztahy
byly zjištěny. Dnem podání žádosti bylo zahájeno vodoprávní řízení a s ohledem na skutečnost, že se
jedná o věc jednoduchou a lze rozhodnout na podkladě doložených dokladů, vodoprávní úřad
využil ustanovení § 115 odst. 10 vodního zákona a rozhodl bezodkladně.
Posouzení vodoprávního úřadu:
Vodoprávní úřad při přezkoumání žádosti a na základě shromážděných právně významných skutečností
zjistil, že nebyly shledány důvody bránící povolení. Z hlediska zájmů sledovaných vodním zákonem je
navrhované nakládání s vodami účelné a odůvodněné, záměr je možný, neboť lze předpokládat, že
povoleným nakládáním nedojde ke zhoršení stavu vodního útvaru a nebude mít za následek nedosažení
jeho dobrého stavu. Podle výsledku vodoprávního řízení nejsou ohrožené ani poškozené obecné zájmy a
práva jiných, proto vyhovuje vodoprávní úřad žádosti navrhovatele tak, jak je uvedeno ve výroku.
Vodoprávní úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů
ve výroku uvedených.
Účastníci řízení - další dotčené osoby:
Město Varnsdorf
Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků:
Účastníci neuplatnili návrhy a námitky.
Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí:
- Účastníci se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili.
Poučení účastníků:
Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu Ústeckého
kraje, se sídlem v Ústí nad Labem podáním u zdejšího správního orgánu.
Povolení ke vzdouvání a akumulaci povrchové vody je vydáváno bez ohledu na jakost povrchové vody
v místě tohoto povoleného nakládání.
Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a
aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je
správní orgán na náklady účastníka.
Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení.
Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.

Ing. Přemysl Brzák
vedoucí odboru životní prostředí
Poplatek:
Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích se nevyměřuje.
Obdrží:
účastníci řízení podle § 1 správního řádu (dodejky)
Město Varnsdorf, Nám. E. Beneše č.p. 470, 407 47 Varnsdorf 1
ostatní
Povodí Ohře - státní podnik, IDDS: 7ptt8gm
Český rybářský svaz, severočeský územní svaz, z.s., Střekovské nábřeží 975/51, Ústí nad Labem 400
03
vlastní

