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„Malá vodní elektrárna na řece Bílině ř. km 26,0 k.ú. Bžany“ – vakový jez, rybí přesmyk
schválení manipulačního řádu vodního díla

ROZHODNUTÍ
Magistrát města Teplice, odbor životního prostředí, jako příslušný vodoprávní úřad dle ustanovení § 104
odst. 2 písm. c) a ustanovení § 106 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní
zákon) a jako místně a věcně příslušný vodoprávní úřad podle ustanovení § 11 a § 10 zákona č. 500/2004 Sb.,
správní řád, ve znění pozdějších předpisů, a jako speciální stavební úřad podle § 15 odst. 4 vodního zákona
speciální stavební úřad příslušný podle § 120 odst. 1 zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním
řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, v souladu s § 190 odst.5 stavebního zákona č. 183/2006
Sb., (dále jen "stavební zákon"),
ve správním řízení posoudil žádost, kterou podal účastník řízení dle ust. § 27 odst. 1. správního řádu
Luboš Mareček, Za Vodou 243, 542 26 Horní Maršov, IČ: 15151361 (fyzická podnikající osoba)
(dále jen "žadatel"), a na základě tohoto posouzení:
schvaluje
podle ustanovení § 115 odst. 18 vodního zákona

manipulační řád
vodního díla: „Malá vodní elektrárna na řece Bílině ř. km 26,0 k.ú. Bžany“;
na pozemku.p.č.697/8 k.ú. Bžany a p.p.č. 765/1, 150 k.ú. Lysec, okres Teplice, kraj Ústecký.
Dle předloženého GP č. 271-172/2011 a GP č. 570-172/2011 se stavba vodní elektrárny nachází na st.p.č. 207
(vakový jez) k.ú. Lysec, st.p.č. 208 (odděleno z p.p.č. 765/1k.ú. Lysec), p.p.č. 150 (rybí přechod) k.ú. Lysec a
st.p.č. 311 k.ú. Bžany (odděleno z p.p.č. 697/8 k.ú. Bžany), okres Teplice, kraj Ústecký.
Vodní tok: Bílina (10100034), oblast povodí: Ohře, Dolní Labe a ostatní přítoky Labe, vodní útvar: Bílina od toku
Bouřlivec po Ždírnický potok OHL_0850), ČHP: 1-14-01-0700-0-00 – Bílina, HGR: 6133 - Teplický ryolit.
Přímé určení polohy, souřadnice x, y:
jez
981571.40, 774133.31
rybí přechod
981559.073, 774140.003
Manipulační řád se schvaluje za těchto podmínek:
1.
Manipulační řád bude platný po dobu existence stavby.
2.
Pokud dojde ke změně, která může ovlivnit účinnost a použitelnost manipulačního řádu, budou údaje
uvedené ve schváleném manipulačním řádu aktualizovány do jednoho měsíce po každé změně a
předloženy vodoprávnímu úřadu k odsouhlasení. Změny kontaktních údajů dle § 2 odst. 1. písm. a)
Vyhlášky č. 216/2011 Sb., o náležitostech MŘ, budou prováděny průběžně; tyto změny nepodléhají
schválení vodoprávního úřadu

Účastníci řízení, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:
Luboš Mareček, Za Vodou 243, 542 26 Horní Maršov, IČ: 15151361
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Odůvodnění:
Luboš Mareček, Za Vodou 243, 542 26 Horní Maršov
(dále jen "stavebník"), podal dne 22.12.2017 žádost o vydání kolaudačního rozhodnutí pro výše uvedenou
stavbu, žádost o změnu nakládání s povrchovými vodami a žádost o schválení manipulačního řádu pro trvalé
užívání stavby. Dnem podání žádosti bylo zahájeno řízení.
Podle ustanovení § 115 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve
znění pozdějších předpisů a podle § 82) zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu
(stavební zákon) ve znění pozdějších předpisů a příslušných ustanovení zákona č. 500/2004 Sb. správní řád,
ve znění pozdějších předpisů, oznámil příslušný vodoprávní úřad zahájení řízení všem známým účastníkům
řízení i dotčeným orgánům opatřením č.j.: MgMT/008801/2018/St, Zn.: ODŽP/B-01/St ze dne 30.1.2018, kterým
bylo stanoveno i ústní jednání (místní šetření) na 23.2.2018 s upozorněním, že na námitky, které nebudou
sděleny nejpozději při ústním jednání (místním šetření), nebude možno brát zřetel. Ve stejném termínu měli
možnost uplatnit své případné námitky oslovené spolky, které se do řízení přihlásí.
Spolek Ústecké šrouby, z.s. se do řízení přihlásil dle ust. 115 odst. 7 vodního zákona oznámením ze dne
18.2.2018.
Vzhledem k tomu, že součástí řízení vodoprávního úřadu bylo i projednání schválení manipulačního řádu pro
trvalé užívání vodního díla, bylo při ústním jednání a místním šetření konaného dne 23.2.2018 s účastníky řízení na
místě dohodnuto, že řízení o schválení Manipulačního řádu bude usnesením dle ust. § 140 odst.3 správního řádu
vyloučeno ze společného řízení, a že je třeba dopracovat předložený manipulační řád (MŘ) k trvalému užívání MVE
Bžany, a řízení o schválení MŘ tak bude usnesením přerušeno.
Usnesením ze dne 9.3.2018 pod č.j.: MgMT/025841/2018/St byla otázka týkající se řízení o schválení
Manipulačního řádu k trvalému užívání MVE Bžany vyloučena ze společného řízení a řízení o schválení MŘ
bylo z důvodu jeho dopracování usnesením ze dne 9.3.2018 pod č.j.: MgMT/027790/2018/St přerušeno.
Usnesení o vyloučení dané otázky ze společného řízení se pouze poznamená do spisu a účastníkům řízení se
neoznamuje. Účastníci řízení byli o vydaném usnesení (vyloučení ze společného řízení) vyrozuměny v usnesení o
přerušení řízení s tím, že s obsahem usnesení a jeho odůvodněním se mohou účastníci seznámit nahlédnutím
do spisu. Účastníci nevyužili tohoto práva a nebyli nahlédnout do spisu.
Aktualizovaný MŘ byl vodoprávnímu úřadu předložen ke schválení dne 20.8.2018.
O pokračování vodoprávního řízení byli účastníci řízení a dotčené orgány písemně vyrozuměny opatřením ze
dne 27.8.2018 pod č.j.: MgMT/093663/2018/St. Účastníci řízení a dotčené orgány měli možnost s obsahem
spisu seznámit se a vyjádřit se k podkladům rozhodnutí, a to nejpozději do 15 dnů ode dne doručení opatření
(vyrozumění). Současně byli upozorněni, že k později uplatněným námitkám a stanoviskům, popřípadě
důkazům nebude přihlédnuto.
Ke dni vydání rozhodnutí účastníci této možnosti nevyužili, nebyli nahlédnout do spisu a vodoprávní úřad
neobdržel žádné námitky či připomínky.
Účastník řízení dle ust. 115 vodního zákona:
 dle ust. § 27 odst. 1 SŘ: Luboš Mareček,
 dle ust. § 27 odst. 2 SŘ: Obec Bžany, Povodí Ohře, s.p., Český rybářský svaz - Severočeský území svaz,
Ústecké šrouby, z.s.
Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků:
Požadavky účastníků byly uvedeny do výroku rozhodnutí.
V průběhu řízení o schválení MŘ již vodoprávní úřad neobdržel žádná stanoviska či vyjádření účastníků řízení
ani dotčených orgánů.
Posouzení vodoprávního úřadu.
Rozhodnutí o povolení k užívání stavby, ke změně nakládání s povrchovými vodami a stanovení MZP bylo
vydáno zdejším vodoprávním úřadem dne 11.4.2018 pod č.j.: MgMT/139729/2017/St, NPM: 8.5.2018.
Vzhledem k tomu, že otázka schválení Manipulačního řádu byla vyloučena ze společného řízení, je o ní
rozhodováno samostatně.
Manipulační řád k trvalému užívání MVE Bžany vypracovala Ing. Kombercová, datum: 11/2017. Po stanovení
minimálního zůstatkového průtoku byl MŘ doplněn o tyto hodnoty, aktualizován a předložen k odsouhlasení
Povodí Ohře, s.p.. Aktualizovaný MŘ byl Povodím Ohře, s.p., odsouhlasen dne 20.8.2018.
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Aktualizovaný MŘ byl vodoprávnímu úřadu předložen ke schválení dne 20.8.2018.
O pokračování vodoprávního řízení byli účastníci řízení a dotčené orgány písemně vyrozuměny opatřením ze
dne 27.8.2018. .č.j: MgMT/093663/2018/St.
V průběhu řízení o schválení MŘ již vodoprávní úřad neobdržel žádná stanoviska či vyjádření účastníků řízení
ani dotčených orgánů.
Manipulační řád je zpracovaný v souladu s Vyhláškou č. 216/2011 Sb., o náležitostech manipulačních řádů a
provozních řádů vodních děl.
Vodoprávní úřad posoudil předloženou žádost a manipulační řád vodního díla a konstatuje, že jeho schválením
nejsou ohroženy zájmy chráněné vodním zákonem a zvláštními předpisy a jsou tak dány podmínky řádného
užívání a provozování vodního díla. Provozní řád se dle aktuálních právních předpisů již rozhodnutím
neschvaluje.
Při stanovení okruhu účastníků se řídil vodoprávní úřad ustanovením § 115 vodního zákona. Účastníkem dle
§ 27 odst. 1 správního řádu je Luboš Mareček, mezi účastníky dle § 27 odst. 2 správního řádu zahrnul
vodoprávní úřad ty účastníky, jejichž zájmy mohou být manipulací na vodním díle dotčeny, a to správce
vodního toku Bílina - Povodí Ohře, s.p., obec Bžany, ČRS –SÚS a Ústecké šrouby z.s., který se do řízení
přihlásil.
Vzhledem k tomu, že se jedná o stavbu trvalou, stanovil vodoprávní úřad dobu platnosti tak, že MŘ bude platný
po dobu existence stavby a zároveň stanovil podmínku, že pokud dojde ke změně, která může ovlivnit účinnost
a použitelnost manipulačního řádu, budou údaje uvedené ve schváleném manipulačním řádu aktualizovány do
jednoho měsíce po každé změně a předloženy vodoprávnímu úřadu k odsouhlasení. Změny kontaktních údajů
dle § 2 odst. 1. písm. a) Vyhlášky č. 216/2011 Sb., o náležitostech MŘ, budou prováděny průběžně; tyto změny
nepodléhají schválení vodoprávního úřadu
Vodoprávní úřad posoudil žádost z hledisek uvedených v ustanoveních vodního zákona a příslušných vyhlášek,
a protože neshledal nedostatky podání ani důvody bránící schválení manipulačního řádu a účastníci řízení ani
dotčené orgány neuplatnily námitky, rozhodl proto, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení
právních předpisů ve výroku uvedených.

Upozornění:
Dle § 59 odst. 1. písm. a) vodního zákona budou vodoprávnímu úřadu oznámeny změny mající vliv na obsah
manipulačního řádu a vodoprávnímu úřadu bude předložen ke schválení návrh na úpravu manipulačního řádu
tak, aby byl v souladu podle § 47 odst. 4 písm. g) vodního zákona.
Poučení účastníků:
Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho doručení dle ust. § 81 zákona. č. 500/2004 Sb.,
správní řád, ve znění pozdějších předpisů, ke Krajskému úřadu Ústeckého kraje podáním u zdejšího
Magistrátu města Teplice, odboru životního prostředí.
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.

„Otisk úředního razítka“

oprávněná úřední osoba
Anita Stelzerová os. č. 2025
odborný pracovník
Ing. Dagmar Teuschelová
vedoucí odboru ŽP
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Příloha: Žadateli bude ověřený MŘ předán po nabytí právní moci rozhodnutí.

Obdrží:
Účastníci řízení (doporučeně do vlastních rukou):
1. Luboš Mareček, Za Vodou 243, 542 26 Horní Maršov
2. Povodí Ohře, s.p., Bezručova 4219, 430 03 Chomutov
3. Obec Bžany
4. Český rybářský svaz, Severočeský území svaz, Střekovské nábřeží 51/975, 400 03 Ústí nad Labem
5. Ústecké šrouby, z.s., Velká Hradební 322/53, 400 01 Ústí nad Labem, DS: x6gbs2j
Dotčené orgány státní správy:
6. Magistrát města Teplice, odbor ÚPSŘ, nám. Svobody 2, 415 95 Teplice
7. Magistrát města Teplice, odbor ŽP (ochrana přírody), nám Svobody 2, 415 95 Teplice
8. MZ ČILZ, Palackého nám. 4, 128 01 Praha 2
9. Drážní úřad, sekce stavební, Wilsonova 80, 121 06 Praha 2
Na vědomí:
10. Správa železniční dopravní cesty s.o., Železničářská 31, 400 03 Ústí nad Labem,
11. ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín 4
12. H&R Product s.r.o., Nová Ves u Pláně 20, 400 02 Homole u Panny (i83ikrk)
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