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Dle rozdělovníku

ROZHODNUTÍ
Výroková část:
Odbor životního prostředí MěÚ Podbořany, jako vodoprávní úřad příslušný podle § 106 zákona č. 254/2001 Sb.,
o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "vodní zákon"), ve
správním řízení posoudil žádost, kterou dne 21.6.2019 podal
Městys Nepomyšl, IČO 00265284, Nepomyšl 102, 439 71 Nepomyšl,
kterého zastupuje Ing. Jiří Kubelka, IČO 62248821, nar. 24.5.1965, Třeskonice 46, 438 01 Tuchořice
(dále jen "žadatel"), a na základě tohoto posouzení:

I.

Vydává podle § 8 odst. 1 písm. a) č. 2 vodního zákona
povolení

k nakládání s povrchovými vodami - k jejich akumulaci (dále jen "nakládání s vodami") na místě:
Název kraje
Název obce
Název katastrálního území
Parcelní čísla dle evidence katastru nemovitostí
Číselný identifikátor vodního toku
Název vodního toku
Číslo hydrologického pořadí a podpořadí
Hydrogeologický rajon
Přímé určení polohy (souřadnice X, Y)

Ústecký
Nepomyšl
Chmelištná
parc. č. 30
10238488
bezejmenný pravostranný přítok Lesky
1-13-0120-0-00
6120
X=1014878 a Y= 821537 (nádrž)

v tomto rozsahu:
Vzdouvání, akumulace
Přehrady, hráze a jezy
Účely užití souvisejícího vodního díla (Č 11)
Zdroj vody (Č 01)
Minimální zůstatkový průtok ve vodním toku pod
odběrným místem
Vodní značka (cejch)
Maximální hladina akumulované (vzduté) vody
Celkový objem akumulované vody
Délka povolené doby k akumulaci

akumulace
vodní nádrž
akumulace vody v krajině, extenzivní chov ryb, součást
vesnické architektury a slouží pro požární účely obce
z vodního toku
0,4 l/s
ANO
433,89 m n.m.
1,301 tis. m3
do konce životnosti vodního díla
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Popis stavby:
Jedná se o stávající malou vodní nádrž boční na p.p.č. 30 v k. ú. Chmelištná. Nádrž je napájena pomocí
rozdělovacího objektu z HOZ (IDVT 10238488, správce Státní pozemkový úřad) - bezejmenném pravostranném
přítoku Lesky. Hráz je nadzemní sypaná. Šířka v koruně 2-3 m, max. výška 1,4 m a délka 83 m. Návodní svah je
opatřen zdivem z lomového kamene, koruna a vzdušní svah zatravněny. Sklon vzdušního svahu 1:1,5 - 2,5.
K vypouštění vody z nádrže slouží jednodlužový betonový požerák s délkou přelivné hrany 0,46 m s plastovým
odpadním potrubím DN 250 mm. Odběrné zařízení z HOZ představuje hradidlový stupeň s kamenným obkladem
v korytě HOZ (hrazená výška 0,86 m). Přítok do nádrže je na pravém břehu náhonem, částečně zatrubněným DN
250. Bezpečnostní přeliv není vybudován. Na požeráku bude instalována vodočetná lať s vyznačením normální a
maximální hladiny. Je navrženo zachovat v napájecím HOZ minimální zůstatkový průtok v hodnotě 0,4 l/s (Q330d).
Účelem nádrže je akumulace vody, extenzivní chov ryb, součást vesnické architektury a slouží pro požární účely
obce. Parametry vodního díla: kóta normální hladiny 433,77 m n.m., kóta maximální hladiny 433,89 m n.m., kóta
koruny hráze 434,03 m n.m., plocha normální/maximální hladiny 1200/1210 m2, objem při normální/maximální
hladině 1301/1446 m3 a zařazení vodního díla z hlediska TBD do IV. kategorie

II.

Stanoví povinnosti a podmínky pro nakládání s vodami – akumulace:

1.

Na vodním díle budou osazeny vodní značky (cejchy) pro vyznačení zásobní (normální) a maximální hladiny
v nádrži. Tyto značky musí být dobře viditelné, přístupné a trvanlivé. Tento požadavek nesplňuje označení
barvou, které není odolné proti působení povětrnostním vlivům. Vhodný je např. pevně osazený kovový pásek.
Manipulace na vodním díle bude prováděna dle schváleného Manipulačního řádu č.j.: OŽP/2518/2019-231/Bla.
Doba povoleného nakládání s vodami: na dobu životnosti vodního díla.

2.
3.

Účastníci řízení, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:
Městys Nepomyšl, Nepomyšl 102, 439 71 Nepomyšl

Odůvodnění:
Dne 21.6.2019 podal žadatel žádost o povolení k nakládání s vodami na výše uvedeném vodním díle, uvedeným
dnem bylo zahájeno vodoprávní řízení.
Žádost byla doložena všemi povinnými doklady podle ustanovení § 61 odst. 4 vodního zákona a § 2 a § 6 vyhlášky
č. 183/2018 Sb., o náležitostech rozhodnutí a dalších opatření vodoprávního úřadu a o dokladech předkládaných
vodoprávnímu úřadu, a dalšími doklady.
Vodoprávní úřad oznámil zahájení řízení známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům. Současně podle
ustanovení § 112 odst. 2 stavebního zákona upustil od ohledání na místě a ústního jednání, protože mu poměry byly
dobře známy a žádost poskytovala dostatečné podklady pro posouzení, a stanovil, že ve lhůtě do 22.7.2019 mohou
dotčené orgány uplatnit závazná stanoviska a účastníci řízení své námitky, popřípadě důkazy.
Projektovou dokumentaci záměru nakládání s vodami – Manipulační a provozní řád Vodního díla „MVN na p.p.č. 30,
Chmelištná“ vypracoval Ing. Jiří Kubelka, Třeskonice 46, 438 01 Žatec 28.4.2019. Projektová dokumentace stavby
řeší:
Nakládání s povrchovými vodami - akumulaci na vodním díle „MVN na p.p.č. 30, Chmelištná“.
Stanoviska dotčených orgánů, odborná posouzení, znalecké posudky:
Vyjádření Povodí Ohře, státní podnik ze dne 17.6.2019 zn.: POH/21878/2019-2/301100
Posouzení vodoprávního úřadu:
Protože se jedná pouze o narovnání historického stavu, kdy nedochází ke změnám oproti stávajícímu stavu,
vodoprávní úřad za uvedených podmínek povolil nakládání s povrchovými vodami ve výše uvedeném množství.
Vodoprávní úřad v provedeném řízení přezkoumal předloženou žádost z hledisek uvedených v ustanoveních
vodního zákona a stavebního zákona, projednal ji s účastníky řízení a s dotčenými orgány a zjistil, že jejím
uskutečněním nebo užíváním nejsou ohroženy zájmy chráněné zákony a zvláštními předpisy. Při přezkoumání
žádosti, projednání věci s účastníky řízení a na základě shromážděných právně významných skutečností nebyly
shledány důvody bránící povolení.
Vodoprávní úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku
uvedených.
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Účastníci řízení - další dotčené osoby:
Povodí Ohře, státní podnik, Státní pozemkový úřad, Odbor vodohospodářských staveb, Lesy České republiky, s.p.,
Správa toků - oblast povodí Ohře, PÍŠŤALKA, s.r.o.
Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí:
Účastníci se k podkladům rozhodnutí vyjádřili a podmínky byly zapracovány do podmínek tohoto rozhodnutí.

Poučení účastníků:
Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení k Odboru životního prostředí a zemědělství
Krajského úřadu Ústeckého kraje v Ústí nad Labem podáním u zdejšího správního orgánu.
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 je nepřípustné.
Pokud Vám nebylo předmětné rozhodnutí doručeno poštovním doručovatelem přímo do vlastních rukou, ale
ve smyslu ustanovení § 24 odst. 1 správního řádu bylo uloženo na poště, potom se za den doručení považuje desátý
den od tohoto uložení, nikoliv až následné faktické převzetí rozhodnutí po uplynutí této desetidenní lhůty. V tomto
případě se lhůta pro případné podání odvolání nepočítá od faktického převzetí předmětného rozhodnutí účastníkem
řízení, ale už jedenáctého dne od uložení písemnosti na poště.
Povolení k nakládání s povrchovými vodami je vydáváno bez ohledu na jakost povrchové vody v místě tohoto
povoleného nakládání.

Ing. Bc. Martina Bláhová v. r.
odborný referent odboru životního prostředí
oprávněná úřední osoba

Poplatek:
Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích se nevyměřuje.
ROZDĚLOVNÍK:
Účastníci vodoprávního řízení - § 27 odst. 1 správního řádu (do vlastních rukou na dodejku):
1. Městys Nepomyšl, IDDS: hyfa9jy, KTERÝ ZASTUPUJE Ing. Jiří Kubelka, Třeskonice č.p. 46, Tuchořice, 438 01
Žatec 1
Účastníci vodoprávního řízení - § 27 odst. 2 správního řádu (do vlastních rukou na dodejku):
2. Povodí Ohře, státní podnik, IDDS: 7ptt8gm
3. Státní pozemkový úřad, Odbor vodohospodářských staveb, IDDS: z49per3
4. Lesy České republiky, s.p., Správa toků - oblast povodí Ohře, IDDS: e8jcfsn
5. PÍŠŤALKA, s.r.o., IDDS: mn2tfc3
Dotčené orgány (na dodejku):
6. MěÚ Podbořany, orgán ochrany přírody a krajiny, Mírová 615, 44101 Podbořany

