MAGISTRÁT MĚSTA DĚČÍN
odbor životního prostředí
Mírové nám. 1175/5, 405 38 Děčín IV
Číslo jednací:
Spisová zn.:
Vyřizuje:
Telefon:
e-mail:
Fax:
Děčín

MDC/101335/2016
MDC/88095/2016
Bc. Petr Strnad
412 591 461
zivotni@mmdecin.cz

Pavel Třebenský
Na Baních 1264
156 00 PRAHA-ZBRASLAV
Mária Třebenská
Na Baních 1264
156 00 PRAHA-ZBRASLAV

24.10.2016

v zastoupení:
Pavel Třebenský
Na Baních 1264
156 00 PRAHA-ZBRASLAV
Radek Kašpar
Pod Lesem 122
251 63 KUNICE-VIDOVICE

ROZHODNUTÍ

Výroková část
Magistrát města Děčín, odbor životního prostředí, jako vodoprávní úřad příslušný podle § 104
odst. 2 písm. c) a věcně příslušný dle ustanovení § 106 odst. 1 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 ustanovení § 11 odst. 1 písm. b) zákona č. 500/2004
Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“)
účastníkům řízení (§ 27 odst. 1 správního řádu), kterými jsou:
Pavel Třebenský, nar. 21.04.1954, Na Baních 1264, 156 00 Praha-Zbraslav,
Mária Třebenská, nar. 15.08.1956, Na Baních 1264, 156 00 Praha-Zbraslav,
Radek Kašpar, nar. 13.03.1976, Pod Lesem 122, 251 63 Kunice-Vidovice (dále jen „žadatelé“)
I. mění
manipulační řád pro vodní dílo: "Derivační MVE Děčín - Březiny" na pozemcích p. p. č. 860/4,
902/1 a 911 vše v katastrálním území Březiny u Děčína, schválený rozhodnutím vodoprávního
úřadu dne 15.10.2015 pod č.j. MDC/91197/2015.
Součástí manipulačního řádu pro stavbu vodního díla: "Derivační MVE Děčín - Březiny" na
pozemcích p. p. č. 860/4, 902/1 a 911 vše v katastrálním území Březiny u Děčína je rovněž
stavba vodního díla "Rybí přechod u derivační MVE Děčín - Březiny" na pozemcích p. p. č.
860/3 a 907/4 oba v katastrálním území Březiny u Děčína.
Změna schváleného manipulačního řádu spočívá ve změně podmínky č. 1 citovaného
rozhodnutí „Platnost manipulačního řádu se stanovuje po dobu zkušebního provozu uvedené
MVE a rybího přechodu“ na znění: „Platnost manipulačního řádu se stanovuje po dobu
zkušebního provozu uvedené MVE“.
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Odůvodnění
Dne 15.09.2016 podali Pavel Třebenský, nar. 21.04.1954, Na Baních 1264, 156 00 PrahaZbraslav, Mária Třebenská, nar. 15.08.1956, Na Baních 1264, 156 00 Praha-Zbraslav, kterou
zastupuje Pavel Třebenský, nar. 21.04.1954, Na Baních 1264, 156 00 Praha-Zbraslav a Radek
Kašpar, nar. 13.03.1976, Pod Lesem 122, 251 63 Kunice-Vidovice podali žádost o změnu
rozhodnutí č.j. MDC/91197/2015 ze dne 15.10.2015, vydaného odborem životního prostředí
Magistrátu města Děčín, týkajícího se schválení manipulačního řádu pro následující stavby
vodních děl: 1) "Rybí přechod u MVE Děčín - Březiny" na p.p.č. 860/3 a 907/4 v k.ú. Březiny u
Děčína.
Součástí schváleného manipulačního řádu pro stavbu vodního díla: "Derivační MVE Děčín Březiny" na pozemcích p. p. č. 860/4, 902/1 a 911 vše v katastrálním území Březiny u Děčína
byla rovněž stavba vodního díla "Rybí přechod u derivační MVE Děčín - Březiny" na pozemcích
p. p. č. 860/3 a 907/4 oba v katastrálním území Březiny u Děčína.
Vzhledem ke skutečnosti, že na stavbu vodního díla "Rybí přechod u MVE Děčín - Březiny" na
p.p.č. 860/3 a 907/4 v k.ú. Březiny u Děčína již byl dne 15.08.2016 pod č.j. MDC/76768/2016
vydán kolaudační souhlas a tedy by bylo povinností žadatele nechat zpracovat pro trvalý provoz
rybího přechodu manipulační řád nový, přičemž stavba citované MVE dosud nebyla uvedena do
trvalého užívání, žadatel navrhuje aby manipulační řád na rybí přechod zůstal v platnosti po
dobu zkušebního provozu na MVE.
Uvedeným dnem bylo zahájeno vodoprávní řízení.
Okruh účastníků řízení byl vymezen následovně:
Manipulační řád
Podle ustanovení § 27 odst. 1 správního řádu
a) Žadatel (vlastník MVE)
Pavel Třebenský, nar. 21.04.1954, Na Baních 1264, 156 00 Praha-Zbraslav,
Mária Třebenská, nar. 15.08.1956, Na Baních 1264, 156 00 Praha-Zbraslav,
kterou zastupuje Pavel Třebenský, nar. 21.04.1954, Na Baních 1264, 156 00 Praha-Zbraslav,
Radek Kašpar, nar. 13.03.1976, Pod Lesem 122, 251 63 Kunice-Vidovice
Podle ustanovení § 115 odst. 4 a 5 vodního zákona
b) Obec a správce vodního toku
Statutární město Děčín, IČ: 00261238, Mírové nám. č.p. 1175/5, Děčín IV-Podmokly, 405 02
Děčín 2,
Povodí Ohře, státní podnik, IČ: 70889988, Bezručova 4219, 430 03 Chomutov.
Podle ustanovení § 115 vodního zákona a ustanovení § 47 odst. 1 správního řádu oznámil
příslušný vodoprávní úřad zahájení vodoprávního řízení všem známým účastníkům řízení a
dotčeným orgánům oznámením č.j. MDC/92408/2016 ze dne 29.09.2016.
Vodoprávní úřad, dle ustanovení § 115 odst. 8 vodního zákona upustil od ohledání na místě a
ústního jednání. Zároveň, dle ustanovení § 115 odst. 8 vodního zákona stanovil, že účastníci
řízení mohou své námitky, popř. důkazy a dotčené orgány uplatnit závazná stanoviska do 10
dnů ode dne doručení tohoto oznámení.
Vodoprávní úřad po svém správním uvážení shledal, že zachování současného stavu, kdy je
zpracován současně jeden manipulační řád na derivační MVE a rybí přechod je v dané chvíli
účelné a nic nebrání zachování současného stavu s tím, že po vydání kolaudačního souhlasu
na derivační MVE bude zpracován manipulační řád pro trvalý provoz, jehož součástí bude jak
derivační MVE, tak i rybí přechod.
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Po posouzení otázky možnosti ovlivnění vodních poměrů a zájmů chráněných ustanoveními
vodního zákona a předpisů s ním souvisejících, rozhodl vodoprávní úřad tak, jak je uvedeno ve
výrokové části tohoto rozhodnutí.
Poučení účastníků
Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení podat podle ustanovení § 83 odst. 1 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 ke Krajskému úřadu Ústeckého kraje se sídlem Velká
Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem podáním učiněným u Magistrátu města Děčín,
odboru životního prostředí.
Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů, tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu
orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis.
Podané odvolání má v souladu s ustanovením § 85 odst. 1 správního řádu odkladný účinek.
Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.

Mgr. Jiří Hykš
vedoucí odboru životního prostředí

otisk úředního razítka
podepsáno elektronicky

Poplatek
Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích se nevyměřuje.

Obdrží
I. Účastníci vodoprávního řízení podle § 27 odst. 1 správního řádu (do vlastních rukou)
1. Pavel Třebenský, nar. 21.04.1954, Na Baních 1264, 156 00 Praha-Zbraslav, Mária
Třebenská, nar. 15.08.1956, Na Baních 1264, 156 00 Praha-Zbraslav, kterou zastupuje Pavel
Třebenský, nar. 21.04.1954, Na Baních 1264, 156 00 Praha-Zbraslav,
2. Radek Kašpar, nar. 13.03.1976, Pod Lesem 122, 251 63 Kunice-Vidovice
II. Účastníci vodoprávního řízení podle § 115 odst. 4 a 5 vodního zákona (do vlastních
rukou)
3. Povodí Ohře, státní podnik, IDDS: 7ptt8gm
4. Statutární město Děčín, Mírové nám. č.p. 1175/5, Děčín IV-Podmokly, 405 02 Děčín 2

