Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem
Odbor životního prostředí a zemědělství
Datum:
JID:
Číslo jednací:
Vyřizuje/linka:
E-mail:

10.8.2016
125886/2016/KUUK
2679/ZPZ/2016/MŘ
Ing.Vlasta Štěpánová/475657217
stepanova.vlasta@kr-ustecky.cz

dle rozdělovníku

Jezero Most – manipulační řád pro napouštění z průmyslového vodovodu
Nechranice
Krajský úřad Ústeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, jako vodoprávní úřad
věcně příslušný podle § 107 odst. 1 písm. w) zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně
některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů,
schvaluje
podle ustanovení § 115 odst.18 vodního zákona právnické osobě Palivový kombinát Ústí,
státní podnik, se sídlem Hrbovická 2, 403 39 Chlumec, IČO 00007536
Manipulační řád pro napouštění jezera Most z přivaděče PVN,
který byl zpracován společností MV projekt spol. s r.o. v květnu 2016.
Jezero Most se nachází v obci Most na k.ú. Konobrže, Kopisty, Most I a Pařidla, ID 2131,
ČHP 1-14-01-0250-0-00 ve vodním útvaru povrchových vod Bílina po soutok s Bouřlivcem.
Manipulační řád se schvaluje do 31.12.2019, to znamená na dobu ověřovacího provozu
vodohospodářské soustavy jezera Most, za podmínky, že bude aktualizován při každé změně
manipulace s vodou. Průběžná aktualizace v kapitole kontaktů nepodléhá schvalování ve
smyslu § 115 vodního zákona.
Účastník řízení podle § 27 odst. 1 správního řádu:
Palivový kombinát Ústí, státní podnik, se sídlem Hrbovická 2, 403 39 Chlumec,
IČ 00007536

ODŮVODNĚNÍ
Krajský úřad, odbor životního prostředí a zemědělství obdržel dne 28.7.2016 žádost
společnosti Palivový kombinát Ústí, s.p. o schválení výše uvedeného manipulačního řádu.
Manipulační řád byl před předložením krajskému úřadu odsouhlasen Povodím Ohře, s.p.,
jako provozovatelem PVN.
Předložený manipulační řád splňuje náležitosti vyhlášky č. 216/2011 Sb., o náležitostech
manipulačních a provozních řádů vodních děl a jeho platnost je omezena ověřovacím
provozem vodohospodářské soustavy jezera Most.
Napouštění jezera Most bylo oficiálně ukončeno v září 2013. Předložený manipulační řád řeší
způsob dopouštění, protože zatím je bilance jezera Most pasivní, to znamená odpar a sycení
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břehů vodou je vyšší než dotace jezera z přilehlého povodí a je tedy nutné ubývající vodu
průběžně doplňovat. Jako jediný použitelný zdroj pro doplnění vod je v současnosti PVN.
Vzhledem k tomu, že ověřovací provoz má být ukončen k 31.12.2019, byla ke stejnému datu
omezena i platnost předloženého manipulačního řádu.
S ohledem na skutečnost, že účastníky řízení jsou v tomto případě pouze žadatel a
provozovatel PVN, neoznámil krajský úřad zahájení řízení a rozhodl ve věci v souladu
s ustanovením § 115 odst.11 vodního zákona bezodkladně.

POUČENÍ ÚČASTNÍKŮ
Proti tomuto rozhodnutí mohou účastníci řízení podat podle ustanovení § 81 odst. 1
a následných ustanovení správního řádu odvolání, ve kterém uvedou, v jaké rozsahu
rozhodnutí napadají a dále namítaný rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost
rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo, ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho oznámení, a to
k Ministerstvu zemědělství podáním učiněným u Krajského úřadu Ústeckého kraje. Za
počátek lhůty se považuje den následující po dni oznámení tohoto rozhodnutí.
Otisk úředního razítka
RNDr. Tomáš Burian
vedoucí oddělení životního prostředí
Příloha:
Schválený manipulační řád

Rozdělovník:
Palivový kombinát Ústí, státní podnik (+příloha po nabytí právní moci rozhodnutí)
Povodí Ohře, s.p. (+příloha po nabytí právní moci rozhodnutí)
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