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dle rozdělovníku

VD Sedlec - vzdouvání a akumulace, schválení manipulačního řádu

ROZHODNUTÍ
Krajský úřad Ústeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, jako vodoprávní úřad
příslušný podle § 107 odst. 1 písm. n) a w) zák. č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně
některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, právnické osobě Povodí
Ohře, státní podnik, se sídlem Bezručova 4219, 430 03 Chomutov, IČ 70889988, na
základě žádosti ze dne 20.8..2013
I. povoluje
vzdouvání a akumulaci povrchových vod podle § 8 odst. 1 písm. a) bod 2. vodního
zákona ve vodním díle Sedlec (VD Sedlec) v množství 1,016 mil. m3 při kótě hladiny 421,00
m n. m.
Umístění VD Sedlec
- na vodním toku Dubá I v ř. km. 2,5,
- ČHP 1-13-03-0042-0-00
- vodní útvar pocrchových vod ID 14243010 Liboc po soutok s Hasnickým potokem
- obec Mašťov,
- na pozemku p.č. 4186/2 v k.ú. Mašťov,
- souřadnice X: 1010715, Y: 823080,
Povolení se uděluje na dobu existence vodního díla.
Nakládání s vodami bude řízeno manipulačním řádem zpracovaným v srpnu 2013 Povodím
Ohře, státní podnik. Hlavním účelem nakládání s vodami je zajištění odběru vody pro
závlahy zemědělských pozemků a zajištění minimálního zůstatkového průtoku v toku Dubá I.
Vedlejším účelem je snížení povodňových průtoků, částečná ochrana území pod přehradou
před povodněmi a sportovní rybolov.
II. schvaluje
podle § 115 odst. 17 vodního zákona manipulační řád zpracovaný Ing. Tomáš Pailem,
oddělení manipulačních řádů a nádrží, odbor vodohospodářského rozvoje, Povodí Ohře,
státní podnik, v srpnu 2013 v souladu s požadavky vyhlášky č. 216/2011 Sb., o náležitostech
manipulačních a provozních řádů vodních děl.
Platnost manipulačního řádu se stanovuje na dobu 30 let od nabytí právní moci tohoto
rozhodnutí.
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ODŮVODNĚNÍ
Krajský úřad Ústeckého kraje obdržel dne 20.8.2013 žádost právnické osoby Povodí Ohře,
státní podnik, o povolení k nakládání povrchovými vodami ve VD Sedlec a o schválení
manipulačního řádu pro toto dílo.
Technické parametry VD Sedlec :
- hráz sypaná s návodním fóliovým těsněním,
- kóta koruny hráze min. 421,5 m n.m.,
- maximální výška hráze nad terénem 10,5 m,
- délka hráze 223m,
-výpustná a odběrná zařízení: spodní výpusti a odběrné potrubí, bezpečnostní přeliv,
Krajský úřad Ústeckého kraje uvědomil účastníky o zahájení řízení opatřením ze dne
29.8.2013. Tímto opatřením zároveň sdělil, že dotčené orgány mohou uplatnit svá závazná
stanoviska a účastníci řízení své námitky, popřípadě důkazy, nejpozději do 20 dnů ode dne
doručení tohoto opatření, jinak k nim nebude přihlédnuto a poučil je o jejich právu nahlížet do
spisu. Ve stanovené lhůtě nebyly námitky ani připomínky k vedenému řízení uplatněny. Dne
10.10. 2013 bylo k povolení akumulace na území přírodní rezervace Sedlec vydáno závazné
stanovisko č.j. 3683/ZPZ/2013/SU-040 příslušného orgánu ochrany a přírody, kterým je též
Krajský úřad Ústeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, v kterém je vysloven
souhlasí s akumulací za podmínky, že na VD bude manipulováno v souladu s manipulačním
řádem, který je v tomto rozhodnutí schválen. Vodoprávní úřad po přezkoumání podkladů
žádosti nezjistil žádné důvody, které by bránily žádosti vyhovět, a rozhodl proto tak, jak je
uvedeno ve výroku.

POUČENÍ ÚČASTNÍKŮ
Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení podat podle ustanovení § 81 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, a to k Ministerstvu zemědělství podáním učiněným u
Krajského úřadu Ústeckého kraje, odboru životního prostředí a zemědělství.
otisk úředního razítka
RNDr. Tomáš Burian
vedoucí oddělení životního prostředí

Rozdělovník:
účastníci řízení:
- Povodí Ohře, státní podnik, Bezručova 4219, 430 03 Chomutov
- Město Mašťov
- Obec Radonice
- Zemědělské družstvo Račetice
- Jiří Zápotocký, Revoluční 56, 431 56 Mašťov
- Státní pozemkový úřad
- Vojenské lesy a statky ČR, s.p.
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Ing. Břetislav Hutárek, Zaječická 1743, 431 11 Jirkov
Karel Ferdinand Thurn-Taxis, zastoupený Ing. Milanem Pavlíčkem, K lesíku 256/1A,
102 00 Praha 10
Růžena Lobkowizová, Nádražní 144, 27701 Dolní Beřkovice
Isabella Harnierová, Husova 160/23, 110 00 Praha 1-Staré město
Zdislava Crombie, Riegrova 1, 583 01 Chotěboř
Michal Vondra, Vojnín 7, 431 55 Radonice
AOPK, Kaplanova 1931, 148 00 Praha 11 Chodov

dotčené orgány a ostatní na vědomí:
- Městský úřad Kadaň, odbor ŽP
- Krajský úřad Ústeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, OPK
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