MĚSTSKÝ ÚŘAD PODBOŘANY
Mírová 615, 441 01 Podbořany

Odbor životního prostředí
Tel. 415–237 531
Fax 415–237 602
URL: http://www.podborany.net
IČO: 00 26 53 65
Bankovní spojení KB Podbořany 19-625-481/0100 IDDS: fh4btis
Úřední dny: Po a St 7.00–16.30
Váš dopis zn.:
Ze dne:
Naše č. j.:
Zn.:
Vyřizuje:
Telefon:
Fax:
E-mail:
V Podbořanech dne:

22.2.2019
OŽP/1001/2019-231/Bla
ŽP/8038/2019/Bla
Ing. Bc. Martina Bláhová
415 237 531
415 237 602
blahova@podborany.net
28.6.2016

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, ve
správním řízení posoudil žádost, kterou dne 22.2.2019 podal
Český rybářský svaz, z.s. - místní organizace Podbořany, IČO 00482757, A. Dvořáka 876, 441 01 Podbořany,
který zastupuje Jiří Kubelka, nar. 24.5.1965, Třeskonice 46, 438 01 Tuchořice
(dále jen "žadatel"), a na základě tohoto posouzení:
I.

Podle § 115 odst. 18 vodního zákona
schvaluje

manipulační řád vodního díla:
MVN na p.p.č. 3685 Nepomyšl a na p.p.č. 1116/8 v k.ú. Buškovice
(dále jen "manipulační řád"):
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
Přímé určení polohy (souřadnice X, Y)
Název vodního díla
Manipulační řád
Vlastník vodního díla (systému)
Provozovatel vodního díla
Přehrady, hráze a jezy
Výčet účelů užití vodního díla (Č 11)
Byl předložen doklad o evidenci vodního díla v
katastru nemovitostí (viz § 20 VZ)
Byl předložen geometrický plán vodního díla
podle předpisu o katastru nemovitosti

Ústecký
Podbořany, Nepomyšl
Buškovice, Nepomyšl
parc. č. 1116/8 v katastrálním území Buškovice, parc. č. 3685
v katastrálním území Nepomyšl
10100252
Dolánecký potok
1-13-03-0230-0-00
X= 1016510 a Y= 815998
MVN na p.p.č. 3685 Nepomyšl a na p.p.č. 1116/8 v k.ú.
Buškovice
ANO
Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, Žižkov, 130 00
Praha 3
Český rybářský svaz, z.s., MO Podbořany
vodní nádrž
Akumulace vod, extenzivní chov ryb, krajinotvorný
NE
NE
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Manipulační řád se schvaluje za těchto podmínek:
1. Provozovatel musí splňovat schválený manipulační a provozní řád, neprodleně oznamovat
vodoprávnímu úřadu změny mající vliv na obsah manipulačního řádu a předkládat vodoprávnímu
úřadu ke schválení návrh na aktualizaci manipulačního řádu.
2. Manipulační řád bude aktualizován po opravě objektů nádrže.
3. Schválený manipulační a provozní řád bude zaslán Povodí Ohře, s.p.
Účastníci řízení, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu (§ 27 odst. 1 správního řádu):
Český rybářský svaz, z.s. - místní organizace Podbořany, A. Dvořáka 876, 441 01 Podbořany

Odůvodnění:
Dne 22.2.2019 podal provozovatel žádost o schválení manipulačního a provozního řádu. Tímto dnem bylo
zahájeno vodoprávní řízení.
Žádost dle přílohy č. 25 k vyhlášce č. 183/2018 Sb., v platném znění byla doložena těmito doklady:
 Manipulační a provozní řád
 Vyjádření Povodí Ohře, s.p. ze dne 7.1.2019 zn.: POH/49203/2018-2/301100
 Plná moc k zastupování Českého rybářského svazu, z.s., MO Podbořany Ing. Kubelkovi z 26.10.2018
 Souhlas vlastníka malé vodní nádrže Státního pozemkového úřadu z 28.3.2019.
Vodoprávní úřad oznámil zahájení řízení známým účastníkům řízení a dotčeným správním úřadům.
Vodoprávní úřad stanovil, že ve lhůtě do 29.3.2019 mohou účastníci řízení uplatnit své námitky a
připomínky a dotčené správní úřady svá stanoviska. Současně je upozornil, že na později podané námitky
nebude možno, podle ustanovení § 115 odst. 8 vodního zákona, brát zřetel.
Manipulační a provozní řád vypracoval Ing. Jiří Kubelka, Třeskonice 46, 438 01 Žatec, IČO 62248821, ŽL
č.j.: MUZA/29752/2008 Autorizace pro vodohosp. Stavby a stavby krajinného inženýrství.
Posouzení vodoprávního úřadu:
Vodoprávní úřad v provedeném řízení přezkoumal předloženou žádost z hledisek uvedených
v ustanoveních vodního zákona, projednal ji s účastníky řízení a s dotčenými správními úřady.
Při přezkoumání žádosti nebyly shledány důvody bránící schválení manipulačního řádu.
Vodoprávní úřad proto rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení
právních předpisů ve výroku uvedených.
Účastníci řízení - další dotčené osoby (§ 27 odst. 2 správního řádu):
Povodí Ohře, státní podnik, závod Terezín
Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků:
 Účastníci neuplatnili návrhy a námitky.
Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí:
 Účastníci se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili.

Poučení účastníků:
Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení k 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 rozhodnutí je nepřípustné.

Ing. Bc. Martina Bláhová
odborný referent odboru životního prostředí
oprávněná úřední osoba
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Poplatek:
Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích se nevyměřuje.
Přílohy pro žadatele:
 Schválený Manipulační a provozní řád vodního díla MVN na p.p.č. 3685 Nepomyšl a na p.p.č. 1116/8 v k.ú.
Buškovice - po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí
ROZDĚLOVNÍK:
Účastníci vodoprávního řízení - § 27 odst. 1 správního řádu (do vlastních rukou na dodejku):
1. Jiří Kubelka, Třeskonice č.p. 46, Tuchořice, 438 01 Žatec 1
Účastníci vodoprávního řízení - § 27 odst. 1 správního řádu (do vlastních rukou na dodejku):
2. Povodí Ohře, státní podnik, IDDS: 7ptt8gm
3. Státní pozemkový úřad, Odbor vodohospodářských staveb, IDDS: z49per3
Dotčené orgány (na dodejku):
4. MěÚ Podbořany, odbor ochrany přírody a krajiny, Mírová č.p. 615, 441 17 Podbořany

