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ROZHODNUTÍ
Odbor stavební úřad Magistrátu města Mostu, jako vodoprávní úřad věcně příslušný podle
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 jako místně příslušný správní
orgán podle ustanovení § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „správní řád“),
účastníkovi řízení podle § 27 odst. 1 písm. a) správního řádu, kterým je
Povodí Ohře, státní podnik, IČO 70889988, Bezručova č. p. 4219, 430 03 Chomutov 3
(dále jen „žadatel“)
podle § 8 odst. 1 písm. a) bod. 2 vodního zákona
vydává

povolení k nakládání s povrchovými vodami
- k jejich vzdouvání
(dále jen „nakládání s vodami“)
na místě:
Název kraje
Název obce
Identifikátor katastrálního území
Název katastrálního území
Parcelní čísla dle evidence katastru
nemovitostí
Číselný identifikátor vodního toku
Název vodního toku
Číslo hydrologického pořadí a podpořadí
Říční km vodního toku
Hydrogeologický rajon
Orientační určení polohy (souřadnice X, Y)
Název a kód vodního útvaru povrchových
vod

Ústecký
Most, Obrnice
699594, 699691, 708747
Most II, Rudolice nad Bílinou, Chanov
parc. č. 6990/1 v k. ú. Most II,
parc. č. 85, 87/4 v k. ú. Rudolice nad Bílinou,
parc. č. 9/9 v k. ú. Chanov
10100034
Bílina
1-14-01-0250-0-00
46,119
Mostecká pánev - severní část (2131)
989548, 788480
Bílina od toku Loupnice po tok Bouřlivec
(OHL_0820)

v tomto rozsahu:
Maximální hladina vzduté vody
Celkový objem vzduté vody
Délka vzdutí při maximální hladině
Zdroj vody (Č 01)

217,680 m n. m.
4,5 tis. m3
480 m
z vodního toku (01) - Bílina

Údaje o povoleném nakládání s povrchovými vodami
Účel užití vzdouvané vody (Č 02)
vzdouvání (26)
Související vodní díla (Č 03)
jez (414) – Jez Chánov I.
Účely užití souvisejícího vodního díla (Č 11) stabilizace toku (13)
Stanovuje časové omezení platnosti povolení pro nakládání s povrchovými vodami (k jejich
akumulaci):
 po dobu životnosti vodního díla „jez Chánov I“
Pro nakládání s povrchovými vodami stanovuje podle § 9 odst. 1 vodního zákona
podmínky a povinnosti:
1. V souladu s § 36 odst. 2 vodního zákona bude zachován minimální zůstatkový průtok
v toku Bílina.
2. Vodní dílo bude udržováno v řádném a provozuschopném stavu.
Povolení ke vzdouvání povrchové vody je vydáváno bez ohledu na jakost povrchové vody
v místě tohoto povoleného nakládání.

Odůvodnění
Dne 27.02.2017 podal žadatel žádost o povolení k nakládání s povrchovými nebo podzemními
vodami nebo jeho změnu podle § 8 odst. 1 písm. a) bodu 2 vodního zákona. Dnem podání
žádosti bylo zahájeno vodoprávní řízení.
Vodoprávní úřad se v rámci vodoprávního řízení zabýval stanovením okruhu účastníků řízení
podle § 115 vodního zákona a podle správního řádu. Vodoprávní úřad dospěl k závěru, že
účastníky řízení jsou na základě možného dotčení práv v souvislosti s tímto rozhodnutím:
1. podle § 27 odst. 1 písm. a) správního řádu
- žadatelé, tj. Povodí Ohře, státní podnik, IČO: 70889988,
2. podle § 27 odst. 2 a 3 správního řádu
- v souladu s § 115 odst. 4 vodního zákona obec, v jejímž územním obvodu může dojít
rozhodnutím vodoprávního úřadu k ovlivnění vodních poměrů nebo životního prostředí,
tj.: statutární město Most, IČO: 00266094; obec Obrnice, IČO: 00266116
- osoby, které mohou být rozhodnutím přímo dotčeny ve svých právech nebo
povinnostech, tj.: Jiří Novák, Zvoncovitá č. p. 1972/5, Praha 5 – Stodůlky, 155 00 Praha
515; Mgr. Renata Pešková, Honzíkova č. p. 329, Babice, 251 01 Říčany u Prahy;
Radek Dykast, Jana Kříže č. p. 877/2, 434 01 Most.
Vodoprávní úřad oznámil zahájení řízení známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům.
V souladu s ustanovením § 115 odst. 8 vodního zákona upustil od ústního jednání a ohledání na
místě a určil lhůtu, ve které mohou účastníci řízení uplatnit své námitky, do 18.04.2017.
Současně upozornil, že k později uplatněným námitkám, popřípadě důkazům nebude
přihlédnuto. Účastníkům řízení byla dána možnost nahlédnout do spisu.
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V rámci celého řízení bylo zjištěno:
a) Předmětem povolení je vzdouvání povrchové vody na vodním toku Bílina v říčním
kilometru 46,119 pomocí vodního díla „jez Chánov I.“, které se na místě nachází již od
60 let 20. století. Jez byl zlegalizován ověřením zjednodušené dokumentace (pasportu
stavby) odborem stavební úřad Magistrátu města Mostu dne 24.03.2017 pod zn.:
OSÚ/028808/2017/EV/A-2071, č. j.: MmM/035678/2017/OSÚ/EV. Účelem nakládání je
stabilizace a regulace vodního toku Bílina. Vzdouvání je dále využíváno k provozování malé
vodní elektrárny, která je umístěna na pravém břehu vodního toku a je ve vlastnictví Radka
Dykasta, Jana Kříže č. p. 877/2, 434 01 Most. Provoz malé vodní elektrárny a sním
související nakládání s vodami za účelem využití jejich energetického potenciálu dle
§ 8 odst. 1 písm. a) bodu 3 vodního zákona byl povolen zdejším stavebním úřadem dne
15.03.2005 pod zn.: SÚ 782/2005-231/H-2500-Tk do 31.12.2030.
b) Žádost byla doložena všemi povinnými doklady podle ustanovení § 2 vyhlášky č. 432/2001
Sb., o dokladech žádosti o rozhodnutí nebo vyjádření a o náležitostech povolení, souhlasů
a vyjádření vodoprávního úřadu, a dalšími doklady. K žádosti byly doloženy tyto doklady
a podklady:
- zjednodušená dokumentace stavby (pasport) spolu se situací širších vztahů;
- rozhodnutí zn.: SÚ 782/2005-231/H-2500-Tk ze dne 15.03.2005 vydané odborem
stavební úřad Magistrátu města Mostu;
- manipulační řád pro malou vodní elektrárnu schválený rozhodnutím zn.:
SÚ 782/2005-231/H-2500 dne 15.03.2005 schválený odborem stavební úřad
Magistrátu města Mostu;
- pověření pro Ing. Petra Nestlera pro zastupování Povodí Ohře, s. p., ze dne
01.07.2010;
- vyjádření Povodí Ohře, s. p. ze dne 20.02.2017, zn.: POH/08362/2017/201100 –
souhlasí bez připomínek;
- doklad o ověření zjednodušené dokumentace (pasportu stavby) ze dne 24.03.2017, zn.:
OSÚ/028808/2017/EV/A-2071 vydaný odborem stavební úřad Magistrátu města
Mostu.
c) V průběhu řízení nebyly účastníky řízení uplatněny připomínky ani námitky. K podkladům
rozhodnutí se účastníci nevyjádřili.
Posouzení vodoprávního úřadu:
Vodoprávní úřad v provedeném řízení přezkoumal předloženou žádost z hlediska zájmů
sledovaných vodním zákonem a zjistil, že jejím uskutečněním nebo užíváním nejsou ohroženy
zájmy chráněné vodním zákonem a zvláštními předpisy, nejsou ohroženy zájmy společnosti ani
nepřiměřeně omezena či ohrožena práva a oprávněné zájmy účastníků řízení. Nebyly shledány
důvody bránící povolení. Lze předpokládat, že záměrem nedojde ke zhoršení stavu vodního
útvaru a nebude mít za následek nedosažení dobrého stavu vod.
S ohledem na výše uvedené rozhodl vodoprávní úřad tak, jak je uvedeno ve výrokové části
tohoto rozhodnutí.

Poučení účastníků
Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho oznámení k odboru
životního prostředí a zemědělství Krajského úřadu Ústeckého kraje podáním u zdejšího
správního orgánu.
Lhůta pro podání odvolání se počítá ode dne následujícího po doručení písemného vyhotovení
usnesení, nejpozději však po uplynutí desátého dne ode dne, kdy bylo nedoručené a uložené
usnesení připraveno k vyzvednutí. Dokument, který byl dodán do datové schránky, je doručen
okamžikem, kdy se do datové schránky přihlásí osoba, která má s ohledem na rozsah svého
oprávnění přístup k dodanému dokumentu. Nepřihlásí-li se do datové schránky oprávněná osoba
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ve lhůtě 10 dnů ode dne, kdy byl dokument dodán do datové schránky, považuje se tento
dokument za doručený posledním dnem této lhůty.
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.

Ing. Stanislav Franta
vedoucí odboru stavební úřad
Magistrátu města Mostu

Obdrží
Účastníci řízení:
1) podle § 27 odst. 1 písm. a) správního řádu
Povodí Ohře, státní podnik, IDDS: 7ptt8gm
sídlo: Bezručova č. p. 4219, 430 03 Chomutov 3
2) podle § 27 odst. 2 a 3 správního řádu
Statutární město Most, zastoupené Ing. Ivou Mazurovou, vedoucí odboru rozvoje a dotací,
Radniční č. p. 1/2, 434 01 Most 1
Obec Obrnice, zastoupená starostou obce, IDDS: 8ppbujx
sídlo: Mírová č. p. 70, 435 21 Obrnice
Jiří Novák, Zvoncovitá č. p. 1972/5, Praha 5 - Stodůlky, 155 00 Praha 515
Mgr. Renata Pešková, Honzíkova č. p. 329, Babice, 251 01 Říčany u Prahy
Radek Dykast, Jana Kříže č. p. 877/2, 434 01 Most 1
Dotčené orgány:
Magistrát města Mostu, odbor životního prostředí a mimořádných událostí, Radniční č. p. 1/2,
434 01 Most 1
Obecní úřad Obrnice, Mírová č. p. 70, 435 21 Obrnice
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