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ROZHODNUTÍ
Městský úřad Varnsdorf, odbor životního prostředí, jako vodoprávní úřad věcně příslušný podle
ustanovení § 104 odst. 2 písm. c) a ustanovení § 106 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně
některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "vodní zákon"), ve znění
pozdějších předpisů a místně příslušný podle ustanovení § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve
znění pozdějších předpisů ve správním řízení posoudil žádost, kterou dne 20.3.2019 podala:
Obec Horní Podluží, IČO 00524221, Žofín č.p. 2, 407 57 Horní Podluží
(dále jen "žadatel"), a na základě tohoto posouzení:
podle ustanovení § 115 odst. 18 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní
zákon), ve znění pozdějších předpisů

schvaluje
„Dodatek – manipulačního řádu pro rybník Světlík v k.ú. Horní Podluží „
Název obce
Identifikátor katastrálního území
Parcelní čísla
Název vodního toku
Číslo hydrologického pořadí

Horní Podluží
Horní Podluží
parc. č. 610/1
Lužnička
2-04-08-006

Souřadnice
X/Y
Kóta provozní hladiny
Kóta normální hladiny (přeliv)
Kóta max. hladiny
Kóta koruny hráze
Objem vody při provozní hladině
Kategorie z hlediska TBD

955136/721332
492, 79 m n.m.
492,92 m n.m.
493, 44 m n.m.
493,75 m n. m.
121 000 m3
IV . kategorie

Popis:
Jedná se o schválení dodatku manipulačního řádu pro rybník Světlík.
Manipulační řád se schvaluje za těchto podmínek:
1. Manipulační řád řád bude dle potřeby aktualizován.
2. Povodí Ohře, s.p., Bezručova 4219, 430 03 Chomutov
Budou dodrženy podmínky vyjádření č.j. POH/02535/2019-2/301100 ze dne 8.3.2019.
• V článku A1.3 bude opravena hodnota min. zůstatkového průtoku ve vodním toku pod hrází
rybníka na 2,7 l/s. Hodnota 2,7 l/s vychází z platného povolení k nakládání s vodami pro rybník
Světlík, platného manipulačního řádu rybníka Světlík a povolení k odběru vody z rybníku
Světlík pro zasněžování SKI areálu Horní Podluží.
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• Min. zůstatkový průtok (2,7 l/s) má být označen vodní značkou (viz podmínka č. 2 schválení MŘ
rozhodnutím MěÚ Varnsdorf zn. 21789/2004-4706/2004 ze dne 30.8.2004). V MŘ budou
uvedeny konkrétní údaje o vodní značce ( umístění vodní značky, výpočet a hodnota výšky
přepadového paprsku).
3. Platnost do 31.12.2023.
V ostatních podmínkách zůstává v platnosti původní rozhodnutí.
Účastníci řízení (§ 27 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., Správní řád, ve znění pozdějších předpisů - dále
jen správní řád):
Obec Horní Podluží, IČO 00524221, Žofín č.p. 2, 407 57 Horní Podluží
Odůvodnění:
Městský úřad Varnsdorf, odbor životního prostředí obdržel dne 8.3.2019 žádost Obec Horní Podluží
o schválení dodatku manipulačního řádu pro rybník Světlík v k.ú. Horní Podluží.
Byly předloženy následující doklady:
- žádost
- dodatek manipulačního řádu 4 x
- vyjádření Povodí Ohře, s.p., Bezručova 4219, 430 03 Chomutov, č.j. POH/025335/2019-2/301100 ze
dne 8. 3. 2019
- Lesy ČR, s.p., správa toků – oblast Povodí Ohře, Dr. Vrbenského 2874/1, 415 01 Teplice č.j.
LCR956/000136/2018 ze dne 15. 1. 2019
Posouzení vodoprávního úřadu:
Městský úřad Varnsdorf, odbor životního prostředí neoznamoval zvláštním opatřením zahájení tohoto
řízení a po posouzení všech podkladů využil ustanovení § 115 odst. 10 vodního zákona a
rozhodl bezodkladně.
Byl přezkoumám soulad žádosti s povinnostmi vyplývajícími z vodního zákona a předpisů vydaných
k jeho provedení a nebyly shledány důvody bránící schválení dodatku manipulačního řádu pro rybník
Světlík.
Vodoprávní úřad na základě výsledků provedeného vodoprávního řízení rozhodl tak, jak je uvedeno ve
výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.
Účastníci řízení - další dotčené osoby (§ 27 odst. 2 a 3 správního řádu):
Povodí Ohře, státní podnik, LESY ČR, s.p., Správa toků - oblast povodí Ohře
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 ke Krajskému úřadu Ústeckého
kraje, se sídlem v Ústí nad Labem 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. Přemysl Brzák
vedoucí odboru životní prostředí
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Poplatek:
Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích se nevyměřuje.
Přílohy pro žadatele:
Dodatek manipulačního řádu pro rybník Světlík v k.ú. Horní Podluží
Obdrží:
účastníci (dodejky)
Obec Horní Podluží, IDDS: wggbzxy
Povodí Ohře, státní podnik, IDDS: 7ptt8gm
LESY ČR, s.p., Správa toků - oblast povodí Ohře, IDDS: e8jcfsn
ostatní
Český rybářský svaz, Severočeský územní svaz Ústí nad Labem, Střekovké nábřeží č.p. 51, Ústí nad
Labem-centrum, 400 03 Ústí nad Labem 1
vlastní

