MAGISTRÁT MĚSTA DĚČÍN
odbor životního prostředí
Mírové nám. 1175/5, 405 38 Děčín IV
Číslo jednací:
Spisová zn.:
Vyřizuje:
Telefon:
e-mail:
Fax:
Děčín

MDC/56640/2016
MDC/35963/2016
Petr Strnad
412 591 461
zivotni@mmdecin.cz
07.06.2016

Obec Heřmanov
Heřmanov 13
405 02 HEŘMANOV
v zastoupení:
Ing. Richard Kulík
Pod Táborským vrchem 545
407 22 BENEŠOV NAD PLOUČNICÍ

ROZHODNUTÍ
Výroková část
Magistrát města Děčín, odbor životního prostředí, jako vodoprávní úřad příslušný podle § 104
odst. 2 písm. c) a věcně příslušný dle 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 místně příslušný podle ustanovení § 11 odst. 1 písm. b) zákona č. 500/2004
Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“)
účastníkovi řízení (§ 27 odst. 1 správního řádu), kterým je:
Obec Heřmanov, IČO 00261327, Heřmanov 13, 405 02 Heřmanov,
I. vydává
podle ustanovení § 8 odst. 1 písm. a) bod 2 vodního zákona
povolení k nakládání s povrchovými vodami, k jejich vzdouvání popřípadě akumulaci pro vodní
dílo: „Obecní rybníček na pozemku p.p.č. 186/3 v katastrálním území Heřmanov“
v kraji: Ústeckém,
v okrese: Děčín,
v obci: Heřmanov,
v katastrálním území: Heřmanov,
na pozemku: p.p.č. 186/3,
Určení místa polohy nakládání s vodami:
GIS: X ꞊ 970812, Y ꞊ 741281 – odběr z Dolského potoka,
X ꞊ 970780, Y ꞊ 741198 – zaústění do Fojtovického potoka,
číslo hydrologického pořadí: 1-14-03-094, 1-14-03-095,
hydrogeologický rajon: 4650,
vodní tok: Dolský potok, Fojtovický potok,
Údaje o předmětu rozhodnutí:
Účel užití akumulované vody:

vzdouvání, akumulace, rekreační, ostatní
(sportovní rybolov), krajinotvorný prvek
Související vodní díla:
Obecní rybníček
Zdroj vody:
Dolský potok
Minimální zůstatkový průtok ve vodním toku pod vzdouvacím objektem: 9,2 l/s (Q330d)
Maximální hladina akumulované vody:
224,17 m n. m. (Bpv)
Celkový objem akumulované vody při provozní hladině: 497 m3
Zatopený objem:
550 m3
Provozní hladina:
224,10 m n. m.
Min. kóta koruny hráze:
224,40 m n. m.
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Délka vzdutí při max. hladině zahrazení cca.:

40 m (vzdouvání pouze ve vodním díle)

II. vydává
podle ustanovení § 8 odst. 1 písm. a) bodu 5 vodního zákona
povolení k nakládání s povrchovými vodami, k jinému nakládání s nimi - tj. k převodu vody
nátokovým objektem z vodního toku Dolský potok do rybníka a odtokovým potrubím z rybníka
do vodního toku Fojtovický potok, umístěné
v kraji: Ústeckém,
v okrese: Děčín,
v obci: Heřmanov,
v katastrálním území: Heřmanov,
na pozemku: p.p.č. 186/3,
Určení místa polohy nakládání s vodami:
GIS: X ꞊ 970812, Y ꞊ 741281 – odběr z Dolského potoka,
X ꞊ 970780, Y ꞊ 741198 – zaústění do Fojtovického potoka,
číslo hydrologického pořadí: 1-14-03-094, 1-14-03-095,
hydrogeologický rajon: 4650,
vodní tok: Dolský potok, Fojtovický potok,
místo odběr vody do náhonu: Dolský potok, souřadnice GIS: X ꞊ 970812, Y ꞊ 741281,
zaústění odpadu: Fojtovický potok, souřadnice GIS: X ꞊ 970780, Y ꞊ 741198
délka nátokového objektu: 10 m, (DN 150)
odtokové potrubí: 42 m, (DN 300),
III. stanoví podmínky
pro povolení k nakládání s povrchovými vodami, podle ustanovení § 9 odst. 1 vodního zákona:
1. Doba předmětného povoleného nakládání se, dle ustanovení § 9 odst. 7 vodního zákona
stanovuje po dobu životnosti vodního díla.
2. Toto rozhodnutí ruší a nahrazuje veškerá předchozí rozhodnutí vydaná v této věci.

IV. ukládá
podle ustanovení § 59 odst. 1 písm. g) vodního zákona povinnost osadit na vodním díle vodní
značky (cejch) pro vyznačení provozní a maximální hladiny, a to nejpozději před započetím
užívání vodního díla, které je předmětem tohoto rozhodnutí.
Vodní dílo bude opatřeno vodočetnou latí s označením Hnorm a Hmax. Tyto značky musí být dobře
viditelné, přístupné a trvanlivé (uvedený požadavek nesplňuje označení barvou, které není
odolné působení klimatických vlivů. Vhodný je např. pevně osazený kovový pásek).
V. ukládá
podle ustanovení § 59 odst. 3 vodního zákona povinnost zpracovat manipulační řád vodního
díla "Obecní rybníček na pozemku p.p.č. 186/3 v katastrálním území Heřmanov". Součástí
manipulačního řádu vodního díla bude rovněž provozní řád vodního díla.
VI. stanoví podmínky
podle ustanovení § 59 odst. 3 vodního zákona, za kterých rozhodnutí o schválení manipulačního
řádu vydá:
1. Manipulační a provozní řád budou zpracovány dle vyhlášky č. 216/2011 Sb., o náležitostech
manipulačních řádů a provozních řádů vodních děl, v platném znění a dle TNV 75 2910 a TNV
75 2920.
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2. Vypracované řády budou předloženy k posouzení příslušným zástupcům správce vodních
toků k vyjádření. Poté budou schváleny příslušným vodoprávním úřadem.
3. Manipulační a provozní řád budou předloženy ke schválení vodoprávnímu úřadu nejpozději
před započetím užívání vodního díla, které je předmětem tohoto rozhodnutí.
VII. stanovuje
podle ustanovení § 36 odst. 2 vodního zákona povinnost zachovat minimální zůstatkový
průtok v toku Dolský potok, který bude dán v souladu s metodickým pokynem MŽP č. 9/1998 a
na základě aktuálních hydrologických údajů od ČHMÚ, a to minimálně v hodnotě Q330d, tj. 9,2
l/s.
Zachování minimálního zůstatkového průtoku bude dodrženo technickým opatřením, kdy
spodní hrana odběrného objektu bude situována nad kótou hladiny Q330d, tj. 223,50 m n.m.
VIII. rozhoduje
v řízení o žádosti ze dne 11.04.2016 podle ustanovení § 61 odst. 5 vodního zákona
1. o zařazení vodního díla „Obecní rybníček na pozemku p.p.č. 186/3 v katastrálním
území Heřmanov“ do kategorie IV. z hlediska technickobezpečnostního dohledu,
2. o povinnosti zajistit na vodním díle „Obecní rybníček na pozemku p.p.č. 186/3
v katastrálním území Heřmanov“ technickobezpečnostní dohled,
v rozsahu: technickobezpečnostní dohled bude prováděn obchůzkami, při kterých se zjišťují a
hodnotí jevy a skutečnosti v rozsahu:
a) statická a dynamická stabilita vzdouvací konstrukce a souvisejících objektů vodního díla
popřípadě jeho částí;
b) deformace určeného vodního díla, vzájemné posuny jednotlivých částí konstrukcí, trhliny
v konstrukčním materiálu,
c) deformace podloží,
d) fyzikálně mechanické vlastnosti stavebních a podložních materiálů,
e) režim podzemních a průsakových vod, tj. tlak vody, spojitosti, směr a rychlost proudění
vody v prostoru určeného vodního díla,
f) funkce ochranných, těsnicích, filtračních a drenážních prvků určeného vodního díla a
jeho podloží,
g) hydraulický spád v konstrukčních a podložních materiálech a jejich filtrační stabilita,
h) vlivy prostředí na technický stav určeného vodního díla a jeho technologická zařízení, tj.
účinky povětrnosti (zvláště mrazu a vlnobití), sesuvů břehů vodní nádrže a zdrže a
sesuvů v blízkém okolí určeného vodního díla, agresivní účinky vzduchu a vody ve vodní
nádrži a zdrži, vliv podzemní a průsakové vody, účinky stavebních a trhacích prací v
okolí určeného vodního díla, zemětřesení, poddolování, provozních a dopravních otřesů,
vegetace, živočichů a nepovolených zásahů třetích osob.
i) vlivy provozu na technický stav určeného vodního díla a jeho technologických zařízení,
tj. účinky manipulace s vodou ve vodní nádrži a zdrži, mechanické a jiné účinky
vypouštěné vody a vodou unášených materiálů, opotřebení a možné důsledky selhání
uzávěrů a hradících konstrukcí výpustí, přelivů a odběrných zařízení,
j) stav a funkci bezpečnostních a výpustných zařízení, jejich ovládání a kapacitu zařízení
ve srovnání s platnými normativy jiné jevy a skutečnosti, které mohou podle místních
poměrů ovlivnit bezpečnost, stabilitu a mechanickou pevnost určeného vodního díla.
za podmínek:
3. U vodních děl kategorie IV. může, dle ustanovení § 62 vodního zákona,
technickobezpečnostní dohled provádět vlastník případně stavebník sám.
4. Technickobezpečnostní dohled bude, podle kategorie vodního díla, do níž bylo tímto
rozhodnutím zařazeno, prováděn jedenkrát za 10 let.
5. K technickobezpečnostnímu dohledu bude vždy vlastníkem vodního díla přizván správce
vodního toku a vodoprávní úřad.
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Pro určené vodní dílo IV. kategorie se dohled provádí hodnocením jevů a skutečností a jejich
porovnáním se zjištěními při předchozích obchůzkách. O každé obchůzce se pořizuje písemný
záznam. Měření se zavádějí jen k objasnění jevů nebo skutečností, které nebylo možné
předvídat.
Ostatní podmínky, obsažené ve vyjádřeních či stanoviscích jednotlivých účastníků řízení
a dotčených orgánů, které nebyly citovány v podmínkách tohoto rozhodnutí, vyplývají
z jednotlivých ustanovení příslušných právních předpisů a jejich zohlednění by v tomto
rozhodnutí bylo nadbytečné, případně byly projektantem zohledněny v projektové
dokumentaci pro stavební povolení či předem projednány s jednotlivými účastníky řízení
a dotčenými orgány.
Odůvodnění
Magistrát města Děčín, odbor životního prostředí obdržel dne 11.04.2016 žádost, kterou podala
obec Heřmanov, IČO 00261327, Heřmanov 13, 405 02 Heřmanov, kterou zastupuje Ing.
Richard Kulík, IČO 11445289, Pod Táborským vrchem 545, 407 22 Benešov nad Ploučnicí, o
povolení k nakládání s povrchovými vodami – k jejich vzdouvání popřípadě akumulaci pro vodní
dílo: „Obecní rybníček na pozemku p.p.č. 186/3 v katastrálním území Heřmanov“, podle § 8
odst. 1 písm. a) bod 2 vodního zákona, dále k jinému nakládání s vodami - k převodu vody
nátokovým potrubím z Dolského potoka (IDVT: 10229933) a výpustním potrubím do
Fojtovického potoka (IDVT: 10102186), dle § 8 odst. 1 písm. a) bod 5 vodního zákona). Dále
žadatel podal žádost o zařazení vodního díla: „Obecní rybníček na pozemku p.p.č. 186/3
v katastrálním území Heřmanov“ do IV. kategorie z hlediska Technickobezpečnostního dohledu.
Uvedeným dnem bylo zahájeno vodoprávní řízení.
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.
Okruh účastníků řízení byl vymezen následovně:
povolení k nakládání s vodami
podle § 27 odst. 1 správního řádu
a) žadatel
Obec Heřmanov, IČO 00261327, Heřmanov 13, 405 02 Heřmanov, kterou zastupuje Ing.
Richard Kulík, IČO 11445289, Pod Táborským vrchem 545, 407 22 Benešov nad Ploučnicí
podle § 27 odst. 2) a 3) správního řádu a § 115 odst. 4) a 5) vodního zákona
b) obec, v jejímž územním obvodu dojde rozhodnutím vodoprávního úřadu
k ovlivnění vodních poměrů nebo životního prostředí
obec Heřmanov, IČO 00261327, Heřmanov 13, 405 02 Heřmanov (viz. žadatel)
c) správce vodního toku v případech, kdy se řízení dotýká vodního toku
Povodí Ohře, státní podnik, IČO: 70889988, Bezručova 4219, 430 03 Chomutov
Lesy České republiky, státní podnik, IČO: 42196451, správa toků – oblast povodí Ohře, Dr.
Vrbenského 2874/1, 415 01 Teplice
Podle ustanovení § 115 vodního zákona a § 47 odst. 1 správního řádu oznámil příslušný
vodoprávní úřad zahájení vodoprávního řízení všem známým účastníkům řízení a dotčeným
orgánům opatřením č.j. MDC/40381/2016 ze dne 21.04.2016.
Stanoviska sdělili:
- Povodí Ohře, státní podnik, zn. POH/13641/2016-2/301100 ze dne 18.04.2016;
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- Lesy České republiky, státní podnik, č.j. LCR956/000886/2016 ze dne 05.04.2016;
- Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky, regionální pracoviště Ústecko, správa
CHKO České středohoří č.j. SR/10541/CS/2013-6 ze dne 14.04.2016.
Vodoprávní úřad v provedeném řízení přezkoumal předloženou žádost z hledisek uvedených
v ustanoveních vodního zákona, projednal ji s účastníky řízení a s dotčenými orgány a zjistil, že
jejím uskutečněním nebo užíváním nejsou ohroženy zájmy chráněné vodním zákonem a
zvláštními předpisy. Při přezkoumání žádosti, projednání věci s účastníky řízení a na základě
shromážděných právně významných skutečností nebyly shledány důvody bránící povolení.
Vodoprávní úřad posoudil návrh žadatele v celém rozsahu a rozhodl tak, jak je uvedeno ve
výrokové části tohoto rozhodnutí.
Poučení účastníků
Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení podat podle ustanovení § 83 odst. 1 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 ke Krajskému úřadu Ústeckého kraje se sídlem Velká
Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem podáním učiněným u Magistrátu města Děčín,
odboru životního prostředí.
Lhůta pro podání odvolání se počítá ode dne následujícího po doručení písemného vyhotovení
rozhodnutí, nejpozději však po uplynutí desátého dne ode dne, kdy bylo nedoručené a uložené
rozhodnutí připraveno k vyzvednutí.
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. Podané odvolání má v souladu
s ustanovením § 85 odst. 1 správního řádu odkladný účinek.
Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší
ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.
Práva a povinnosti vyplývající z povolení k nakládání s vodami, které bylo vydáno pro účel
spojený s vlastnictvím k pozemkům anebo stavbám, přecházejí na jejich nabyvatele, pokud tyto
pozemky anebo stavby budou i nadále sloužit účelu uvedenému v povolení. To platí i pro jejich
uživatele po dobu užívání těchto pozemků nebo staveb v rozsahu, který odpovídá rozsahu práv
uživatele k nim, vyplývajícího ze vzájemného vztahu mezi vlastníkem a tímto uživatelem.
Nabyvatelé těchto pozemků anebo staveb, případně jejich uživatelé, jsou povinni oznámit
vodoprávnímu úřadu, že došlo k převodu nebo přechodu pozemku nebo stavby, s nimiž je
povolení k nakládání s vodami spojeno, a to do 2 měsíců ode dne jejich převodu nebo
přechodu, případně vzniku práv k jejich užívání.

Mgr. Jiří Hykš
vedoucí odboru životního prostředí

otisk úředního razítka
podepsáno elektronicky

Č.j. MDC/56640/2016

str. 6

Obdrží
I. Účastníci řízení podle § 27 odst. 1) SŘ (do vlastních rukou)
1. Obec Heřmanov, Heřmanov 13, 405 02 Heřmanov, kterou zastupuje Ing. Richard Kulík, Pod
Táborským vrchem č.p. 545, 407 22 Benešov nad Ploučnicí
II. Účastníci řízení podle § 115 odst. 4) a 5) VZ a § 27 odst. 2) a 3) SŘ (do vlastních rukou)
2. Povodí Ohře, státní podnik, IDDS: 7ptt8gm
3. Lesy České republiky, s.p., Správa toků oblast povodí Ohře, IDDS: e8jcfsn
Dotčené orgány
4. Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky, Regionální pracoviště Ústecko, oddělení
SCHKO - České středohoří P.O.BOX 183, IDDS: 6npdyiv

