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„Malá vodní elektrárna na řece Bílině ř. km 26,0 k.ú. Bžany“ – vakový jez, rybí přesmyk
ROZHODNUTÍ
Magistrát města Teplice, odbor dopravy a životního prostředí, jako příslušný vodoprávní úřad dle ustanovení §
104 odst. 2 písm. c) a ustanovení § 106 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní
zákon) a jako místně a věcně příslušný vodoprávní úřad podle ustanovení § 11 a § 10 zákona č. 500/2004 Sb.,
správní řád, ve znění pozdějších předpisů, a jako speciální stavební úřad podle § 15 odst. 4 vodního zákona a §
15 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (dále jen „stavební zákon“),
ve správním řízení posoudil žádost, kterou podal účastník řízení dle ust. § 27 odst. 1 správního řádu
Luboš Mareček, Za Vodou 243, 542 26 Horní Maršov, IČ: 15151361 (fyzická podnikající osoba)
(dále jen "žadatel"), a na základě tohoto posouzení:

m ě n í (prodlužuje) d o b u

platnosti

povolení

týkajícího se Malé vodní elektrárny na řece Bílině ř. km 26,0 k.ú. Bžany“– vakový jez, rybí přesmyk
na p.p.č., 765/1, 150 k.ú. Lysec a p.p.č 697/8 k.ú. Bžany, okres Teplice, kraj Ústecký, vydaného Magistrátem
města Teplice, odborem dopravy a životního prostředí, dne 27.11.2015 pod č.j.: MgMT/125055/2015/St, zn:
ODŽP/B-01/St,
1. Ke zkušebnímu provozu dle ust. § 15 vodního zákona a ustanovení § 124 stavebního zákona,
2. k nakládání s vodami - k jejich vzdouvání ve vodním díle „Malá vodní elektrárna na řece Bílině,
podle ustanovení § 12 odst. 2 a odst. 4 zákona č. 254/2001 Sb., vodní zákon
3. platnost schváleného manipulačního řádu,

a to do 30.6.2017.
Ostatní body výše uvedeného rozhodnutí zůstávají zachovány.
Vodní tok: Bílina (10100034), oblast povodí: Ohře, Dolní Labe a ostatní přítoky Labe, vodní útvar: Bílina od toku
Bouřlivec po Ždírnický potok, ČHP: 1-14-01-0700-0-00, HGR: Teplický ryolit.
Přímé určení polohy, souřadnice x, y:
jez
981571.40, 774133.31
rybí přechod
981559.073, 774140.003

Odůvodnění:
Luboš Mareček, Za Vodou 243, 542 26 Horní Maršov (dále jen "stavebník"), podal dne 24.11.2016 žádost o
prodloužení povolení zkušebního provozu, prodloužení povolení ke vzdouvání a platnosti manipulačního řádu
pro výše uvedenou stavbu, a to do 30.06.2017. Důvodem žádosti o prodloužení povolení jsou drobné úpravy
technologie na základě zkušebního provozu MVE a dále doposud probíhající řízení majetkoprávního
vypořádání pozemků ve správě Povodí Ohře, s.p.. Dnem podání žádosti bylo zahájeno řízení.
Podle ustanovení § 115 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve
znění pozdějších předpisů, příslušných ustanovení zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním
řádu (stavební zákon) ve znění změn a doplňků a zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších
předpisů, oznámil příslušný vodoprávní úřad zahájení vodoprávního řízení dopisem pod Č.j.:
MgMT/140843/2016/St, Zn.: ODŽP/B-01/St ze dne 7.12.2016 všem známým účastníkům řízení i dotčeným
orgánům.

__________________________________________________________________________________________
pracoviště: odbor dopravy a životního prostředí, Mírové náměstí 2970/7, Teplice, PSČ 415 95

e-mail: stelzerova@teplice.cz

Č.j. MgMT/136133/2016/St, Zn.: ODŽP/B-01/St

str. 2

Vodoprávní úřad jako speciální stavební úřad podle ustanovení § 112 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o
územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) ve znění změn a doplňků upustil od ohledání na místě a
ústního jednání, protože jsou mu poměry staveniště dobře známy a žádost poskytovala dostatečné podklady
pro posouzení žádosti a stanovil, že ve lhůtě do 22.12.2016 mohou účastníci řízení uplatnit své námitky a
dotčené orgány svá stanoviska s tím, že na pozdější námitky nebude brán zřetel.
K řízení byly doloženy následují doklady:
1. Žádost ze dne 24.11.2016
2. Kopie dokladu o zaplacení správního poplatku z 15.12.2016
Účastníci řízení:
 dle ust. § 27 odst. 1 SŘ: Luboš Mareček,
 dle ust. § 27 odst. 2 SŘ: Povodí Ohře, s.p., Český rybářský svaz - Severočeský území svaz, Obec Bžany
Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků:
V průběhu řízení obdržel dne 19.12.2016 vodoprávní úřad stanovisko Povodí Ohře, s.p. ze dne 16.12.2016 pod
zn: POH51117/2016-2/201100. Vzhledem k tomu, že vodoprávní úřad prodlužuje platnost rozhodnutí pro MVE
Bžany ze dne 27.11.2015 pod č.j.: MgMT/125055/2015/St, zn: ODŽP/B-01/St a výroková část uvedeného
rozhodnutí již podmínky Povodí Ohře, s.p. obsahuje, nezahrnul je vodoprávní úřad do tohoto rozhodnutí.
Žadatel obdrží kopii stanoviska POH pod zn: POH51117/2016-2/201100, které je povinen dodržovat, v příloze
rozhodnutí.
Vodoprávní úřad v provedeném řízení přezkoumal předloženou žádost, zajistil soulad předložených stanovisek
dotčených orgánů a účastníků řízení, a zjistil, že vydaným povolením nejsou ohroženy zájmy chráněné vodním
zákonem, dalšími zákony a zvláštními předpisy, že stavba nebude ohrožovat veřejné zájmy z hlediska ochrany
života a zdraví osob a životního prostředí, bezpečnosti práce a technických zařízení a proto rozhodl, jak je
uvedeno ve výrokové části tohoto rozhodnutí.
Poučení účastníků:
Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho doručení dle ust. § 81 a násl. zákona č.
500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, ke Krajskému úřadu Ústeckého kraje, podáním u
zdejšího Magistrátu města Teplice, odboru dopravy a životního prostředí.
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.

„Otisk úředního razítka“

oprávněná úřední osoba
Anita Stelzerová os. č. 2025
odborný pracovník ODŽP
vedoucí ODŽP: Bc. Ivana Müllerová

Příloha: stanovisko Povodí Ohře, s.p., ze dne 16.12.2016 pod zn: POH51117/2016-2/201100 (obdrží žadatel)
Správní poplatek byl vyměřen dle zák. č. 634/200492 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
položka č.18 ve výši 1000,-.Kč a byl zaplacen hotově dne 15.12.2016 (pokladní doklad č. 1652029789)
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Obdrží:
Účastníci řízení (doporučeně do vlastních rukou/DS):
1. Luboš Mareček, Za Vodou 243, 542 26 Horní Maršov
2. Povodí Ohře, s.p., Bezručova 4219, 430 03 Chomutov
3. Český rybářský svaz, Severočeský území svaz, Střekovské nábřeží 51/975, 400 03 Ústí nad Labem,
4. Obec Bžany
Dotčené orgány státní správy:
5. Magistrát města Teplice, odbor ÚPSŘ, nám. Svobody 2, 415 95 Teplice
6. Magistrát města Teplice, odbor dopravy a ŽP (ochrana přírody), nám Svobody 2, 415 95 Teplice
7. MZ ČILZ, Palackého nám. 4, 128 01 Praha 2
8. Drážní úřad, sekce stavební, Wilsonova 80, 121 06 Praha 2
Na vědomí:
9. H&R Product s.r.o., Nová Ves u Pláně 20, 400 02 Homole u Panny
10. Správa železniční dopravní cesty s.o., Železničářská 31, 400 03 Ústí nad Labem,
11. ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín 4
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