ODBOR STAVEBNÍ ÚŘAD
NAŠE ZN.:
Č. J.:

OSÚ/074751/2013/EF/A-2070
MmM/054638/2014/OSÚ/EF

VYŘIZUJE:
TEL.:
IP TEL.:
FAX:
E-MAIL:

oprávněná úřední osoba - RNDr. Eva Felklová
476 448 313
474 771 231
476 448 570
eva.felklova@mesto-most.cz

MOST DNE:

15.05.2014

ROZHODNUTÍ

Účastník řízení podle § 27 odst. 1 správního řádu
Severočeská vodárenská společnost a.s., IČO 49099469, Přítkovská č.p. 1689/14, Trnovany,
415 01 Teplice 1, kterou zastupují Severočeské vodovody a kanalizace, a.s., IČO 49099451,
Přítkovská č.p. 1689/14, Trnovany, 415 01 Teplice 1
(dále jen „žadatel“)
Odbor stavební úřad Magistrátu města Mostu, jako vodoprávní úřad věcně příslušný podle
ustanovení § 104 odst. 2 písm. c) a ustanovení § 106 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a
o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, a jako místně příslušný
správní orgán podle ustanovení § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen „správní řád“), rozhodl dnešního dne takto:
podle § 115 odst. 17 vodního zákona
schvaluje
manipulační řád vodního díla:
Bettynka
zpracovaného Tomášem Skurkou v květnu 2012.
Údaje o místu vodního díla:
Název vodního díla
Název kraje
Název obce
Identifikátor katastrálního území
Název katastrálního území
Parcelní čísla dle evidence KN
Číslo hydrologického pořadí a podpořadí
Hydrogeologický rajon
Přímé určení polohy (souřadnice X, Y)
Název a kód vodního útvaru povrchových vod
Kóta koruny hráze
Vlastník vodního díla
Vodní dílo (Č 03)
Výčet účelů užití vodního díla (Č 11)

Bettynka
Ústecký
Most
787507
Vtelno
parc. č. 214/1
1-14-01-0420
Mostecká pánev - severní část (ID 2131)
991127.70, 788365.49
Srpina od pramene po ústí do toku Bílina
(ID 13965000)
286,49 m n.m
Severočeská vodárenská společnost, a.s.
vodní nádrž (413)
jiné (99) - krajinotvorná nádrž, ochrana a
zlepšení ekologických funkcí krajiny

Byl předložen doklad o evidenci vodního díla v katastru nemovitostí
Byl předložen geometrický plán vodního díla podle předpisu o katastru nemovitosti

NE
NE

Stanovuje podle § 59 odst. 3 vodního zákona časové omezení platnosti manipulačního řádu:
 po dobu existence vodního díla Bettynka.
Stanovuje podmínky pro manipulační řád:
1. Schválený manipulační řád bude aktualizován do jednoho měsíce po každé změně, která
může ovlivnit jeho účinnost a použitelnost. Aktualizovaný manipulační řád bude zaslán
příslušnému vodoprávnímu úřadu.

Odůvodnění
Dne 05.06.2013 podal výše uvedený žadatel u odboru stavební úřad Magistrátu města Mostu
žádost o schválení manipulačního řádu pro vodní dílo Bettynka na pozemku parc. č. 214/1
v katastrálním území Vtelno. Dnem podání žádosti bylo zahájeno vodoprávní řízení o schválení
manipulačního řádu.
Protože při posuzování žádosti vodoprávní úřad zjistil, že doložené podklady a stanoviska
neumožňují řádné posouzení žádosti, byl žadatel opatřením č.j. MmM/101486/2013/OSÚ/EF ze
dne 07.08.2013 vyzván k jejímu doplnění a stanovil k tomu lhůtu do doby skončení řízení o
předběžné otázce (společné řízení „Změna v užívání vodního díla Bettynka a zařazení vodního
díla Bettynka do kategorie z hlediska technickobezpečnostního dohledu – dále jen „TDB“). Do
doby skončení řízení o předběžné otázce bylo řízení přerušeno.
Po doplnění žádosti vodoprávní úřad opatřením č.j. MmM/024746/2014/OSÚ/EF ze dne
24.2.2014 oznámil zahájení řízení účastníkům řízení a dotčeným orgánům. V souladu
s ustanovením § 115 odst. 8 vodního zákona upustil od ohledání na místě a ústního jednání a
stanovil lhůtu do 19.03.2014 k uplatnění námitek, případně důkazů, a závazných stanovisek.
Současně upozornil, že k později uplatněným závazným stanoviskům, námitkám, popřípadě
důkazům nebude přihlédnuto. Účastníkům řízení a dotčeným orgánům státní správy byla dána
možnost před vydáním rozhodnutí nahlédnout do spisu. V těchto lhůtách nebyly uplatněny žádné
námitky, důkazy a závazná stanoviska, nebyla využita možnost nahlédnout do spisu.
Vodoprávní úřad se v rámci vodoprávního řízení zabýval stanovením okruhu účastníků řízení
podle § 115 vodního zákona a podle správního řádu a okruh účastníků stanovil takto:
1. podle § 27 odst. 1 písm. a) správního řádu
 žadatel, tj.: Severočeská vodárenská společnost a.s., IČO 49099469, Přítkovská č.p.
1689/14, Trnovany, 415 01 Teplice 1,
2. podle § 27 odst. 2 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.
V rámci celého řízení bylo zjištěno:
a) Předmětem řízení je schválení manipulačního řádu pro malou vodní nádrž Bettynka (dále
jen „MVN“), která se nachází na pozemku p. č. 214/1 v k. ú. Vtelno, v místě vytěžené
uhelné sloje v mírném svahu jižního úbočí Sedleckého vrchu. Prostor MVN sloužil původně
pro ukládání kalu z ČOV, čerpání kalu bylo ukončeno v roce 2004. Rozhodnutím zdejšího
vodoprávního úřadu zn. OSÚ/074747/2013/EF, č.j. MmM/00238/2014/OSÚ/EF ze dne
08.01.2014 (právní moc dne 28.01.2014) byla povolena změna v užívání MVN z původního
užívání (kalojem se sypanou hrází) na vodní nádrž s účelem krajinotvorným k ochraně a ke
zlepšení ekologických funkcí a estetického účinku krajiny a vodní dílo bylo zařazeno do
kategorie IV. z hlediska TBD. V současné době je prostor MVN zejména v blízkosti hráze
výrazně zanesen. Z pohledu zdroje vody se jedná o nebeskou nádrž, která nemá stálý přítok
a je dotována pouze z atmosférických srážek. MVN se zemní sypanou hrází je v levém
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b)

c)
d)
e)

f)

břehu vybavena šachtovým bezpečnostním přelivem s betonovým odtokovým potrubím DN
700 o délce 125 m zakončené výpustním objektem. Z nádrže není trvalý odtok
zadržovaných vod. Povolení k nakládání s povrchovými vodami – k jejich akumulaci
v MVN Bettynka (§ 8 odst. 1 písm. a) bod 2 vodního zákona) bylo žadateli vydáno zdejším
vodoprávním úřadem dne 24.04.2014. pod zn. OSÚ/074768/2013/EF/A-2070, č.j.
MmM/053468/2014/OSÚ/EF Rozhodnutí nabylo právní moci dne 14.05.2014.
Žádost byla doložena všemi povinnými doklady podle ustanovení § 11q 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:
 manipulační řád ve dvou vyhotoveních;
 stanovisko správce povodí (Povodí Ohře, státní podnik zn. 003201 -33277/2012 ze dne
25.01.2013) – uplatněná podmínka byla zahrnuta do manipulačního řádu;
 kolaudační rozhodnutí ONV v Mostě zn.: Vod/235/78/Ing.Ci/čj.272 ze dne 1.12.1979;
 vyjádření statutárního města Most zn. MmM/117368/ORaD/2013/MH ze dne 02.10.2013
- bez podmínek;
 souhlasné vyjádření odboru životního prostředí a mimořádných událostí Magistrátu města
Mostu č.j. MmM/117407/2013/OŽPaMU/PF ze dne 30.09.2013 - bez podmínek;
 plná moc žadatele pro Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. ze dne 29.04.2005.
Manipulační řád pro MVN Bettynka zpracoval Tomáš Skurka (autorizovaný technik pro
vodohospodářské stavby – ČKAIT 0300240) v květnu 2012.
Manipulační řád je zpracován dle vyhlášky č. 216/2011 Sb., o náležitostech manipulačních
řádů a provozních řádů vodních děl.
Vlastnické právo ověřil vodoprávní úřad z listu vlastnictví z dálkového přístupu katastru
nemovitostí. Pozemek parc. č. 214/1 v k.ú. Vtelno (druh pozemku vodní plocha se
způsobem využití vodní nádrž umělá) je ve vlastnictví žadatele. Pozemek je veden
v katastru nemovitostí pro obec Most, k.ú. Vtelno na listu vlastnictví 340.
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 nejsou ohroženy zájmy
společnosti ani nepřiměřeně omezena či ohrožena práva a oprávněné zájmy účastníků řízení.
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
ve lhůtě 10 dnů ode dne, kdy byl dokument dodán do datové schránky, považuje se tento
dokument za doručený posledním dnem této lhůty.
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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
Příloha pro žadatele – po nabytí právní moci
- schválený manipulační řád
Obdrží
Účastníci řízení:
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s., IDDS: f7rf9ns
Statutární město Most, zastoupené Ing. Ivou Mazurovou, vedoucí odboru rozvoje a dotací,
Radniční č.p. 1/2, 434 01 Most 1
Dotčené orgány:
Magistrát města Mostu, odbor životního prostředí a mimořádných událostí, Radniční č.p. 1/2,
434 01 Most 1
Ostatní:
Povodí Ohře, státní podnik, IDDS: 7ptt8gm
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