Odbor obecní živnostenský úřad, stavební úřad a životní prostředí
Vodoprávní úřad

Dle rozdělovníku

VÁŠ DOPIS ZN.:
ZE DNE:

09.09.2015

ČJ.:
SP. ZNAČKA:
VYŘIZUJE:
TELEFON:
E-MAIL:

MMCH/97330/2015
SZ MMCH/92007/2015
Ing. Hana Hanzíková
474 637 942
h.hanzikova@chomutov-mesto.cz

DATUM:

19.10.2015

ROZHODNUTÍ
Magistrát města Chomutova, Vodoprávní úřad, jako vodoprávní úřad příslušný podle ustanovení § 106
zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších
předpisů a speciální stavební úřad příslušný podle ustanovení § 15 odst. 4 vodního zákona, ve správním
řízení posoudil žádost, kterou dne 09.09.2015 podala
obec Boleboř, identifikační číslo 00261815, se sídlem Boleboř 57, 431 21 Boleboř, (dále jen "žadatel"),
a na základě tohoto posouzení:
I.

Podle ustanovení § 8 odst. 1 písm. a) bod 2 vodního zákona

vydává povolení
k nakládání s povrchovými vodami - k jejich vzdouvání, popřípadě akumulaci ve vodním díle vedeném
pod názvem „Požární nádrž Boleboř“. Účel povolovaného nakládání s vodami: vzdouvání, akumulace a
retence povrchových vod ve stávající vodní nádrži, protipožární účely, krajinotvorná funkce, (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
Hydrogeologický rajon
Umístění jevu vůči břehu (Č 09)
Přímé určení polohy (souřadnice X, Y)
v tomto rozsahu:
Vzdouvání, akumulace
Přehrady, hráze a jezy
Účely užití souvisejícího vodního díla (Č 11)

Ústecký kraj
Boleboř
607002
Boleboř
pozemkové parcely čísla 97/1, 97/2,
97/3, 97/4, 101/1, 101/2, 101/3, 101/4,
101/5 v katastrálním území Boleboř
10228145
bezejmenný tok
1-14-01-0060
61310
jiné
983104,6960; 806658,8029

vzdouvání
vodní nádrž
protipožární, rekreace u vody a jiné
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účely
z vodního toku - převod vody
zajištěn trubkou DN 150 umístěnou ve
stupni v korytě náhonu. Při poklesu
průtoku v korytě náhonu na Ovčí rybník
pod hodnotu cca 1,5 l/s klesne odběr
vody do PN Boleboř na nulu.
Vodní značka (cejch)
NE
Maximální hladina akumulované (vzduté) vody
609,27 m n.m.
Celkový objem akumulované vody
3,824 tis. m3
Popis místa nakládání s vodami - jedná se o stávající uměle vybudovanou vodní nádrž v obci Boleboř.
Stavba je vedena jako zdroj požární vody a je současně využívána jako umělá vodní nádrž pro rekreační
účely. Břehy nádrže jsou zpevněny kamennou rovnaninou.
Nádrž je napájena z posilovacího kanálu, který je napojen na bezejmennou vodoteč vedoucí přes obec
Boleboř. Vodoteč je vedena od odběrného objektu na bezejmenném vodním toku IVT 10228145 - ř.km
cca 3,2. Odběrný objekt je betonový, opatřený hradítkem. Voda je do nádrže přiváděna potrubím
průměru 500 mm, potrubí je vyvedeno do nádrže v místě sjezdu sloužícího pro údržbu nádrže. Odtok
vody z nádrže je veden přes požerák, vedle požeráku je vybudována kamenná kaskáda jako bezpečnostní
přepad nádrže.
Vypouštění nádrže v případě oprav lze provádět přes vyhrazování dluží v požeráku (nebo vyhrazením
hradítka u dna dlužové stěny) do trasy bezejmenné vodoteče, která odvádí vody do náhonu na Ovčí
rybník.
Zdroj vody (Č 01)
Minimální zůstatkový průtok ve vodním toku
pod odběrným místem

Stanovení podmínek, za kterých je nakládání povoleno podle ustanovení § 9 odst. 1 vodního zákona:
1. Doba povoleného nakládání s vodami se stanoví na dobu životnosti malé vodní nádrže, ode dne
nabytí právní moci tohoto rozhodnutí. Rozhodnutí může být změněno nebo zrušeno, nastanou-li
skutečnosti uvedeno v ustanovení § 12 vodního zákona.
2. Manipulace na vodním díle bude prováděna podle schváleného manipulačního řádu.
3. Vlastník odběrného objektu zodpovídá za jeho technický stav. Bude řádně udržován.
4. Odběrný objekt nebude v korytě vytvářet překážku a snižovat jeho průtočnost. V korytě toku
nebudou umisťovány žádné příčné objekty, vzdouvající hladinu vody, nebude zmenšen průtočný
profil koryta vodního toku. Odběrem vody nebude způsobována eroze koryta v místě a pod místem
odběru.
5. Při odběru vody bude ve vodním toku zachován minimální zůstatkový průtok Q365, tak aby nebyly
ohroženy životní podmínky vodních společenstev.
6. Vypouštění nádrže do vodoteče bude prováděno pozvolně a v souladu s nařízením vlády ČR č.
61/2003 Sb. v platném znění, příloha 2, odst. 4, kdy během vypouštění nesmí docházet ke strhávání
rybničních sedimentů do odtoku a ke vzniku kalových lavic.
7. Vypouštění, napouštění a čištění nádrže bude v předstihu nejméně sedmi kalendářních dnů
oznámeno a odsouhlaseno odborem vodohospodářského dispečinku Povodí Ohře, státní podnik a
dále provozem Chomutov.
8. Nádrž nebude užívána k intenzivnímu chovu ryb a vodní drůbeže.
II.

Podle ustanovení § 61 odst. 5 vodního zákona
rozhoduje

o zařazení stavby (stavebních objektů) do kategorie technickobezpečnostního dohledu (TBD): IV.
kategorie.
v rozsahu podle ustanovení § 5 vyhlášky č. 471/2001 Sb., o technickobezpečnostním dohledu nad
vodními díly: „Požární nádrž Boleboř“.
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Pro TBD se stanovují podmínky:
- Oprávněná osoba zajistí provádění technickobezpečnostního dohledu dle § 62 odst. (3) a(4)zákona
č. 254/2001 Sb., o vodách (vodní zákon) a vyhlášky MZ č. 471/2001 Sb. o TBD nad vodními díly.
- Rozsah a četnost provádění TBD bude prováděn v souladu s § 62 odst. (3) a (4) zákona č. 254/2001
Sb., o vodách (vodní zákon) a podle vyhl. MZ č. 471/2001 Sb., o TBD nad vodními díly.
Další podmínky pro provádění TBD se tímto rozhodnutím nestanoví.
VI.

Vydává rozhodnutí o námitkách účastníků řízení

- Odpověď na zahájení řízení od Českého rybářského svazu, místní organizace Jirkov, uplatněné
písemně dne 05.10.2015, uvedené pod bodem č. 1, vodoprávní úřad zamítá námitkami účastníka
řízení v části odůvodnění tohoto rozhodnutí, směřující proti vydání povolení k nakládání s vodami
k výše uvedené akci.
Účastníci řízení (§ 27 odst. 1 správního řádu):
Obec Boleboř, identifikační číslo 00261815, se sídlem Boleboř 57, 431 21 Boleboř
Odůvodnění
Dne 09.09.2015 podal žadatel, kterého zastupuje Ing. Miloš Sedláček, ze společnosti VODNÍ DÍLA - TBD
a.s., identifikační číslo 49241648, se sídlem Hybernská 1617, 110 00 Praha, žádost o povolení k
nakládání s povrchovými vodami a rozhodnutí o zařazení stavby do kategorie technickobezpečnostního
dohledu (TBD). Žadatel je vlastníkem uvedené vodní nádrže.
Podklad k žádosti, byl předložen manipulační řád „Požární nádrž Boleboř“, který vypracoval v květnu
2015, Ing. Miloš Sedláček, VODNÍ DÍLA - TBD a.s., IČ 49241648, se sídlem Hybernská 1617, 110 00 Praha.
Manipulační řád řeší manipulaci s vodou na vodním díle.
Stavba vodního díla, kde se akumuluje voda, musí mít pro tuto akumulaci povolení k nakládání s
povrchovými nebo podzemními vodami, v tomto případě se jedná o akumulaci povrchových vod v
rozsahu uvedeném v manipulačním řádu, t. j., maximální hladina akumulované vody Hmax min. koruna
hráze = 609,27 m n.m. (Bpv), provozní hladina akumulované vody Hprov. = 608,90 m n.m. (Bpv), výměra
zatopené plochy při Hprov.= 3 266 m3, maximální zadržený objem do Hmax. = 3 824 m3.
Dnem podání žádosti bylo zahájeno vodoprávní řízení podle ust. § 115 vodního zákona a příslušných
ustanovení stavebního zákona a správního řádu. Od místního šetření bylo upuštěno vzhledem k tomu, že
žádost byla náležitě dokladována a vodoprávnímu úřadu jsou dobře známy místní poměry.
Žádost byla doložena všemi povinnými doklady podle § 2 a § 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, a to:
-

posudkem „TBD“,
návrhem zařazení vodního díla do IV. kategorie,
manipulačním řádem vodního díla,
stanoviskem správce povodí, tj. Povodí Ohře s.p., závod Chomutov, zn: 201100-1790/2014, ze dne
31.07.2014,
vyjádřením správce vodního toku, tj. Lesy ČR, s.p., správa toků – oblast povodí Ohře, č.j.
LCR956/002039/2014 ze dne 11.08.2014.

Vodoprávní úřad oznámil zahájení řízení známým účastníkům řízení. Vodoprávní úřad podle ustanovení
§ 115 odst. 8 vodního zákona upustil od ohledání na místě a ústního jednání, protože mu poměry byly
dobře známy a žádost poskytovala dostatečné podklady pro posouzení, a stanovil, že ve lhůtě do 10 dnů
od doručení tohoto oznámení mohou účastníci řízení uplatnit své námitky a dotčené správní úřady svá
stanoviska. Současně je upozornil, že na později podané námitky nebude možno, podle ustanovení § 115
odst. 8 vodního zákona, brát zřetel.
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Posouzení vodoprávního úřadu:
Vodoprávní úřad v provedeném řízení přezkoumal předloženou žádost z hledisek uvedených
v ustanoveních vodního zákona, projednal ji s účastníky řízení a s dotčenými správními úřady a zjistil, že
jejím uskutečněním nebo užíváním nejsou ohroženy zájmy chráněné zákony a zvláštními předpisy. Při
přezkoumání žádosti, projednání věci s účastníky řízení a na základě shromážděných právně významných
skutečností nebyly shledány důvody bránící povolení. Rovněž nebyly shledány důvody bránící schválení
stanovení kategorie TBD.
Vodoprávní úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů
ve výroku uvedených.
Účastníci řízení - další dotčené osoby (§ 27 odst. 2 či 3 správního řádu):
Lesy České republiky, s.p., Lesy České republiky, s.p., Správa toků - oblast povodí Ohře, Město
Jirkov, Povodí Ohře, státní podnik, Povodí Ohře, státní podnik, závod Chomutov
Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí:
- Český rybářský svaz, místní organizace Jirkov podala dne 06.10.2015 námitku ve lhůtě stanovené pro
vyjádření:
1. Výbor MoČrs Jirkov nesouhlasí s povolením k nakládání s povrchovými vodami. Odůvodnění – při
poklesu, nebo při nedostatečném přítoku do Ovčího rybníka, může dojít k úhynu ryb.
-

Tuto námitku, která se týká nakládání s vodami, vodoprávní úřad neakceptoval, vzhledem k tomu, že
na bezejmenném vodním toku nejsou povolena jiná nakládání vodami, ani případná další vzdouvání
a akumulace. Dále na výše uvedeném vodním díle je umístěno odběrné zařízení, které zajišťuje
minimální zůstatkový průtok v bezejmenném vodním toku.

Poučení účastníků
Proti tomuto rozhodnutí se mohou účastníci řízení podle ustanovení § 81 odst. 1 správního řádu odvolat,
v odvolání se uvede, v jakém rozsahu se rozhodnutí napadá a dále namítaný rozpor s právními předpisy
nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo, se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho
oznámení, ke Krajskému úřadu Ústeckého kraje, odboru životního prostředí a zemědělství, podáním
u zdejšího správního orgánu. Prvním dnem lhůty je den následující po dni oznámení rozhodnutí.
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“

Ing. Hana Hanzíková
Zaměstnanec životního prostředí

Poplatek
Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích se nevyměřuje.
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Doručí se
zmocněnec (doručenky do vlastních rukou) - § 27 odst. 1správního řádu)
1. VODNÍ DÍLA - TBD a.s., IDDS: yu8gxtd
účastníci řízení (doručenky do vlastních rukou) - § 27 odst. 2 či 3 správního řádu
2. Lesy České republiky, s.p., IDDS: e8jcfsn
3. Lesy České republiky, s.p., Správa toků - oblast povodí Ohře, IDDS: e8jcfsn
4. Město Jirkov, IDDS: 9zcbsra
5. Povodí Ohře, státní podnik, IDDS: 7ptt8gm
6. Povodí Ohře, státní podnik, závod Chomutov, IDDS: 7ptt8gm
ostatní (obyčejně)
7. Český rybářský svaz, místní organizace Jirkov, místní organizace, č.p. 61, P.O.BOX
dotčené orgány (doručenka)
8. Magistrát města Chomutova, O OŽÚ, SÚaŽP, úsek ŽP, orgán ochrany přírody a krajiny
9. Magistrát města Chomutova, O OŽÚ, SÚaŽP, úsek ŽP, orgán státní správy lesů
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