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ROZHODNUTÍ

Magistrát města Chomutova, Vodoprávní úřad, jako vodoprávní úřad příslušný dle ustanovení § 106
zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších
předpisů, ve správním řízení posoudil žádost, kterou dne 20.11.2014 podala
Ivana Tomanová, nar. 02.04.1951, trvalý pobyt Maxima Gorkého 3061, 430 01 Chomutov a Jaroslav
Toman, nar. 27.04.1952, trvalý pobyt Maxima Gorkého 3061, 430 01 Chomutov, (dále jen "žadatelé"),
a na základě tohoto posouzení:
I.

Podle § 115 odst. 17 vodního zákona schvaluje manipulační a provozní řád vodního díla vedeného
pod názvem:
"Retenční nádrž na parcelách č. 51/1, 51/2 v k.ú. 605395 Mezihoří u Chomutova"

(dále jen "manipulační řád"):
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)

Ústecký kraj
Blatno
605395
Mezihoří u Chomutova
pozemkové parcely čísla 51/1, 51/2 v
katastrálním území Mezihoří u Chomutova
10228169
bezejmenný levobřežní přítok Bíliny
1-14-01-0011
6131
pravý břeh
982871,898; 809860,423

Členění a popis vodního díla:
Přehrady, hráze a jezy
Typ vodní nádrže
- Úroveň dna

vodní nádrž
boční průtočná nádrž
688,500 m n.m.
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Výška koruny hráze
Výška bezpečnostního přelivu
Hladina normálního nadržení
Maximální hladina
Objem při hladině normálního nadržení
Objem při maximální hladině

Výčet účelů užití vodního díla (Č 11)
Vlastník vodního díla
Kategorie z hlediska TBD
Byl předložen doklad o evidenci vodního díla v
katastru nemovitostí (viz § 20 VZ)
Byl předložen geometrický plán vodního díla podle
předpisu o katastru nemovitosti

692,17 m n.m.
691,74 m n.m.
691,74 m n.m.
691,84 m n.m.
680 m3
745 m3
umožnění odběru a odvádění povrchové
vody pro ostatní účely - akumulační účel
Jaroslav Toman, Ivana Tomanová
IV.
NE
ANO

II. Stanoví podmínky pro manipulační řád:
- Retenční nádrž bude provozována podle manipulačního a provozního řádu, který je tímto
rozhodnutím schválen.
- Případné změny mohou být provedeny pouze na základě projednání a schválení vodoprávním
úřadem.
- Žadatel zajistí seznámení všech příslušných osob s tímto manipulačním a provozním řádem.
- Platnost manipulačního a provozního řádu vedeného pod názvem "Retenční nádrž na parcelách č.
51/1, 51/2 v k.ú. 605395 Mezihoří u Chomutova" se stanovuje na dobu životnosti vodního díla.

Účastníci řízení, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu (§ 27 odst. 1 správního řádu):
Jaroslav Toman, nar. 27.04.1952, Maxima Gorkého 3061, 430 01 Chomutov
Ivana Tomanová, nar. 02.04.1951, Maxima Gorkého 3061, 430 01 Chomutov

Odůvodnění
Dne 20.11.2014 podali žadatelé, které zastupuje Ing. Miloslav Čáp, Ph.D., identifikační číslo 61546267,
místo podnikání Blatenská 2306, 430 03 Chomutov, žádost o schválení manipulačního a provozního
řádu. Tímto dnem bylo zahájeno vodoprávní řízení.
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, a to zejména:
- manipulačním a provozním řádem odsouhlaseným správcem povodí.
V průběhu vodoprávního řízení vodoprávní úřad zjistil, že je dán důvod pro schválení manipulačního a
provozního řádu dle ustanovení § 115 odst. 17 vodního zákona. Vzhledem k tomu, že neshledal důvody,
které by bránily vydání předmětného povolení, rozhodl tak, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí
v souladu se zásadou rychlosti a procesní ekonomie využil tedy ustanovení § 115 odst. 10 vodního
zákona a rozhodl o ní bezodkladně. Tedy bez toho, aby zvlášť oznamoval účastníkům tohoto řízení jeho
zahájení.
Manipulační a provozní řád vypracoval v listopadu 2014 Ing. Miloslav Čáp, Ph.D., identifikační číslo
61546267, místo podnikání Blatenská 2306, 430 03 Chomutov (ČKAIT – 0007932). Číslo zakázky 007-08.

Posouzení vodoprávního úřadu:
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Vodoprávní úřad v provedeném řízení přezkoumal předloženou žádost z hledisek uvedených
v ustanoveních vodního zákona. Při přezkoumání žádosti nebyly shledány důvody bránící schválení
manipulačního řádu.
Vodoprávní úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů
ve výroku uvedených.
Účastníci řízení, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu (§ 27 odst. 1 správního řádu):
Ivana Tomanová, Jaroslav Toman
Účastníci řízení - další dotčené osoby (§ 27 odst. 1 správního řádu):
Obec Blatno, obec Boleboř, Povodí Ohře, státní podnik

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, ve lhůtě do 15 dnů ode dne jeho
oznámení ke Krajskému úřadu Ústeckého kraje, se sídlem v Ústí nad Labem, odbor životního prostředí a
zemědělství, podáním u zdejšího vodoprávního úřadu. 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.
Přílohy pro žadatele
- 3 x schválený manipulační a provozní řád
Doručí se
zmocněnec (doručenky do vlastních rukou) - § 27 odst. 1 správního řádu
1. Ing. Miloslav Čáp, Ph.D., s místem podnikání: Bezručova č.p. 4265, 430 01 Chomutov 1
na vědomí (doručenky do vlastních rukou) - § 27 odst.2 či 3 správního řádu
2. obec Blatno, se sídlem: Blatno č.p. 1, 430 01 Chomutov 1
3. Obec Boleboř, se sídlem: Boleboř č.p. 57, 431 21 Boleboř
4. Povodí Ohře, státní podnik, se sídlem: Bezručova č.p. 4219, 430 03 Chomutov 3

