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Užívání povrchových vod pro chov ryb na pozemku p.č. 1362/3 v k.ú. Český Jiřetín

ROZHODNUTÍ
Krajský úřad Ústí nad Labem, odbor životního prostředí a zemědělství, jako správní orgán
věcně příslušný podle § 107 písm. t) zák. č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých
zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, a místně příslušný podle § 11 zák.č.
500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, na základě žádosti ze dne 2.12.
2013 a po provedeném vodoprávním řízení rozhodl, že fyzické osobě podnikající pod
jménem
František Lipár, Český Jiřetín 181, 436 01 Litvínov, IČ 87760231,
povoluje
nakládání s vodami podle § 8 odst. 1 písm. a) bod č. 4 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a
o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, a to užívání
povrchových vod akumulovaných v rybníce na pozemku p.č. 1362/1 v k.ú. Český Jiřetín
pro chov ryb za účelem podnikání.
K povolení se podle § 9 odst. 1 vodního zákona stanovují tyto podmínky a povinnosti:
1. Krmení bude prováděno tak, aby ve vegetačním období nedocházelo k nadměrnému rozvoji
vodního květu. Pokud k tomu dojde, bude dávkování krmiv okamžitě zastaveno a o nastalé
situaci bude neprodleně informován správce toku Povodí Ohře, státní podnik.
2. O vypouštění rybníka bude v předstihu informován správce toku.
3. Do rybníka nebude aplikováno chlorové vápno, biocidy ani antibiotika.
Povolení se uděluje na dobu čtyř let.

ODŮVODNĚNÍ
František Lipár podal dne 28.8.2013 na Krajský úřad Ústeckého kraje žádost o povolení
výjimky podle § 39 odst. 7 vodního zákona k použití závadných látek ke krmení ryb na
pozemku p.č. 1362/3 v k.ú. Český Jiřetín. Z rozborů povrchových vod ve vodním toku před
vtokem do rybníka, vod v rybníce a vod z toku pod zaústěním odtoku z rybníka vyplynulo, že
aplikací závadných látek do povrchových vod v prostoru rybníka nedochází ke zhoršení
jakosti povrchových vod ve vodním toku.
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Dne 1.1.2014 nabyl účinnosti zákon č. 275/2013 Sb., kterým se mění zákon č. 274/2001
Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon
o vodovodech a kanalizacích), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 254/2001 Sb., o
vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů. Tímto
předpisem byl do § 39 vodního zákona doplněn odstavec 13, podle kterého k přikrmování
ryb krmivy rostlinného původu prováděnému na rybníku tak, aby množství podávaných krmiv
bylo rybí obsádkou zkonzumováno, a nedošlo tak ke zhoršení jakosti vod, není třeba výjimka
z použití závadných látek. Krmivo použité pro tyto účely nesmí obsahovat nebezpečné nebo
zvlášť nebezpečné závadné látky a přikrmování bez výjimky nesmí být prováděno na
povrchových vodách uvedených v seznamu přírodních koupališť podle zákona o ochraně
veřejného zdraví a na vodárenských nádržích.
S ohledem na to, že žadatel uvedené podmínky splnil, žádost o povolení výjimky se stala
zjevně bezpředmětnou (§ 66 odst. 1 písm. g) správního řádu), a proto vodoprávní úřad řízení
zastavil.
Žádost o povolení k užívání povrchových vod akumulovaných v rybníce na pozemku p.č.
1362/1 v k.ú. Český Jiřetín pro chov ryb za účelem podnikání postoupená Krajskému úřadu
Ústeckého kraje městským úřadem Litvínov dne 2.12.2013 byla postupně doložena
povinnými doklady včetně vyjádření správce toku.
Krajský úřad Ústeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, přezkoumal v řízení
soulad žádosti s povinnostmi vyplývajícími z vodního zákona a předpisů vydaných k jeho
provedení, přičemž vzal v úvahu předpoklad, že při respektování stanovených podmínek
nedojde k ohrožení vodohospodářských ani jiných právem chráněných zájmů, a proto
rozhodl, jak je uvedeno ve výroku.

POUČENÍ ÚČASTNÍKŮ
Proti tomuto rozhodnutí mohou účastníci řízení podat podle § 81 a následujících správního
řádu odvolání, ve kterém se uvede, v jaké 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, a to k Ministerstvu životního prostředí podáním
učiněným u Krajského úřadu Ústeckého kraje. Za počátek lhůty se považuje den následující
po dni oznámení tohoto rozhodnutí.

RNDr. Tomáš Burian
vedoucí oddělení životního prostředí

Rozdělovník:
účastníci řízení
- František Lipár, Český Jiřetín 181, 436 01 Litvínov, IČ 87760231,
- Povodí Ohře, státní podnik, Bezručova 4219, 430 03 Chomutov
- Obec Český Jiřetín
dotčené orgány:
- Městský úřad Litvínov, OŽP
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