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Dle rozdělovníku

ROZHODNUTÍ
Výroková část:
Odbor životního prostředí MěÚ Podbořany, jako vodoprávní úřad příslušný podle § 106 zákona č. 254/2001 Sb., o
vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "vodní zákon"), ve
správním řízení posoudil žádost, kterou dne 9.10.2013 podalo
Město Podbořany, IČO 00265365, Mírová 615, 441 17 Podbořany
I. (dále jen "žadatel"), a na základě tohoto posouzení:
schvaluje
podle § 115 odst. 17 vodního zákona manipulační řád vodního díla:
MVN Letov
(dále jen "manipulační řád") malé vodní nádrže Letov na pozemku parc. č. 25 v katastrálním území Letov, v kraji
Ústeckém, okrese Louny:
Název kraje
Název obce
Název katastrálního území
Parcelní čísla dle evidence katastru nemovitostí
Číslo hydrologického pořadí a podpořadí
Hydrogeologický rajon

Ústecký
Letov
Letov
parc. č. 25 v katastrálním území Letov
1 13 03 025
213

II. povoluje nakládání s povrchovými vodami – akumulaci, podle § 8 odst. 1 písm. a) č. 2 zákona č. 254/2001 Sb., o
vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů pro vodní dílo:

MVN Letov
na pozemku parc. č. 25 v katastrálním území Letov, v kraji Ústeckém, okrese Louny:
Název kraje
Název obce
Název katastrálního území
Parcelní čísla dle evidence katastru nemovitostí
Číslo hydrologického pořadí a podpořadí
Hydrogeologický rajon

Ústecký
Letov
Letov
parc. č. 25 v katastrálním území Letov
1 13 03 025
213

v tomto rozsahu:
Vzdouvání, akumulace
Přehrady, hráze a jezy

akumulace
vodní nádrž
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Účely užití souvisejícího vodního díla (Č 11)
Zdroj vody (Č 01)
Vodní značka (cejch)
Maximální hladina akumulované (vzduté) vody
Celkový objem akumulované vody při Hnorm
Celkový objem akumulované vody při Hmax
Ochranné pásmo
Zařazení do kategorie TBD

chov ryb a krajinný prvek
jiný zdroj povrchové vody dešťové srážky
na zdi
344,00 m n.m.
0,731 tis.. m3
0,731 tis. m3
NE
NE

III. rozhoduje o

nezařazení do kategorie TBD,
podle § 61 odst. 6 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších
předpisů, v souladu s ustanovením § 3 odst. 1 písm. a) vyhlášky č. 471/2001 Sb., o technickobezpečnostním dohledu nad
vodními díly, ve znění vyhlášky č. 255/2010 Sb., pro vodní dílo:

MVN Letov
na pozemku parc. č. 25 v katastrálním území Letov, v kraji Ústeckém, okrese Louny, nemá vodní dílo charakter
„určeného vodního díla“. Jedná se o nádrž zcela zahloubenou v zemi bez vzdouvacího objektu.
Manipulační řád se schvaluje za těchto podmínek:
1. Provozovatel musí splňovat schválený manipulační řád, neprodleně oznamovat vodoprávnímu úřadu změny
mající vliv na obsah manipulačního řádu a předkládat vodoprávnímu úřadu ke schválení návrh na úpravu
manipulačního řádu.
2. Při akumulaci nesmí být způsobovány škody v okolí.
3. Při změně vlastníka je nutné informovat vodoprávní úřad.
4. Nakládání s vodami je povoleno bez ohledu na jakost těchto vod.
Účastníci řízení na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu (§ 27 odst. 1 správního řádu):
Město Podbořany, Mírová 615, 441 17 Podbořany

Odůvodnění:
Dne 9.10.2013 podal žadatel žádost o schválení manipulačního řádu a povolení k nakládání s vodami
akumulaci. Tímto dnem bylo zahájeno vodoprávní řízení.
Žádost byla doložena těmito doklady:
• Manipulační a provozní řád vodního díla MVN Letov
• Stanovisko Povodí Ohře, s.p. ze dne 25.9.2013 zn.: 301100 3864/2013
• Posudek k zařazení do kategorie o provádění dohledu (TBD) od Vodních děl – TBD, a.s. ze dne 5.9.2013 zn.:
O4755/13
Vodoprávní úřad oznámil zahájení řízení známým účastníkům řízení a dotčeným správním úřadům. Vodoprávní
úřad stanovil, že ve lhůtě do 31.10.2013 mohou účastníci řízení uplatnit své námitky a připomínky 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.
Manipulační řád vypracoval Ing. Kubelka Jiří, Třeskonice 46, 438 01 Žatec (ČKAIT 0401442) dne 20.8.2013.
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. Při přezkoumání žádosti nebyly
shledány důvody bránící schválení manipulačního řádu.
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Vodoprávní úřad proto rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních
předpisů ve výroku uvedených.
Účastníci řízení další dotčené osoby (§ 27 odst. 2 správního řádu):
Povodí Ohře, státní podnik
Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků:
• Účastníci neuplatnili návrhy a námitky.
Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí:
• Účastníci se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili.

Poučení účastníků:
Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení k podáním u zdejšího správního orgánu.
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.
Vodoprávní úřad po dni nabytí právní moci stavebního povolení zašle stavebníkovi jedno vyhotovení ověřené projektové
dokumentace. Další vyhotovení ověřené projektové dokumentace zašle vlastníkovi stavby, pokud není stavebníkem.
Pokud Vám nebylo předmětné rozhodnutí doručeno poštovním doručovatelem přímo do vlastních rukou, ale ve smyslu
ustanovení § 24 odst. 1 správního řádu bylo uloženo na poště, potom se za den doručení považuje desátý den od tohoto
uložení, nikoliv až následné faktické převzetí rozhodnutí po uplynutí této desetidenní lhůty. V tomto případě se lhůta pro
případné podání odvolání nepočítá od faktického převzetí předmětného rozhodnutí účastníkem řízení, ale už jedenáctého
dne od uložení písemnosti na poště.
Ing. Bc. Martina Bláhová
referent odboru životního prostředí
oprávněná úřední osoba
otisk úředního razítka

Poplatek:
Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích se nevyměřuje.
Přílohy pro žadatele:
• Manipulační a provozní řád Vodního díla MVN Letov po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí
ROZDĚLOVNÍK:
Účastníci vodoprávního řízení § 27 odst. 1 správního řádu (do vlastních rukou na dodejku):
1. Město Podbořany, Mírová č.p. 615, 441 17 Podbořany
Účastníci vodoprávního řízení § 27 odst. 2 správního řádu (do vlastních rukou na dodejku):
2. Povodí Ohře, státní podnik, IDDS: 7ptt8gm
Dotčené orgány (na dodejku):
3. MěÚ Podbořany, orgán ochrany přírody a krajiny, IDDS: fh4btis
Na vědomí:
4. Povodí Ohře, s. p., závod Terezín, IDDS: 7ptt8gm

