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ROZHODNUTÍ
Městský úřad Lovosice, odbor životního prostředí, jako věcně příslušný vodoprávní úřad podle
ustanovení § 104 odst. 2 písm. c) a § 106 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů
(vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů a místně příslušný obecní úřad obce s rozšířenou působností
podle § 109 odst. 3 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů,
schvaluje
podle ustanovení § 115 odst. 17 vodního zákona právnické osobě Povodí Ohře, státní podnik, se sídlem
Bezručova 4219, 430 03 Chomutov, IČ 70889988, CZ-NACE 36000 (dále jen „účastník řízení“),
manipulační řád
pro VD Dlažkovice na pozemcích p.č. 75/2, 75/3, 75/4, 75/5, 75/6, 75/7 v k.ú. Dlažkovice, p.p.č. 595/3,
595/4, 595/5, 595/6, 595/7, 595/8, 595/9, 595/10, 595/11, 595/13, 595/14, 595/15, 595/20, 595/21,
595/22, 595/23, 595/24, 595/25, 595/26, 595/27, 595/32, 595/33, 595/52, 595/53, 595/54, 595/55,
595/56, 595/57, 595/58, 595/63, 595/64, 595/68, 494/1, 494/2, 494/3, 494/4, 496/2, 497, 518/13,
518/14, 518/17, 518/18, 542/1, 994/3, 994/4 v k.ú. Podsedice, vodní tok Podsedický potok, ř. km
11,065, č.h.p. 1-13-04-046, HGR – Ohárecká Křída, souřadnice Y/X 769450/996765.
Manipulační řád zpracoval Odbor vodohospodářského rozvoje oddělení manipulačních řádů a nádrží,
Povodí Ohře, s.p., Ing. Michaela Klimčáková, duben 2019.
Manipulační řád se schvaluje na dobu 10 let od data právní moci rozhodnutí.

Odůvodnění
Městský úřad Lovosice, odbor životního prostředí obdržel dne 25. 6. 2019 žádost účastníka řízení o
schválení manipulačního řádu vodního díla - vodní nádrže Dlažkovice.
Předmětem řízení je manipulační řád vodního díla Dlažkovice. Jedná se o průtočnou malou vodní nádrž
na vodním toku Podsedický potok. Účelem vodního díla je protipovodňová ochrana území pod vodním
dílem, akumulace vody v krajině a sportovní rybolov.
Minimální zůstatkový průtok pod nádrží je 3,3 l/s, není-li přítok nižší. Celkový objem nádrže Dlažkovice je
68 524 m3 (pro max. hladinu 266,70 m n. m.), celková zatopená plocha nádrže je 3,40 ha.
K žádosti byly připojeny doklady podle ustanovení § 2 vyhlášky č. 432/2001 Sb., o dokladech žádosti o
rozhodnutí nebo vyjádření a o náležitostech povolení, souhlasů a vyjádření vodoprávního úřadu, a to:
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vyjádření Povodí Ohře, státní podnik (POH/31948/2018/032200)
situace širších vztahů
Manipulační řád vodního díla Dlažkovice (04/2019)
vyjádření Českého rybářského svazu (P907/19/0327)

Vodoprávní úřad OŽP MěÚ Lovosice oznámil zahájení vodoprávního řízení všem známým účastníkům
řízení i dotčeným správním úřadům písemně č.j.: OŽP 561/2019, E.Č.: MULO 26189/2019 ze dne 1. 8.
2019, s upozorněním, že na námitky, které nebudou sděleny nejpozději ve lhůtě do 10 dnů od doručení
tohoto oznámení, nebude brán zřetel. Ve stanovené lhůtě nebyly uplatněny námitky ani připomínky.
Vodoprávní úřad po přezkoumání podkladů žádosti nezjistil důvody, které by bránily žádosti vyhovět,
proto rozhodl tak, jak je uvedeno ve výroku.
Poučení účastníků
Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení podat podle ustanovení § 81 a násl. správního řádu
odvolání, ve kterém 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 15 dnů ode dne jeho
oznámení ke Krajskému úřadu Ústeckého Kraje se sídlem v Ústí nad Labem, podáním učiněným u
Městského úřadu Lovosice, odboru životního prostředí. Odvolání se podává v počtu 2 stejnopisů.
Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je na jeho náklady Městský úřad Lovosice, odbor
životního prostředí. Podané odvolání má v souladu s ustanovením § 85 odst. 1 správního řádu odkladný
účinek. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.

otisk úředního razítka
Ing. Vojtěch Hamerník
vedoucí Odboru životního prostředí
MěÚ Lovosice

Rozdělovník:
Účastníci řízení dle § 27 odst. 1 písm. a) správního řádu v platném znění (do vlastních rukou):
- Povodí Ohře, státní podnik, Bezručova 4219, 430 03 Chomutov
Účastníci řízení (dle § 27 odst. 2 a 3 správního řádu v platném znění):
- Český rybářský svaz, z. s., Střekovské nábřeží 975/51, 400 03 Ústí nad Labem (P907/19/0327)
- Obec Dlažkovice, Dlažkovice 62, 410 02 Lovosice
- Obec Podsedice, Podsedice 29, 411 15 Třebívlice
Na vědomí (DS):
- Povodí Ohře, státní podnik, Bezručova 4219, 430 03 Chomutov (POH/31948/2018/032200)
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