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ROZHODNUTÍ
Výroková část:
Městský úřad Varnsdorf, odbor životního prostředí, jako vodoprávní úřad věcně příslušný podle
ustanovení § 104 odst.2 písm. c) a ustanovení § 106 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně
některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "vodní zákon"), a místně
příslušný podle ustanovení § 11 zákona č. 500/2004 Sb. správní řád, ve znění pozdějších předpisů ve
správním řízení posoudil žádost, kterou dne 1.11.2011 podaly:
Lesy České republiky, s.p., IČ 42196451, Přemyslova č.p. 1106/19, 501 68 Hradec Králové,
prostřednictvím svého zástupce Lesy ČR s.p., Lesní správa Rumburk, IČ 42196451, Sukova č.p.
785/22a, 408 01 Rumburk
(dále jen "žadatel"), a na základě tohoto posouzení:
Podle § 8 odst. 1 písm. a) č. 2 vodního zákona
I.

povolení k nakládání s povrchovými vodami

(dále jen "nakládání s vodami")
ve vodním díle :
„ Velký Jedlovský rybník „
k jejich vzdouvání, popřípadě akumulaci na pozemku parc.č. 128, k.ú. Jedlová,
kraj Ústecký, obec Jiřetín pod Jedlovou, vodní tok Chřibská Kamenice, č.h.p. 1-14-05-014, přímé určení
polohy (souřadnice X,Y) GIS 721661,961138
Doba, na kterou se povolení vydává :
Účel užití vodního díla
Parametry rybníka :
Velký Jedlovský rybník
Kóta Hnorm
Kóta Hmax.
Hnorm objem vody
Hmax objem vody
kóta koruny hráze
sklon návodního/vzdušného svahu

po dobu užívání vodního díla
akumulace k extenzivnímu rybochovu, ochrana před povodněmi
a ostatními škodlivými účinky vod,

510,60 m.n.m
511,20 m.n.m.
34 700 m3
48 800 m3
511,90 m.n.m. – 513,20 m.n.m.
1:1,5 – 1:2/1:1-1:1,5

Jedná se o průtočnou vodní nádrž, která se nachází na vodním toku Chřibská Kamenice v ř.km. 22,410 .
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II. Povolení se vydává za těchto podmínek :
1. Povodí Ohře, s.p., Bezručova 4219, 430 03 Chomutov.
Budou dodrženy podmínky vyjádření zn. 1329/LH/2011 ze dne 17.8.2011.
1. Upozorňujeme, že stavba se nachází v OP II. stupně VD Chřibská. Z toho důvodu Povodí Ohře,
s.p. nebude ani v budoucnu souhlasit s intenzivním hospodařením na nádržích. Na Jedlovských
MVN budou vysazovány pouze ryby náležící do čeledi lososovitých.
2. Pod MVN bude nutno zachovat minimální zůstatkový průtok. Jeho hodnota bude stanovena dle
Metodického pokynu č. 9/1998 MŽ/P a na základě aktuálních údajů od ČHMÚ. Zařízení pro
zachování MZP bude navrženo tak, aby průtoky byly kdykoliv kontrolovatelné a jednoduše
měřitelné, zařízení bude označeno vodním cejchem.
2. Lesy ČR, s.p., správa toků –oblast Povodí Ohře, Dr. Vrbenského 2874/1, 415 01 Teplice.
Budou dodrženy podmínky vyjádření č.j. LCR956/002125/2011 ze dne 12.12.2011.
1) Při jakékoliv manipulaci na vodním díle zůstane ve vodním toku pod vodním dílem zachován
minimální zůstatkový průtok dle §36 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých
zákonů v platném znění.
2) Požadujeme předložit k odsouhlasení provozní a manipulační řád vodního díla.
3. Správa chráněné krajinné oblasti Lužické hory, Školní 12, 471 25 Jablonné
v Podještědí.
Budou dodrženy podmínky závazného stanoviska zn. 1896/LH/11 ze dne 7.12.2011.
• pokud rybník bude zarybňován, je přípustný pouze extenzivní chov ryb bez přikrmování a
hnojení, návrh velikosti a druhového složení rybí obsádky bude předložen SCHKO LH ke
schválení
• při plnění nádrže a ostatních manipulacích bude zachován minimální zůstatkový průtok v potoce
pod výpustním objektem rybníka v hodnotě min. Q 330 d
• manipulační a provozní řád rybníka bude předložen Správě SCHKO LH k vydání stanoviska
• do manipulačního řádu nádrže budou zapracovány tyto podmínky :
o vypouštění rybníka a větší manipulace s vodní hladinou budou prováděny pouze se
souhlasem Správy SCHKO LH
o během vegetační sezony (od 15.3. do 31.7.) záměrně nemanipulovat (zvýšení, snížení,
kolísání) s vodní hladinou
o veškeré případné zásahy do břehů, dřevin na březích a litorální makrovegetace jsou
možné pouze po projednání a na základě souhlasu Správy SCHKO LH
o použití biocidů je nepřípustné, vápnění jen na základě souhlasu SCHKO VLH
III.

Stanovuje minimální zůstatkový průtok povrchových vod
podle ustanovení § 36 odst. 2 zákona č. 254/2011 Sb.vodního zákona
12,7 l/s
hráz Velkého Jedlovského rybníka

Odůvodnění :
Dne 1.11. 2011 podal žadatel žádost o povolení k nakládání s povrchovými vodami. Tímto dnem bylo
zahájeno vodoprávní řízení.
Žádost byla doložena všemi povinnými 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 dalšími doklady, a to:
- snímek katastrální mapy
- výpis z katastru nemovitostí
- Povodí Ohře, s.p., Bezručova 4219, 430 03 Chomutov zn. 1329/LH/2011 ze dne 17.8.2011, č.j.
031001-6226/2011 ze dne 8.12.2011
- Lesy ČR, s.p., správa toků –oblast Povodí Ohře, Dr. Vrbenského 2874/1, 415 01 Teplice, č.j.
LCR956/002125/2011 ze dne 12.12.2011
- Správa chráněné krajinné oblasti Lužické hory, Školní 12, 471 25 Jablonné v Podještědí, zn.
1896/LH/11 ze dne 7.12.2011.
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Vodoprávní úřad oznámil zahájení řízení známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům, opatřením
č.j.OŽP/30451/2011/SimIl MUVA 33640/2011/SimIl ze dne 10.11.2011.
Vodoprávní úřad 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.
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 vodním zákonem a zvláštními
předpisy. Při přezkoumání žádosti, projednání věci s účastníky řízení a na základě shromážděných právně
významných skutečností nebyly shledány důvody bránící povolení.
Vodoprávní úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů
ve výroku uvedených.
Účastníci řízení - další dotčené osoby:
Povodí Ohře, s. p., Obec Jiřetín pod Jedlovou
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 ke Krajskému úřadu Ústeckého
kraje, se sídlem v Ústí nad Labem 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.
Ing. Přemysl Brzák
vedoucí odboru životní prostředí

Poplatek:
Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích se nevyměřuje.
Obdrží:
účastníci řízení - § 27 odst. 1 správního řádu (do vlastních rukou na dodejku ):
Lesy České republiky, s.p., IDDS: e8jcfsn, prostřednictvím Lesy ČR s.p., Lesní správa Rumburk, IČ
42196451, Sukova č.p. 785/22a, 408 01 Rumburk
účastníci řízení - § 27 odst. 2 správního řádu (do vlastních rukou na dodejku ):
Povodí Ohře - státní podnik, IDDS: 7ptt8gm
Obec Jiřetín pod Jedlovou, IDDS: dd6bngb
dotčené správní úřady
MěÚ Varnsdorf - OŽP, Nám. E. Beneše č.p. 470, 407 47 Varnsdorf 1
ostatní
vlastní, Nám. E. Beneše č.p. 470, 407 47 Varnsdorf 1

