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ROZHODNUTÍ
Městský úřad Kadaň, odbor životního prostředí, jako vodoprávní úřad věcně příslušný
podle ustanovení § 104 odst. 2 písm.c) a ustanovení § 106 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o
vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, a jako
speciální stavební úřad podle ustanovení § 15 odst. 1 písm. d) zákona č. 183/2006 Sb., o
územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, místně
příslušný správní orgán podle ustanovení § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění
pozdějších předpisů,
účastníkovi řízení (§ 27 odst. 1 správního řádu), kterým je:
Povodí Ohře, státní podnik, Bezručova 4219, 430 03 Chomutov, IČ: 70889988
email: info@poh.cz
I.

vydává

podle ustanovení § 8 odst. 1 písm. a) bod 2. zákona č. 254/2001 Sb. (vodní zákona), ve znění
pozdějších předpisů
povolení k nakládání s povrchovými vodami
k jejich akumulaci/vzdouvání na p.p.č. 1083/5, 1085/1, 1083/6, 1083/4 k.ú. Vernéřov a p.p.č.
2052/2 k.ú. Miřetice u Klášterce nad Ohří, HGR Krystalinikum v mezipovodí Ohře po Kadaň,
kraj Ústecký, obec Klášterec nad Ohří.
Popis nakládání s vodami:
Akumulace a vzdouvání povrchových vod ve štěrkové přehrážce.
Účel povolení nakládání s vodami:
Omezení transportu splavenin, retenční účinek při povodňových situacích.
Rozsah povoleného nakládání s vodami:
Maximální hladina akumulované (vzduté) vody: 402,60 m n.m.
Celkový objem akumulované vody: 0,3 tis. m3
Délka vzdutí při maximální hladině: 22 m
Doba, na kterou se povolení vydává: na dobu životnosti vodního díla
Název vodního toku: Podmileský potok
Říční kilometr (staničení): dle PD – 3,146 / dle Idylo – 3,277
Popis místa nakládání s vodami: na vodním toku
Číslo hydrologického pořadí: 1-13-02-0991
Určení polohy vodního díla ( orientačně podle souřadnic X,Y): souřadnice x- 995251
y- 824223

Odůvodnění
MěÚ Kadaň, odbor životního prostředí obdržel dne 27.6. 2013 žádost Povodí Ohře,
státního podniku, se sídlem Bezručova 4219, 430 03 Chomutov, IČ: 70889988 o vydání
povolení k nakládání s povrchovými vodami– jejich vzdouvání a akumulaci.
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.
V průběhu řízení vodoprávní úřad zjistil, že je dán důvod pro vydání povolení k nakládání
s povrchovými vodami k jejich vzdouvání / akumulaci podle § 8 odst. 1, písm. a) bod 2.
zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon) a vzhledem k
tomu, že neshledal důvody, které by bránily vydání předmětného povolení, rozhodl tak, jak je
uvedeno ve výroku v souladu se zásadou rychlosti a procesní ekonomie využil § 115 odst. 10
zákona č. 254/2001 Sb., vodní zákon a rozhodl o ní bezodkladně, tedy bez toho, aby zvlášť
oznamoval účastníkům tohoto řízení jeho zahájení.
V rámci celého vodoprávního řízení bylo zjištěno:
-

Vyjádření Povodí Ohře, s.p. Chomutov č.j. 021001-16663a/2013 ze dne 24.6.2013.
Výpisy z katastru nemovitostí.

Posouzení vodoprávního úřadu:
Vodoprávní úřad v průběhu řízení neshledal důvody, které by bránily povolení
předmětného vodního díla. Oprávněné námitky a požadavky účastníků řízení byly zahrnuty
v podmínkách výrokové části tohoto rozhodnutí.
Na základě uvedených skutečností MěÚ Kadaň, odbor životního prostředí, jako příslušný
vodoprávní úřad rozhodl tak, jak je uvedeno ve výroku.
Poučení účastníků
Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení podat 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 15ti dnů ode dne jeho oznámení ke
Krajskému úřadu Ústeckého kraje se sídlem v Ústí nad Labem podáním učiněným u
Městského úřadu v Kadani. Odvolání se podává v počtu 1. Nepodá-li účastník potřebný počet
stejnopisů, vyhotoví je na jeho náklady Městský úřad Kadaň. 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. Jiří Frajt
vedoucí odboru životního prostředí
Rozdělovník
Účastníci řízení - § 27 odst.1 správního řádu ( do vlastních rukou )
Povodí Ohře, státní podnik, Bezručova 4219, 430 03 Chomutov
Účastníci řízení - § 27 odst. 2 a 3 správního řádu ( do vlastních rukou )
Město Klášterec nad Ohří, nám. Dr. E. Beneše 85, 431 51 Klášterec nad Ohří
Na vědomí:
Povodí Ohře, státní podnik, závod Chomutov

