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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 1.12.2015 podaly:
Lesy ČR s.p., Přemyslova č.p. 1106/19, 501 68 Hradec Králové
(dále jen "žadatel"), a na základě tohoto posouzení:
I. schvaluje
podle ustanovení § 115 odst. 17 vodního zákona
manipulační řád a provozní řád
vodního díla:
„ Malý Jedlovský rybník „
obec Jiřetín pod Jedlovou, kraj Ústecký, kategorie z hlediska TBD IV. kategorie, kraj Ústecký, vodní tok
Chřibská Kamenice, č.h.p. 1-14-05-014, Křída Dolní Ploučnice a Horní Kamenice, přímé určení polohy
(souřadnice X,Y) GIS 721660, 960944
Zákl. parametry rybníka:
katastrální výměra :
zatopená plocha při NV :
zatopená plocha při MaxV :
kóta hladiny normální vody :
kóta hladiny max. vody :
kóta přepadové hrany bezp.přelivu :
kóta koruny hráze :
objem vody při Hnorm :
objem vody při Hmx :
Q330d

8 632 m2
6 543 m2
8 075 m2
508,20 m n.m.
508,80 m n.m.
508,20 m n.m.
509,60 m n.m.
11 700 m3
15 400 m3
6,9 l/s

Základní údaje o vodním díle:
Kategorie z hlediska TBD : IV . kategorie
hráz zemní, s návodním těsněním a jílovou clonou,
Návodní líc - sklon 1:3, kam. rovnanina tl. 0,2 m
vzdušní líc - sklon 1: 2, zatravněn
šířka v koruně hráze 5,4 m
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4,01 m3/s
6,9 l/s

Q100
Qa
(MZP)
Údaje o stavbě vodního díla:
Vodní dílo
Vlastník vodního díla (systému)
II.

vodní nádrž
Lesy ČR, a.s.
Stanoví podmínky pro manipulační řád:

1. Manipulační řád bude dle potřeby doplňován a aktualizován minimálně jedenkrát za pět
let.
2. Manipulační řád se schvaluje na dobu trvání vodního díla.
3. Mimořádná maniupulace na vodním díle se povoluje rozhodnutím.
Účastníci řízení na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:
Lesy ČR s.p., Přemyslova č.p. 1106/19, 501 68 Hradec Králové
Odůvodnění
Dne 1.12.2015 podal žadatel žádost o schválení manipulačního řádu. Tímto dnem bylo zahájeno
vodoprávní řízení.
Žádost byla doložena těmito doklady:
- manipulační a provozní řád 3x
- vyjádření Povodí Ohře, s.p., Bezručova 4219, 430 03 Chomutov, č.j. POH/25664/2015-2/301100 ze
dne 10. 11. 2015
Městský úřad Varnsdorf, odbor životního prostředí neoznamoval zvláštním opatřením
zahájení tohoto řízení a po posouzení všech podkladů využil ustanovení § 115 odst. 10 vodního zákona a
rozhodl bezodkladně.
Vodoprávní úřad ověřil, že nový MŘ obsahuje náležitosti předepsané vyhláškou č. 216/2011 Sb., o
náležitostech manipulačních řádů a provozních řádů vodních děl, a dospěl k závěru, že provoz VD Malý
Jedlovský rybník podle předloženého MŘ splňuje požadavky vodního zákona a jeho schválení je
v souladu s veřejným zájmem.
Posouzení vodoprávního úřadu:
Vodoprávní úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů
ve výroku uvedených.
Účastníci řízení - další dotčené osoby:
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.
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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.
Přílohy pro žadatele:
- manipulační 2x
Obdrží:
účastníci (§ 27 odst. 1 správního řádu – dodejky):
Lesy ČR s.p., IDDS: e8jcfsn
účastníci (§ 27 odst. 2 a 3 správního řádu – dodejky):
Obec Jiřetín pod Jedlovou, IDDS: dd6bngb
dotčené správní úřady
MěÚ Varnsdorf - OŽP, Nám. E. Beneše č.p. 470, 407 47 Varnsdorf 1
ostatní
Povodí Ohře, s.p., IDDS: 7ptt8gm
vlastní

