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Rozhodnutí
Schválení manipulačního řádu
Výroková

část

Městský úřad Litoměřice, 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, místně příslušný správní orgán podle ustanovení § 11 zákona č. 500/2004 Sb.,
správní řád, ve znění pozdějších předpisů,
účastníkovi řízení dle § 27 odst. 1 správního řádu, kterým je:

Lesy České republiky, s.p., IČO: 42196451, se sídlem Přemyslova 1106/19, Hradec
Králové
I. schvaluje
podle ustanovení § 115, odst. 18 vodního zákona
manipulační řád pro vodní dílo

Soustava retenčních nádrží Sedlo
kaskáda „Na Kotelickém potoce“
RN 1 – p.p.č.: 775/1, 777/1, 888 v k.ú. Horní Chobolice
RN 2 – p.p.č.: 775/1 v k.ú. Horní Chobolice
RN 3 – p.p.č.: 775/1 v k.ú. Horní Chobolice
RN 7 - p.p.č.: 775/1 v k.ú. Horní Chobolice, p.p.č.: 291/1, 291/2 v k.ú. Horní Týnec
ČHP: 1-12-03-0750-0-00-00, vodní tok Kotelický potok
MŘ vypracovaný v 05/2020 společností VODNÍ DÍLA – TBD a.s., Praha
kategorie všech nádrží - IV., minimální zůstatkový průtok je měřen pod RN 7
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Odůvodnění
Žadatel Lesy České republiky, s.p., Přemyslova 1106/19, Hradec Králové zast.
společností Ing. Cyril Mikyška - ATELIÉR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ, Braunerova 1681, 252
63 Roztoky u Prahy požádal dne 10.07. 2020 o schválení manipulačního řádu dle § 115,
odst. 17 vodního zákona pro Soustavu retenčních nádrží Sedlo – RN1, RN2, RN3, RN7.
K žádosti bylo doloženo: návrh manipulačního řádu, plná moc, stanovisko Povodí
Ohře, státní podnik ze dne 11.06. 2020, zn.: POH/20098/2020-2/301100 a závazné
stanovisko AOPK SCHKO České Středohoří ze dne 05.06. 2020, č.j.: SR/0199/CS/2016-34.
Pro stavbu bylo vydáno Stavební povolení, Povolení k nakládání s povrchovými vodami,
Rozhodnutí o povinnosti zajistit na vodních dílech technickobezpečnostní dohled a zařazení
vodních děl do kategorie IV, Stanovení minimálního zůstatkového průtoku dne 30.06.2017,
č.j.: MULTM/0044277/17/ŽP/JBa a Povolení změny stavby před jejím dokončením dne
08.07. 2020, č.j.: MULTM/0041356/20/ŽP/JBa.
Vodoprávní úřad neshledal důvody, které by bránily vydání rozhodnutí a proto bylo
rozhodnuto, jak je uvedeno ve výrokové části. Lze předpokládat, že záměrem nedojde ke
zhoršení stavu vodního útvaru, záměr nebude mít za následek nedosažení dobrého
stavu/potenciálu vod.
Poučení účastníků:
Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení ke
Krajskému úřadu Ústeckého kraje 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.

Jiřina Bartoňová, DiS.
oprávněná úřední osoba
vodoprávní úřad MěÚ Litoměřice

Rozdělovník:
• navrhovatelé:
Lesy České republiky, s.p., Přemyslova 1106/19, Hradec Králové zast.
společností Ing. Cyril Mikyška - ATELIÉR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ, Braunerova
1681, 252 63 Roztoky u Prahy
• dotčené orgány:
AOPK ČR, SCHKO České Středohoří, Michalská 14, 412 01 Litoměřice
• ostatní:
Povodí Ohře, státní podnik, Bezručova 4219, 430 03 Chomutov
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