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Povolení k nakládání s povrchovými vodami - k jejich odběru
ROZHODNUTÍ
Výroková část:
Městský úřad Litoměřice, jako vodoprávní úřad příslušný podle § 106 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o
vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "vodní
zákon"), ve správním řízení posoudil žádost, kterou dne 28.8.2019 podal
Obec Liběšice, IČO 00263893, Liběšice 6, 411 46 Liběšice
(dále jen "žadatel"), a na základě tohoto posouzení:
I.

Vydává podle § 8 odst. 1 písm. a) bodu č. 1 vodního zákona
povolení

k nakládání s povrchovými vodami
- odběr povrchové vody Koželužského rybníka na vodním toku Studený potok - p.p.č.: 763
v k.ú. Liběšice u Litoměřic - pro závlahu fotbalového hřiště, ČHP 1-12-03-0550-0-00,
souřadnice odběru x/y: 988815/744888
v tomto rozsahu:

povolené množství odebrané vody a období odběru:
- ve vegetačním období – cca květen – říjen – 6 měsíců
- max.: 1,65 l/s
20 m3/den
450 m3/měsíc

2700 m3/rok

doba platnosti tohoto povolení se stanovuje: do 31.10. 2021
II. stanovuje podmínky
1. Při odběru vody bude ve vodním toku pod hrází vodní nádrže zachováno takové množství vody,
aby předmětný vodní tok mohl stále plnit základní ekologické funkce a umožňoval obecné
nakládání. V případě nižšího stavu vody nebude voda čerpána – voda nebude čerpána zejména
v období bez přítoku do vodní nádrže a při poklesu vody k minimální hladině zásobního prostoru
(dle vodočetné latě).
2. Odběr bude prováděn pomocí sacího koše, čímž bude omezeno riziko usmrcení živočichů
3. Při odběru nebudou využívány pozemky p.p.č.: 766 a769/2 v k.ú. Liběšice (ani k natažení hadic).
4. Po ukončení závlahové sezóny bude sací zařízení demontováno a odstraněno
5. V místě odběru nebudou zřizovány žádné stavby
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6. Instalací a provozem odběrného zařízení nesmí dojít k porušení a poškození břehů nádrže, dna
vodního toku ani jeho opevnění nebo břehového porostu
7. Během čerpání nedojde ke znečištění povrchových vod a odběrného místa, zvláště ne látkami
nebezpečnými vodám
8. Množství odebrané vody bude zaznamenáváno do provozního deníku, který bude na vyžádání
předložen vodoprávnímu úřadu (bude zaznamenán den a délka odběru)

Odůvodnění:
Dne 28.08. 2019 podal žadatel žádost o povolení k nakládání s vodami – odběru povrchových vod
z Koželužského rybníka na vodním toku Studený potok - p.p.č.: 763 v k.ú. Liběšice u Litoměřic - pro
závlahu fotbalového hřiště, uvedeným dnem bylo zahájeno vodoprávní řízení. Zahájení řízení bylo
oznámeno všem známým účastníkům řízení. Spolky Ústecké šrouby, z.s. a Český rybářský svaz, z.s. byly
o zahájení řízení informovány, o účast v řízení požádal spolek Ústecké šrouby, z.s. dne 25.9. 2019, Český
rybářský svaz, z.s. o postavení účastníka řízení nepožádal. Námitky a připomínky bylo možno uplatnit do
07.10. 2019.
Dne 25.9. 2019 obdržel vodoprávní úřad návrh podmínek účastníka řízení Ústeckých šroubů, z.s., obě
podmínky byly zapracovány do podmínek tohoto rozhodnutí.
Žádost byla doložena všemi povinnými doklady. Bylo předloženo stanovisko správce vodního toku a
správce povodí Povodí Ohře, státní podnik ze dne 12.08. 2019, zn. POH/33088/2019-2/301100.
Podmínky byly zapracovány do podmínek rozhodnutí. Dále bylo předloženo vyjádření Orgánu ochrany
přírody a krajiny OŽP MěÚ Litoměřice ze dne 12.8. 2019, bez stanovení dalších podmínek.
Vodoprávní úřad v provedeném řízení přezkoumal předloženou žádost z hledisek uvedených
v ustanoveních vodního zákona, projednal ji s účastníky řízení a s dotčenými orgány a zjistil, že jejím
uskutečněním nebo užíváním nejsou ohroženy zájmy chráněné zákony a zvláštními předpisy. Při
přezkoumání žádosti, projednání věci s účastníky řízení a na základě shromážděných právně významných
skutečností nebyly shledány důvody bránící povolení. Povolení je vydáváno pouze pro závlahovou
sezónu 2020 a 2021 z důvodu přetrvávajícího období sucha a možnosti posouzení případného dalšího
povolení a jeho dopadů. Vodoprávní úřad dále uložil povinnost evidence odběru (dle výkonu čerpadla
1,65 l/s) a stanovil max. denní množství odebírané vody. Dále bylo stanoveno, kdy je odběr omezen.
Lze předpokládat, že záměrem nedojde ke zhoršení stavu vodního útvaru, záměr nebude mít za následek
nedosažení dobrého stavu vodního útvaru.
Vodoprávní úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů
ve výroku uvedených.

Účastníci řízení:
Obec Liběšice, Povodí Ohře, státní podnik, Ústecké šrouby, z.s.

Upozornění:
V případě potřeby (nedostatku vody) lze nakládání s vodami omezit či zakázat v souladu s § 109
vodního zákona.

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
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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.
vedoucí Vodoprávního úřadu MěÚ Litoměřice

Obdrží:
navrhovatelé (doručenky)
Obec Liběšice, IDDS: smfbc54
ostatní účastníci (doručenky)
Povodí Ohře, státní podnik, státní podnik, IDDS: 7ptt8gm
ostatní
Ústecké šrouby, z. s., IDDS: x6gbs2j

