MAGISTRÁT MĚSTA PLZNĚ - odbor životního prostředí
Kopeckého sady 11, PSČ 306 32, tel.: +420 378 031 111, fax: +420 378 033 202

Spisová značka: MMP/119397/14/3
Číslo jednací: MMP/175668/14
Vyřizuje/linka: RNDr. Baňkovský/3214
Datum vyhotovení: 13. 8. 2014

ROZHODNUTÍ
Magistrát města Plzně jako věcně a místně příslušný vodoprávní úřad dle § 104
a § 106 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon),
v platném znění a § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších
předpisů, rozhodl po provedeném řízení takto:
Ve věci ţádosti ze dne 30. 5. 2014
právnické osobě: RenoEnergie, a.s.
sídlo: Praha 4, Podolí, Na Lysině 1181/6, PSČ 140 00
identifikační číslo: 27128164

mění

dle ust. § 12 odst. 2 citovaného vodního zákona

povolení
1. k nakládání s povrchovými vodami, k vyuţívání jejich energetického potenciálu za účelem
výroby elektrické energie v MVE na p.p.č. 1331 k.ú. Hradiště u Plzně, vydané Magistrátem
města Plzně, odborem stavebně správním dne 17.5.2012 pod č.j.MMP/117592/12.
2. k nakládání s povrchovými vodami, k jinému nakládání s nimi – převádění ryb rybím
přechodem na p.p.č. 555/2, 923, 555/4, 556/2 k.ú. Radobyčice, vydané Magistrátem města
Plzně, odborem stavebně správním dne 24.10.2012 pod č.j. MMP/237298/12.

Ve výrokové části
povolení ze dne 24.10.2012 pod č.j. MMP/237298/12
se mění z
na

Q330 denní: 1,53m3.s-1 při tloušce přelivného paprsku 12cm
Q330 denní: 1,53m3.s-1 při tloušťce přelivného paprsku 6,5 - 7cm

povolení ze dne 17.5.2012 pod č.j.MMP/117592/12
se mění z
na

Q330 denní: 1,53m3.s-1 (při tloušce přelivného paprsku 12cm)
Q330 denní: 1,53m3.s-1 (při tloušťce přelivného paprsku 6,5 - 7cm)

Účastníkem řízení, na něhoţ se vztahuje rozhodnutí správního úřadu ve smyslu § 27 odst. 1
správního řádu je právnická osoba: RenoEnergie, a.s., sídlo: Praha 4, Podolí, Na Lysině
1181/6, PSČ 140 00, identifikační číslo: 27128164.

Odůvodnění
Dne 30.5.2014 byla Magistrátu města Plzně podána ţádost právnické osoby: RenoEnergie,
a.s., sídlo: Praha 4, Podolí, Na Lysině 1181/6, PSČ 140 00, identifikační číslo: 27128164
zastoupená na základě plné moci JUDr. Josefem Rubášem, nar. 1.3.1982, adresa: Pod
Záhorskem 29, 301 00 Plzeň o změnu:
1. Povolení k nakládání s povrchovými vodami, k vyuţívání jejich energetického potenciálu
za účelem výroby elektrické energie v MVE na p.p.č. 1331 k.ú. Hradiště u Plzně, vydané
Magistrátem města Plzně, odborem stavebně správním dne 17.5.2012 pod
č.j.MMP/117592/12.
2. Povolení k nakládání s povrchovými vodami, k jinému nakládání s nimi – převádění ryb
rybím přechodem na p.p.č. 555/2, 923, 555/4, 556/2 k.ú. Radobyčice, vydané Magistrátem
města Plzně, odborem stavebně správním dne 24.10.2012 pod č.j. MMP/237298/12.
Tento poţadavek vznikl z důvodu výstavby rybího přechodu, kdy část vod je odváděna
rybím přechodem mimo prostor jezu. Původní tloušťka přelivného paprsku byla stanovena
pro jez bez rybího přechodu. Při zachování stejného původního průtoku v řece pod jezem je
nutné upravit tloušťku přelivného paprsku v souladu se současným stavem.
K tomuto poţadavku vydal stanovisko správce povodí a vyjádření správce toku dne
15.5.2014 pod zn. 21109/2014/342/Roh, SP-2014/1046. Podmínka č.4 uvedená ve vyjádření
byla konzultována telefonicky a bylo dohodnuto, ţe nebude řešena tímto rozhodnutím.
Český rybářský svaz, Západočeský územní svaz Plzeň vydal vyjádření dne 22.4.2014 pod
zn. 198/14.

Dnem podání ţádosti bylo zahájeno vodoprávní řízení. Zahájení vodoprávního řízení bylo
oznámeno dopisem č.j. MMP/119397/14 ze dne 4.6. 2014, současně byla stanovena 10 denní
lhůta (od obdrţení oznámení) k podání námitek a připomínek.
Dne 11.6.2014 se jako účastník řízení přihlásil spolek KOTVA Plzeň, o.s., U Borského
parku 24, 301 00 Plzeň. Dne 9.7.2014 vydal MMP – OŢP usnesení čj. MMP/129722/14,
kterým účastnictví výše uvedeného spolku odmítl, a to zejména z toho důvodu, ţe dle názoru
MMP – OŢP není účastníkem řízení dle § 27 odst.2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, a ani
podle § 115 odst.6 zákona č.254/2001 o vodách.
Ve stanovené lhůtě správní orgán ţádné další námitky ani připomínky neobdrţel.
Občanské sdruţení, vyzvané oznámením o zahájení řízení ze dne 4.6.2014, nepoţádalo
písemně do osmi dnů od doručení tohoto oznámení Odbor ţivotního prostředí Magistrátu
města Plzně o účast ve výše uvedeném správním řízení. Dle § 115 odst.7 cit. vodního zákona
nemá postavení účastníka řízení.
Jelikoţ ţádost obsahovala předepsané náleţitosti, mohlo být rozhodnuto na základě
předloţené ţádosti a dokladů.
Zdejší odbor jako příslušný vodoprávní úřad posoudil předloţenou ţádost a dospěl
k závěru, ţe uvedené změny povolení nejsou v rozporu s právními předpisy,
vodohospodářskými ani jinými důleţitými zájmy, a proto rozhodl, jak je uvedeno ve výroku.

Poučení o opravném prostředku:
Proti tomuto rozhodnutí se lze podle ustanovení § 81 odst. 1 správního řádu odvolat
do 15 dnů ode dne jeho doručení ke Krajskému úřadu Plzeňského kraje, a to podáním
učiněným u Magistrátu města Plzně. Odvolání je třeba podat v souladu s § 82 odst. 2
správního řádu v potřebném počtu vyhotovení tak, aby jedno vyhotovení zůstalo správnímu
orgánu a aby kaţdý účastník řízení dostal jedno vyhotovení odvolání, jinak je správní orgán
vyhotoví na náklady odvolatele.

Bc. Dagmar Svobodová Kaiferová
vedoucí odboru

otisk úředního razítka

Doručí se:
účastníci řízení podle § 27 odst. 1 správního řádu:
1. RenoEnergie, a.s., Praha 4, Podolí, Na Lysině 1181/6, PSČ 140 00 zastoupené
JUDr. Josefem Rubášem, Pod Záhorskem 29, 301 00 Plzeň
účastníci řízení podle § 27 odst. 2 správního řádu:
1. Povodí Vltavy státní podnik, Holečkova 8, 150 24 Praha 5
2. Český rybářský svaz, Západočeský územní svaz Plzeň, Tovární 5, 301 21
Plzeň
3. Český rybářský svaz, místní organizace Plzeň 1, Masarykova 132, 312 00 Plzeň

účastníci řízení podle § 27 odst. 3 správního řádu:
1. Plzeň, statutární město, nám. Republiky 1, zastoupené panem Ing. Vladimírem
Šimandlem, CSc., Odbor rozvoje a plánování Magistrátu města Plzně,
Škroupova ul. 5
Na vědomí:
1. Povodí Vltavy, státní podnik, závod Berounka, Denisovo nábř. 14, Plzeň
2. VODÁRNA PLZEŇ a.s., Malostranská 2, 317 68 Plzeň
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