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ROZHODNUTÍ 

Výroková část  
 
Městský úřad Bystřice pod Hostýnem, 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 
právních předpisů, dále jen vodní zákon a místně příslušný podle ustanovení § 11 zákona  
č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, dále jen správní řád,  

účastníkovi řízení (§ 27 odst.1 správního řádu), kterým je:  
 
Obec Loukov, Loukov 199, 768 75 Loukov, IČ: 00287440 
 

I.  schvaluje 

podle ustanovení § 115 odst. 18 vodního zákona 

manipulační řád vodního díla „Obnova vodních a mokřadních ploch – Libosváry“. 
 

Předložený manipulační řád je vypracován v souladu s ustanovením § 2 vyhlášky 
Ministerstva zemědělství č. 216/2011 Sb., o náležitostech manipulačních řádů a provozních 
řádů vodních děl. 
 
Zpracovatel manipulačního řádu: KLASIK – stavební společnost s.r.o., Za Mlýnem 595/44, 

750 02 Přerov, IČ: 26827905, jednatel Ing. Jiří Kleperlík, 
ČKAIT 1201300 

 

Základní údaje o vodním díle:  

Druh vodního díla: vodní nádrž, hráz dle ustanovení § 55 odst. 1 písm. a) 
vodního zákona 

Popis místa vodního díla: HGR Flyšové sedimenty v povodí Moravy, kraj Zlínský, 
katastrální území Libosváry u Bystřice pod Hostýnem, 
obec Loukov – Libosváry, pozemky parcelní čísla 2570, 
2521, 2520, číslo hydrologického pořadí 4-12-02-078.  

Vodní dílo související s povrchovými vodami: VT Libosvárka (IDVT 10390884) 

Popis stavby vodního díla: vodní nádrž, mokřad a boční tůň v pravobřežní nivě toku 
 
II.  stanovuje podmínky, 

za kterých se manipulační řád schvaluje: 

1. Manipulační řád bude průběžně aktualizován podle nových právních skutečností. 
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2. V případě změny vodohospodářských poměrů v dané lokalitě bude vodoprávnímu úřadu 
předložen nový manipulační řád (příp. dodatek) ke schválení. 

3. Provozovatel a vlastník vodního díla bude zabezpečovat opravy vodního díla, řádnou 
údržbu a provozovat jej podle schváleného manipulačního řádu. 

4. Budou plněny povinnosti ve smyslu ustanovení § 59 vodního zákona. 
5. Obsluha vodního díla bude prokazatelně seznámena se schváleným manipulačním 

řádem. 
6. Bude zajištěn technicko-bezpečnostní dohled nad vodním dílem dle vyhlášky  

č. 471/2001 Sb., o technicko-bezpečnostním dohledu nad vodními díly. 
7. Platnost manipulačního řádu se omezuje na dobu 10 let ode dne nabytí právní 

moci tohoto rozhodnutí. 

 
Odůvodnění  

Městský úřad Bystřice pod Hostýnem, odbor životního prostředí, jako příslušný vodoprávní 
úřad obdržel dne 10.09.2018 žádost o schválení manipulačního řádu vodního díla „Obnova 
vodních a mokřadních ploch – Libosváry“, kterou podala Obec Loukov, Loukov 199, 768 75 
Loukov, IČ: 00287440. Tímto dnem bylo zahájeno vodoprávní řízení. 
 

Předložený manipulační řád byl vypracován oprávněnou osobou Ing. Jiřím Kleperlíkem  
a v souladu s ustanovením § 2 vyhlášky Ministerstva zemědělství č. 216/2011 Sb.,  
o náležitostech manipulačních řádů a provozních řádů vodních děl. Předmětné vodní dílo je 
tvořeno objekty SO 01 Vodní nádrž, SO 02 Mokřadní a boční tůň, SO 03 Vegetační úpravy  
a váže se k němu povolení k nakládání s povrchovými vodami – jejich vzdouvání  
a akumulace. Podaná žádost s předepsanými náležitostmi byla doložena přílohami  
a doklady, které byly směrodatné pro posouzení záměru. Žadatel doložil: 

 žádost o schválení manipulačního řádu na předepsaném formuláři ze dne 10.09.2018, 

 manipulační řád vodního díla „Obnova vodních a mokřadních ploch – Libosváry“, 

 vyjádření správce vodního toku – Lesů České republiky, s.p., ze dne 21.08.2018, vydané 
pod č. j.: LCR957/005081/2018, 

 vyjádření správce povodí – Povodí Moravy, s.p., ze dne 04.09.2018, vydané pod zn.: 
PM-22632/2018/5419. 

 
Podle ustanovení § 115 vodního zákona oznámil příslušný vodoprávní úřad zahájení 
vodoprávního řízení všem známým účastníkům řízení i dotčeným orgánům oznámením 
vydaným pod č. j.: MUBPH 19458/2018, ze dne 18.09.2018 a v souladu s ustanovením  
§ 115 odst. 8 vodního zákona, stanovil lhůtu, ve které mohli účastníci řízení uplatnit své 
námitky, popřípadě důkazy a dotčené orgány mohly uplatnit svá závazná stanoviska, 
nejpozději do deseti dnů ode dne doručení tohoto oznámení. Ve stanoveném termínu 
neobdržel vodoprávní úřad žádná závazná stanoviska, námitky ani důkazy. Správní orgán 
nepovažoval ke splnění účelu řízení a uplatnění práv účastníků za nezbytné nařízení ústního 
jednání. 
 

V rámci celého vodoprávního řízení bylo zjištěno: 

a) V průběhu řízení nebyly zjištěny žádné nedostatky, které by bránily schválit předložený 
manipulační řád.  

b) K řízení nebyly vzneseny žádné námitky či připomínky ze strany účastníků řízení. 
 
Posouzení vodoprávního úřadu:   

Vodoprávní úřad přezkoumal předloženou žádost a posoudil ve vodoprávním řízení 
skutečnosti a doložené podklady v souladu s ustanovením vodního zákona a dalších 
souvisejících předpisů. Za předpokladu dodržení stanovených podmínek tohoto rozhodnutí 
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dospěl správní orgán k závěru, že schválením předloženého manipulačního řádu nebudou 
omezeny ani ohroženy zájmy a práva chráněná zákony a zvláštními předpisy, a proto bylo 
rozhodnuto, jak je uvedeno ve výroku tohoto rozhodnutí. 
 
Při vymezení okruhu účastníků vodoprávního řízení postupoval vodoprávní úřad podle 
ustanovení § 115 odst. 16 vodního zákona, § 27 správního řádu. 
Hlavním účastníkem řízení je Obec Loukov, Loukov 199, 768 75 Loukov. Vedlejšími 
účastníky řízení jsou Lesy České republiky, s.p., Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 
500 08 Hradec Králové, správa toků – oblast Povodí Moravy, U Skláren 781, 755 01 Vsetín; 
Obec Loukov, Loukov 199, 768 75 Loukov. 
Vodoprávní úřad nezjistil další osoby, které by mohly být tímto rozhodnutím dotčeny  
na svých právech nebo povinnostech. Navržený stavební záměr se nedotkne práv ostatních 
účastníků správního řízení, a proto s nimi nebyl projednáván. 
 
 
Poučení  

Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení podat podle ustanovení § 81 a násl. správního 
řádu 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 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu Zlínského kraje, odboru 
životního prostředí a zemědělství, podáním učiněným u Městského řadu Bystřice  
pod Hostýnem, odboru životního prostředí. 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 na jeho náklady 
Městský úřad Bystřice pod Hostýnem, odbor životního prostředí. Podané odvolání  
má odkladný účinek. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné. 
 
 
 
 
 
 
(otisk úředního razítka) 

 
MVDr. Hana Jedonová 
vedoucí odboru životního prostředí      
 
 
 
 
 
 
Rozdělovník:  
 
Účastníci vodoprávního řízení - § 27 odst. 1 správního řádu (do vlastních rukou): 
Obec Loukov, Loukov 199, 768 75 Loukov 

Účastníci vodoprávního řízení - § 27 odst. 2 správního řádu (do vlastních rukou): 

Lesy České republiky, s.p., Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové, 
správa toků – oblast Povodí Moravy, U Skláren 781, 755 01 Vsetín 
Obec Loukov, Loukov 199, 768 75 Loukov 
 

Na vědomí: 
Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 11, 602 00 Brno 


		2018-10-10T14:10:18+0000
	Not specified




