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ROZHODNUTÍ
Výroková část
(oznámeno v e ř e j n o u v y h l á š k o u )
Městský úřad Louny, odbor životního prostředí příslušný podle § 61 odst. 1 písm. c) a § 66 odst. 1
zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, § 2 odst. 1 zákona č. 314/2002 Sb.,
o stanovení obcí s pověřeným obecním úřadem a stanovení obcí s rozšířenou působností, ve znění
pozdějších předpisů, věcně a místně příslušný podle § 10 a 11 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb.,
správní řád, ve znění pozdějších předpisů, jako vodoprávní úřad příslušný podle § 104 odst. 1 a 2
písm. c) a § 106 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní
zákon), ve znění pozdějších předpisů a dále jako speciální stavební úřad podle § 15 odst. 4 vodního
zákona a § 15 odst. 1 písm. d) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu
(stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vodoprávní úřad“) v řízení posoudil žádost,
kterou dne 08.11.2017 podala právnická osoba - město Postoloprty, Mírové náměstí 318, 439 42
Postoloprty, které zastupuje společnost NOZA, s.r.o., IČ 24767417, Huťská 229, 272 01 Kladno 1
(dále jen „žadatel“).
Na základě tohoto posouzení, předložených dokladů a výsledku provedeného vodoprávního řízení
žadateli, právnické osobě městu Postoloprty, IČ 00265403, Mírové náměstí 318, 439 42
Postoloprty (dále jen „žadatel“)
I. v y d á v á

podle § 8 odst. 1 písm. a) bodu 2 vodního zákona

p o v o l e n í k nakládání s vodami – k akumulaci povrchových vod ve stávající malé vodní nádrži
v katastrálním území Malnice na pozemkové parcele katastru nemovitostí číslo 24.
Údaje o místu předmětu rozhodnutí:
Název kraje
Název obce
Identifikátor katastrálního území
Název katastrálního území
Parcelní čísla dle evidence katastru nemovitostí
Identifikátor vodního útvaru povrchových vod
Název vodního útvaru povrchových vod

Ústecký
Postoloprty
749125
Malnice
p. p. č. 24
OHL_0660
Ohře od toku Blšanka po tok Chomutovka

Číslo hydrologického pořadí a podpořadí
Přímé určení polohy (souřadnice X, Y)

1-13-03-1050-0-00
1009005.48, 788819.10

Údaje o předmětu rozhodnutí (rozsah povolení k nakládání s vodami):
Vzdouvání / akumulace
akumulace
umožnění odběru povrchové vody pro ostatní
účely (obecné nakládání, závlahy travnatých
Účel užití vody
ploch v obci, požární účely, retence vody
v krajině)
Související vodní dílo
malá vodní nádrž
jiný zdroj (podzemní vody neurčeného původu,
Zdroj vody
srážkové vody)
Vodní značka (cejch)
ano
Maximální hladina akumulované (vzduté) vody
193,90 m n. m.
Celkový objem akumulované vody
0,363 tis. m3
Uložená měření
Množství akumulované vody (objem)
nestanoveno
Četnost měření
nestanovena
Doplňující ustanovení:
Druh pozemkové parcely dle katastru nemovitostí - vodní plocha, způsob využití pozemkové parcely vodní nádrž umělá.

II. v y d á v á podle § 8 odst. 1 písm. a) bodu 5 vodního zákona
p o v o l e n í k nakládání s vodami - k jinému nakládání s povrchovými vodami (dále jen „jiné
nakládání s vodami“) v katastrálním území Malnice na pozemkové parcele katastru nemovitostí číslo
24.
Jiné nakládání s vodami představuje převod podzemních vod do stávající malé vodní nádrže. Odtok
vody z nádrže je zaústěn do stávající kanalizace pro odvod srážkových vod.

Účel povoleného nakládání s povrchovými vodami - odběr akumulované povrchové vody pro
ostatní účely (závlahy travnatých ploch v obci, požární účely). Akumulace povrchových vod umožní
obecné nakládání s vodami a zajistí retenci vody v krajině.

Časové omezení platnosti povolení k nakládání s vodami (výrok pod body I. a II.) - ode dne
nabytí právní moci tohoto správního rozhodnutí na dobu trvání a užívání vodního díla, ke
kterému bylo nakládání s vodami vydáno.

III. s t a n o v í
povinnosti:

dle § 9 odst. 1 vodního zákona současně pro nakládání s vodami tyto podmínky a

1. Žadatel zpracuje před zahájením prací manipulační řád pro manipulaci s vodou v malé vodní
nádrži, který bude se stanoviskem správce povodí předložen ke schválení vodoprávnímu úřadu.
Manipulační řád bude zpracován v rozsahu vybraných náležitostí dle vyhlášky č. 216/2011 Sb., o
náležitostech manipulačních řádů a provozních řádů vodních děl, v platném znění (dále jen
„vyhláška“).
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2. Vypouštění vody z malé vodní nádrže bude probíhat pozvolně tak, aby nedocházelo ke strhávání
rybničního sedimentu.

Účastník vodoprávního řízení podle § 27 odst. 1 písm. a) správního řádu a § 115 vodního zákona:
město Postoloprty, IČ 00265403, Mírové náměstí 318, 439 42 Postoloprty, které zastupuje společnost
NOZA, s.r.o., IČ 24767417, Huťská 229, 272 01 Kladno 1

IV. v y d á v á
podle § 15 odst. 1 vodního zákona v souladu s § 7 vyhlášky č. 432/2001 Sb., o
dokladech žádosti o rozhodnutí nebo vyjádření a o náležitostech povolení, souhlasů a vyjádření
vodoprávního úřadu, ve znění pozdějších předpisů, a podle § 115 odst. 1 stavebního zákona
v souladu s § 18c) vyhlášky č. 503/2006 Sb. o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního
opatření a stavebního řádu, ve znění pozdějších předpisů
s t a v e b n í p o v o l e n í ke stavbě vodního díla „Podpora opatření na malé vodní nádrži
v Malnicích“ v katastrálním území Malnice na p. p. č. 24 (dále jen „stavba“).
Údaje o místu předmětu rozhodnutí (rozsah stavebního povolení):
Malá vodní nádrž
Typ vodní nádrže
jiný
Objem zásobního prostoru
0,112 tis. m3
Kóta hladiny zásobního prostoru
193,1 m n. m
Kóta dna nádrže
192,40 m n. m
Zatopená plocha při hladině zásobního prostoru
0,0260 ha
Ověřovací (zkušební) provoz
ne
Název vodního díla
malá vodní nádrž
Manipulační řád
ano
Doplňkové údaje k vodnímu dílu:
Posouzená projektová dokumentace řeší údržbu stávající malé vodní nádrže spočívající v odstranění
sedimentu z malé vodní nádrže, opravu manipulačního objektu včetně bezpečnostního přelivu,
úpravu a obnovu litorálního pásma, sanaci nábřežní zdi a provedení sadových úprav břehů a
přilehlého okolí.
Zpracovatel projektové dokumentace – společnost NOZA, s. r. o., IČ 24767417, Huťská 229, 272 01
Kladno 1 ve spolupráci s oprávněnou autorizovanou osobou Ing. Petrem Lomnickým, Č KAIT
0011752. Projektová dokumentace byla zpracována v 06/2017 pod zakázkovým číslem 20170192P.
Vybudované vodní dílo nepodléhá posouzení vlivu na životní prostředí ani technickobezpečnostnímu
dohledu v souladu s § 3 vyhlášky č. 471/2001 Sb. o technickobezpečnostním dohledu nad vodními
díly, ve znění pozdějších předpisů.
Zhotovitel stavebních prací – dle výsledku výběrového řízení žadatele.
Sousední pozemkové parcely katastru nemovitostí číslo – katastrální území Malnice, st. p. č. 23, 25/1,
poz. p. č. 12, 718/1, 947/4, 948, 984/1, 984/5.

Účel povoleného vodního díla – umožnění akumulace povrchových vod.
V. s t a n o v í podle § 115 odst. 1 stavebního zákona a § 15 odst. 3 vodního zákona povinnosti a
podmínky pro provedení stavby:
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1. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace ověřené ve stavebním řízení. Případné
změny oproti projektové dokumentaci nesmí být provedeny bez předchozího povolení speciálního
stavebního úřadu.
2. Stavba bude dokončena do čtyř let ode dne nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.
3. Stavební povolení pozbývá platnosti, jestliže stavba nebyla zahájena do dvou let ode dne
nabytí právní moci tohoto stavebního povolení. Na odůvodněnou žádost podanou před
uplynutím lhůty lze platnost stavebního povolení prodloužit.
4. Stavební povolení nepozbývá platnosti, pokud v době jeho platnosti bylo započato se
stavebními pracemi dle ověřené projektové dokumentace.
5. Stavebník zajistí vytýčení prostorové polohy stavby vodního díla podle stavebního zákona.
6. Při provádění stavby vodního díla je nutno dodržet předpisy týkající se bezpečnosti práce a
technických zařízení a dbát o ochranu zdraví osob na staveništi.
7. Při provádění stavby vodního díla budou dodrženy základní technické požadavky pro vodní díla a
obecné technické požadavky na stavební konstrukce vodních děl podle vyhlášky č. 590/2002 Sb.,
o technických požadavcích pro vodní díla, ve znění pozdějších předpisů.
8. Během výstavby ani provozem díla nedojde k významnému znečištění podzemních vod, zvláště
ne ropnými látkami.
9. Při stavbě nebudou znečišťovány veřejné komunikace.
10. Stavebník je povinen odstranit veškeré škody, které by eventuálně vznikly v souvislosti
s prováděnou stavbou.
11. Všechny pozemky dotčené stavbou budou po ukončení stavebních prací uvedeny do původního
stavu a škody způsobené touto stavbou budou uhrazeny vlastníkům pozemků, popř. zde
hospodařícím subjektům dle platných právních předpisů.
12. Stavební práce nebudou zahájeny před nabytím právní moci stavebního povolení.
13. Před zahájením stavby budou vytýčeny všechny podzemní inženýrské sítě a zařízení,
budou respektována jejich ochranná pásma.
14. Odborné vedení stavby bude vykonávat kvalifikovaná osoba v souladu s § 2 a 160 stavebního
zákona. Stavba bude provedena stavebním podnikatelem, který bude určen na základě výsledku
výběrového řízení a oznámen speciálnímu stavebnímu úřadu před započetím stavebních prací.
15. V průběhu stavby nebude znemožněn přístup do všech okolních nemovitostí.
16. Termín zahájení realizace stavby bude s minimálně týdenním předstihem prokazatelně se všemi
vlastníky okolních nemovitostí projednán. Stavebník je povinen předem oznámit zahájení prací
správnímu orgánu a vlastníkům, popř. nájemcům jednotlivých pozemků a projednat s nimi datum
vstupu na jejich pozemek.
17. Hlučnost mechanismů a zařízení používaných při stavbě nesmí přesáhnout hodnoty stanovené
platnými hygienickými předpisy.
18. Při provádění stavebních prací bude postupováno tak, aby nebyla ohrožena bezpečnost osob a
aby okolí nebylo touto činností a jejími důsledky obtěžováno zbytečně nebo nad přípustnou míru.
Při provádění prací ze sousední nemovitosti je třeba si počínat tak, aby jejím vlastníkům nebyla
způsobena škoda, zejména dbát, aby nedocházelo k neodůvodněnému omezení jejich práv a
právem chráněných zájmů, k ohrožení zdraví a života osob, k nadměrnému znečišťování okolí
stavby, ničení zeleně, k poškozování majetku a k nepořádku na staveništi.
19. Skládka stavebního materiálu a zařízení staveniště bude na pozemku investora, případně si
stavebník obstará souhlas jiného vlastníka se vstupem na pozemek za účelem zřízení zařízení
staveniště.
20. Před zahájením stavby bude na viditelném místě umístěna tabule s uvedením názvu akce,
investora, zhotovitele a termínem dokončení stavby. Tabule musí být chráněna před
povětrnostními vlivy, aby údaje na ní uvedené zůstaly čitelné, a ponechána na místě do vydání
kolaudačního souhlasu.
21. Speciální stavební úřad bude přizván ke kontrolní prohlídce stavby dle plánu kontrolních
prohlídek.
22. Objekt pro manipulaci s vodou bude zabezpečen proti neoprávněným manipulacím.
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23. Pro malou vodní nádrž bude zpracován provozní řád.
24. Budou respektovány podmínky společnosti Česká telekomunikační infrastruktura, a. s.,
Praha (dále jen „ČTI“) ze dne 14.02.2018:
a) Případné přeložení sítí elektronických komunikací zajistí její vlastník. Stavebník je pro tyto
účely povinen uzavřít s naší společnosti smlouvu o realizaci překládky.
b) Budou respektovány všeobecné podmínky ochrany SEK, které jsou nedílnou součástí našeho
vyjádření ke stavebnímu řízení v dokladové části projektové dokumentace.
25. Budou respektovány podmínky ČEZ Distribuce, a. s., Děčín, ze dne 19.01.2018:
a) Nejpozději 14 dní před zahájením zemních prací nebo jiných stavebních prací musí být kabelové
vedení ČEZ Distribuce, a.s., přesně vytýčeno a vyznačeno.
b) Budou dodrženy podmínky pro provádění činností v ochranných pásmech nadzemních
vedení, podzemních vedení a elektrických stanic. Tyto podmínky jsou nedílnou součástí
vyjádření ČEZ Distribuce, a.s., které je součástí dokladové části projektové dokumentace
pro stavební povolení.
c) Uvažovaná akce nebo činnost zasáhne do ochranného pásma, je nutné písemně
požádat naši společnost o souhlas s touto činností.
d) Pokud dojde k obnažení kabelového vedení nebo k poškození energetického zařízení,
bude toto neprodleně nahlášeno jeho vlastníku nebo provozovateli.
e) V případě potřeby dílčí změny trasy vedení nebo přemístění některých prvků energetického
zařízení je nezbytné v předstihu požádat o přeložku tohoto zařízení.
26. Budou respektovány podmínky závazného stanoviska
a) Hasičského záchranného sboru Ústeckého kraje ze dne 13.02.2018:
- Požadujeme dodržet požárně bezpečnostní řešení z června 2017, zpracovatel ing. Petr Lomnický.
b) orgánu ochrany přírody ze dne 28.11.2017 a ze dne 14.03.2018:
- K vypouštění retenční nádrže dojde v období od 15.12. do 31.03. běžného roku.
- Napouštění bude ukončeno nejdéle do konce kalendářního roku, ve kterém bude ukončena obnova
malé vodní nádrže.
- Transfery živočichů budou prováděny kvalifikovanými osobami.
- Stavební materiál bude uložený na takových místech, odkud nemůže dojít ke splavení těchto
materiálů do malé vodní nádrže.
- Výkopové práce v kořenovém systému dřevin musí být prováděny ručně. Nesmí dojít k přetnutí
kořenů s průměrem 2 cm a větším. Obnažené kořeny je nutno chránit před vysycháním.
- Jakákoliv činnost v chráněném kořenovém prostoru dřevin včetně ukládání materiálů, umisťování
zařízení, průjezdů mechanizace, navážek apod. je v souladu s 66 odst. 1 zákona č. 114/2001 Sb., o
ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů zakázána.
- Nedojde k poškození stávajících dřevin. Nebudou odstraněny žádné dřeviny ani keřový porost.
- Břehy malé vodní nádrže budou po dokončení rekonstrukce vysvahovány a uhutněny do původního
sklonu a zatravněny.
- Litorální pásmo bude osázeno orobincem širokolistým (Typha latifolia), rákosem obecným
(Phragmites australis), kosatcem žlutým (Iris pseudacorus) popř. jinými autochtonními druhy.
- Revitalizaci zeleně v okolí malé vodní nádrže podpoří výsadba keřů a dřevin v druhovém složení
dle projektové dokumentace.
- Zahájení prací bude písemně oznámeno orgánu ochrany přírody.
27. Na vodním díle bude osazena vodočetná lať s vyznačením maximální hladiny.

VI. s t a n o v í dle § 115 odst. 1 stavebního zákona podmínky pro užívání stavby:
1. Stavbu lze užívat jen na základě vydaného kolaudačního souhlasu dle § 122 stavebního zákona.
Kolaudační souhlas je dokladem pro trvalé užívání stavby.
2. Stavebník je povinný uchovávat dokumentaci skutečného provedení stavby a příslušná rozhodnutí
po celou dobu užívání stavby.
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Účastník vodoprávního řízení podle § 27 odst. 1 písm. a) správního řádu a § 109 písm. a) stavebního
zákona:
město Postoloprty, IČ 00265403, Mírové náměstí 318, 439 42 Postoloprty

Odůvodnění
Dne 08.11.2017 podal žadatel žádost o povolení k nakládání s vodami – k akumulaci povrchových
vod a údržbě shora stavbě shora uvedeného vodního díla. Dnem podání žádosti bylo zahájeno
vodoprávní řízení.
Žádost byla doložena povinnými doklady podle § 6 vyhlášky č. 432/2001 Sb., o dokladech žádosti o
rozhodnutí nebo vyjádření a o náležitostech povolení, souhlasů a vyjádření vodoprávního úřadu, ve
znění pozdějších předpisů, podle § 110 odst. 2 stavebního zákona v souladu s § 18b) vyhlášky č.
503/2006 sb. o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, ve
znění pozdějších předpisů, a to:
- třemi paré projektové dokumentace (paré č. 1, 5, 6)
- plnou mocí k zastupování
- stanoviskem správce povodí – Povodí Ohře, s. p. Chomutov ze dne 12.05.2017 zn.
POH/21114/2016-2/032100
- vyjádřením Městského úřadu Louny, odboru životního prostředí ze dne 08.06.2017 č. j. MULNCJ
37168/2017
- inženýrskogeologickým průzkumem
- rozborem sedimentu
- vyjádřením společnosti Severočeské vodovody a kanalizace, a. s. Teplice ze dne 28.03.2017 zn.
017610066750/OTPCZMO/Ke a ze dne 27.10.2017 zn. O17610250335/OTPCMO/Ke
- hydrotechnickými výpočty.
Vodoprávní úřad uvědomil veřejnou vyhláškou známé účastníky řízení a dotčené orgány v souladu
s § 47 odst. 1 správního řádu o zahájení vodoprávního řízení oznámením ze dne 15.01.2018 číslo
jednací MULNCJ 4354/2018. Podle § 49 odst. 1 správního řádu a § 112 odst. 2 stavebního zákona
upustil od ohledání na místě a ústního jednání, protože mu poměry byly dobře známy, povaha věci to
nevyžadovala a žádost poskytovala dostatečné podklady pro posouzení. Současně stanovil, že ve
lhůtě do vydání správního rozhodnutí ve věci (po 16.02.2018) mohli účastníci řízení uplatnit své
námitky a dotčené orgány svá stanoviska. Rovněž je upozornil, že na později podané námitky nebude
možno podle § 115 odst. 8 vodního zákona brát zřetel.
Kromě písemných stanovisek ke stavebnímu řízení podaných se žádostí pozdější stanoviska do doby
vydání rozhodnutí ve věci zaslal Hasičský záchranný sbor Ústeckého kraje a společnost TUFA,
s. r. o., IČ 49903128, 439 69 Tuchořice.
Dodatečně dne 09.03.2018 byly předloženy tyto doklady:
- tři výtisky opravené souhrnné technické zprávy (str. 5 bod 2.8. – požárně bezpečnostní řešení)
- doklad o úhradě správního poplatku
- stanovisko společnosti TUFA, s. r. o., 439 69 Tuchořice
- závazné stanovisko Městského úřadu Louny, odboru stavebního úřadu (orgánu územního
plánování) ze dne 12.02.2018 č. j. MULNCJ 11917/2018
- vyjádření společnosti CETIN, a. s., Praha ze dne 14.02.2018 č. j. 537824/18
- sdělení společnosti ČEZ Distribuce, a. s. Děčín ze dne 19.01.2018 zn. 0100862156
- sdělení společnosti Telco Pro Services, a. s., Praha ze dne 19.01.2018 zn. 0200699529
- sdělení společnosti GridServices, s. r. o., Brno ze dne 23.03.2017 zn. 5001480791
- závazné stanovisko Hasičského záchranného sboru Ústeckého kraje ze dne 13.02.2018 č. j.
HSUL-591-5/ŽA-2018
- závazné stanovisko orgánu ochrany přírody ze dne 28.11.2017 č. j. MULNCJ 86827/2017 včetně
dodatku ze dne 14.03.2018.
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Posouzení vodoprávního úřadu:
Vodoprávní úřad nerespektoval podmínky, které jsou stanoveny v platných právních předpisech.
Tyto byly uvedeny do odstavce „Upozornění“.
Rovněž nebyly respektovány podmínky účastníků řízení a dotčených orgánů, které se týkají
předložení dokladů pro trvalé užívání stavby. Tyto budou případně uplatněny v průběhu vyřizování
žádosti o vydání kolaudačního souhlasu s trvalým užíváním stavby.
Dále nebyly respektovány podmínky účastníků řízení týkající se náhrad škod a nákladů vzniklých při
stavební činnosti (poškození zařízení, přeložky inženýrských sítí apod.), neboť tyto se řídí jinými
právními předpisy, než jsou vodní a stavební zákon a předpisy související.
Pro jiné nakládání s vodami nebyly stanoveny žádné limitní hodnoty. Převod podzemních vod bude
zachován a odtok bude regulován stavebně technickým řešením odtokového potrubí.
Jelikož se jedná o obnovu vodního díla z důvodu prodloužení jeho životnosti a zabezpečení jeho
dobrého stavu tak, aby nedocházelo ke znehodnocení stavby a co nejvíce se prodloužila jeho
uživatelnost, nebylo na stavbu vydáno územní rozhodnutí. Úřad územního plánování posoudil záměr
a vydal závazné stanovisko, ve kterém sdělil, že záměr je přípustný v souladu s předloženou
projektovou dokumentací a nestanovil další podmínky pro jeho uskutečnění.
Záměr je v souladu s cíli Plánu dílčího povodí Ohře, dolního Labe a ostatních přítoků Labe
schváleného Zastupitelstvem Ústeckého kraje dne 25.04.2016 usnesením č. 132/29Z/2016.
V souladu se stanoviskem správce povodí vodoprávní úřad konstatuje, že realizace záměru
nepředpokládá zhoršení stavu vodního útvaru povrchových vod a že nebude mít za následek
nedosažení dobrého stavu vod. Naopak, obnova stávající malé vodní nádrže bude přínosem pro
celkové přírodní prostředí v blízkém okolí malé vodní nádrže.
Vodoprávní úřad v provedeném řízení přezkoumal předloženou žádost z hledisek uvedených
v ustanoveních stavebního zákona, projednal ji formou předložení stanovisek a připomínek ke
stavebnímu řízení s účastníky řízení a s dotčenými orgány. 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 vydání shora uvedeného nakládání s vodami a stavebního povolení
na údržbu stávajícího vodního díla. Vodoprávní úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za
použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

Účastníci vodoprávního řízení na základě možného dotčení práv v souvislosti s výrokem rozhodnutí –
povolení k nakládání s vodami - podle § 27 odst. 2 a 3 správního řádu a § 115 vodního zákona:
vlastníci sousedních parcel katastru nemovitostí v katastrálním území Malnice mj. vlastníci st. p. č.
25/1, 23 a poz. p. č. 947/4, 984/1, 984/5, 948, 718/1, 12.

Účastníci vodoprávního řízení na základě možného dotčení práv v souvislosti s výrokem rozhodnutí –
stavební povolení - podle § 27 odst. 2 a 3 správního řádu a § 109 písm. e) a f) stavebního zákona:
vlastníci sousedních parcel katastru nemovitostí v katastrálním území Malnice mj. vlastníci st. p. č.
25/1, 23 a poz. p. č. 947/4, 984/1, 984/5, 948, 718/1, 12.

Doporučení:
Případné převádění větších přítoků lze řešit v rámci manipulačního objektu (požeráku).
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Upozornění:
Odpady vzniklé při stavebních pracích budou zneškodňovány v souladu se zákonem o odpadech
185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
Zemní práce je stavebník povinen v předstihu oznámit Archeologickému ústavu Akademie věd České
republiky.
S vytěženým sedimentem bude nakládáno dle vyhlášky č. 387/2016 Sb., o podmínkách ukládání
odpadů na skládky a jejich využívání na povrchu terénu, ve znění pozdějších předpisů.
Při provádění stavebních prací bude v souladu s ustanovení § 5 odst. 3 zákona postupováno tak, aby
nedocházelo k nadměrnému úhynu rostlin a zraňování nebo úhynu živočichů nebo ničení jejich
biotopů, kterému lze zabránit technicky i ekonomicky dostupnými prostředky.

Poučení

účastníků

V souladu s § 81 odst. 1, § 82 a 83 odst. 1 správního řádu, mají účastníci řízení právo podat proti
tomuto rozhodnutí 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.
Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení Krajskému úřadu Ústeckého
kraje v Ústí nad Labem, odboru životního prostředí a zemědělství podáním u zdejšího správního
orgánu. Odvolání včetně příloh se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis
zůstal správnímu orgánu, a aby každý známý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník
potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka. V souladu s § 81 odst. 2
správního řádu, mají účastníci řízení právo vzdát se písemně nebo ústně do protokolu práva
odvolání. Podle § 85 odst. 1 správního řádu má včas podané a přípustné odvolání odkladný účinek.
Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení.
Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.
Vodoprávní úřad po dni nabytí právní moci stavebního povolení zašle stavebníkovi jedno vyhotovení
ověřené projektové dokumentace a štítek obsahující identifikační údaje o povolené stavbě. Další
vyhotovení ověřené projektové dokumentace zašle vlastníkovi stavby, pokud není stavebníkem.
Stavebník je povinen štítek před zahájením stavby umístit na viditelném místě u vstupu na staveniště
a ponechat jej tam až do dokončení stavby, případně do vydání kolaudačního souhlasu; rozsáhlé
stavby se mohou označit jiným vhodným způsobem s uvedením údajů ze štítku. Stavba nesmí být
zahájena, dokud stavební povolení nenabude právní moci. Stavební povolení pozbývá platnosti,
jestliže stavba nebyla zahájena do 2 let ode dne, kdy nabylo právní moci.
Práva a povinnosti vyplývající z povolení k nakládání s vodami, které bylo vydáno pro účel spojený
s vlastnictvím k pozemkům anebo stavbám, přecházejí na jejich nabyvatele, pokud tyto pozemky
anebo stavby budou i nadále sloužit účelu uvedenému v povolení. Nabyvatelé těchto pozemků anebo
staveb jsou povinni oznámit vodoprávnímu úřadu, že došlo k převodu nebo přechodu pozemku nebo
stavby, s nimiž je povolení k nakládání s vodami spojeno, a to do 2 měsíců ode dne jejich převodu
nebo přechodu.

Otisk úředního razítka

Ing. Marie Nováková
vedoucí odboru životního prostředí
Městského úřadu Louny

Poplatek:
Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších
předpisů, položky 18 odst. 1 písm. h) ve výši 3.000 Kč byl zaplacen dne 25.01.2018.
8

Obdrží:
I. Účastník vodoprávního řízení podle § 27 odst. 1 písm. a) správního řádu a § 115 vodního
zákona:
1. Město Postoloprty, IDDS: 2nsbuxb, Mírové náměstí č. p. 318, 439 42 Postoloprty zastoupené
společností NOZA, s.r.o., IDDS: h8mwkgu Huťská č. p. 229, 272 01 Kladno
II. Účastník vodoprávního řízení podle § 27 odst. 1 písm. a) správního řádu a § 109 písm. a)
stavebního zákona:
1. Město Postoloprty, IDDS: 2nsbuxb, Mírové náměstí č. p. 318, 439 42 Postoloprty
III. Účastníci vodoprávního řízení na základě možného dotčení práv v souvislosti s povolením
k nakládání s vodami podle § 27 odstavce 2 a 3 správního řádu, § 115 vodního zákona a § 109
písm. e) a f) stavebního zákona (vlastníci sousedních pozemků – oznámeno veřejnou
vyhláškou):
1. vlastníci pozemků v katastrálním území Malnice mj. vlastníci st. p. č. 25/1, 23 a poz. p. č. 947/4,
984/1, 984/5, 948, 718/1, 12.
IV. Dotčené orgány:
1. Městský úřad Louny, odbor životního prostředí (orgán ochrany přírody), Pod Nemocnicí č. p. 2379,
440 23 Louny
2. Hasičský záchranný sbor Ústeckého kraje, Chmelařské náměstí č. p. 247, 438 01 Žatec, IDDS:
auyaa6n
V. Ostatní:
1. Povodí Ohře, s. p., IDDS: 7ptt8gm, Bezručova č. p. 4219, 430 03 Chomutov 3
2. Město Louny, kancelář úřadu, Mírové náměstí č. p. 35, 440 23 Louny (k vyvěšení)
3. Město Postoloprty, IDDS: 2nsbuxb, Mírové náměstí č. p. 318, 439 42 Postoloprty (k vyvěšení
i v k. ú. Malnice)

Toto správní rozhodnutí musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů.
Městský úřad Louny a příslušný dotčený městský úřad se žádají o vyvěšení tohoto správního
rozhodnutí na svých úředních deskách včetně elektronických. Po uplynutí shora uvedené
lhůty bude potvrzené správní rozhodnutí vráceno Městskému úřadu Louny, odboru životního
prostředí.
Vyvěšeno dne

Sejmuto dne

Razítko a podpis příslušného správního orgánu
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