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dle rozdělovníku

Litoměřice 25.05. 2018

Povolení k nakládání s podzemními vodami – k jejich akumulaci
Společné povolení

Retence důlních vod na ÚRAO RICHARD Litoměřice – Bídnice

Rozhodnutí
Výroková část
Městský úřad Litoměřice, odbor životního prostředí, jako věcně příslušný vodoprávní
úřad dle ustanovení § 104 odst. 2 písm. c) a ustanovení § 106 odst. 1 zákona č. 254/2001
Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (vodní zákon),
jako speciální stavební úřad podle ustanovení § 15 odst. 1 písm. d) a dle § 94j, odst. 1
zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších
předpisů (stavební zákon) a jako místně příslušný podle ustanovení § 11 zákona č. 500/2004
Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (správní řád), ve společném řízení podle
ustanovení § 140 správního řádu
účastníkovi řízení (§27 odst. 1 správního řádu), kterým je:

Správa úložišť radioaktivních odpadů, IČO 66000769, se sídlem Dlážděná
1004/6, 110 00 Praha 1 Nové Město
I.

schvaluje stavební záměr

podle § 94p, odst. 1 stavebního zákona a dle § 15 odst. 1 vodního zákona
na stavbu

Retence důlních vod na ÚRAO RICHARD Litoměřice – Bídnice
-

vodní dílo bude umístěno na p.p.č.: 5369/2, 5327/1, 5329, 5328/1 v k.ú. Litoměřice
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Základní údaje o povolené stavbě :
1. účel vodního díla:
- akumulace podzemních vyvěrajících vod
2. druh vodního díla:
- vodní nádrž, § 55 odst. 1 písm. a) vodního zákona
3. popis stavby vodního díla:
- malá účelová vodní nádrž, meandrující koryto a akumulační nádrže na zachycení
podzemních vod v případě havarijního zhoršení jakosti vody v areálu úložiště radioaktivního
odpadu v Litoměřicích
- akumulační nádrže o objemu cca 55 m3, systém recirkulace s podporou výparu,
meandrující koryto s trojicí zahloubených otevřených nádržek ústící do zahloubené
vodní nádrže o objemu 35 – 40 m3
- souřadnice x/y: 989537/758018
II. stanovuje podmínky pro umístění stavby - vodního díla
1.
Stavba bude umístěna v souladu s projektovou dokumentací z 09/2017, kterou
vypracoval Ing. Michal Jeřábek – ČKAIT – 0400266 a ověřenou ve stavebním vodoprávním
řízení, zejména vzdáleností od hranic pozemků a sousedních staveb
III. stanovuje podmínky pro provedení stavby - vodního díla
1. Stavba bude provedena v souladu s projektovou dokumentací z 09/2017, kterou
vypracoval Ing. Michal Jeřábek – ČKAIT – 0400266, případné změny nesmí být provedeny
bez předchozího povolení stavebního úřadu
2. K žádosti o kolaudační souhlas bude předloženo zejména:
 kompletní projektová dokumentace opravená podle skutečného provedení včetně
popisu odchylek od ověřené dokumentace
 doklady stanovené vyhláškou č. 432/2001 Sb. v platném znění
 návrh provozního a havarijního plánu
3. Před zahájením prací zajistí stavebník vytyčení všech stávajících úložných zařízení jejich
správci, budou dodrženy podmínky vyjádření Severočeských vodovodů a kanalizací, a.s. ze
dne 29.01. 2018, zn. O18610009477/ÚTPCUL/Tu
4. Při provádění stavby je nutno dodržovat předpisy týkající se bezpečnosti práce a
technických zařízení a dbát o ochranu zdraví osob na staveništi
5. Stavebník oznámí stavebnímu úřadu tyto fáze výstavby pro kontrolní prohlídky stavby dokončení stavby
6. Nádrže pro zvýšení výparu budou osázeny mokřadními emerzními rostlinami a alespoň
jedna strana bude mít pozvolný sklon
7. Nádrž bude upravena tak, aby byl zajištěn dostatek vody během letního období pro
obojživelníky a zamezilo se úplnému nebo částečnému vyschnutí
8. Túň bude hloubena tak, že budou vznikat různé hloubkové stupně a svažitost části břehů
bude uzpůsobena dle návrhu pro možnost úniku živočichů
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IV. stanovuje, že stavbu lze užívat jen na základě kolaudačního souhlasu.
V. stanovuje termín pro dokončení stavby: 31.12. 2019

VI. vydává
dle § 8 odst. 1, písm. b) bod 2. vodního zákona
povolení k nakládání s podzemními vodami – k jejich akumulaci
- počet měsíců v roce, kdy je s vodou nakládáno – 12
- Hgr. 4523, ČHP 1-13-05-0200-0-00
- důlní voda bez kontaminace vyvěrající ze štol bude akumulována v mělké nádrži
v množství: vodní nádrž o objemu max. 40 m3, zatopená plocha 60 m2
doba platnosti tohoto povolení se stanovuje – do 30.06. 2038

Odůvodnění
Žadatel: Správa úložišť radioaktivních odpadů, IČO 66000769, se sídlem Dlážděná
1004/6, 110 00 Praha 1 Nové Město požádal dne 21.03. 2018 o vydání povolení k nakládání
s podzemními vodami – k jejich akumulaci a společného územního a stavebního povolení
k vodnímu dílu: Retence důlních vod na ÚRAO RICHARD Litoměřice – Bídnice vodní dílo
bude umístěno na p.p.č.: 5369/2, 5327/1, 5329, 5328/1 v k.ú. Litoměřice. Žádost byla dne
25.04. 2018 doplněna o Závazné stanovisko Orgánu územního plánování MěÚ Litoměřice.
Dnem podání žádosti bylo zahájeno řízení.
Zahájení vodoprávního řízení bylo oznámeno všem známým účastníkům řízení a
dotčeným orgánům. Jelikož byly správnímu orgánu dobře známy poměry staveniště a žádost
poskytovala dostatečný podklad pro posouzení navrhované stavby, upustilo se ve smyslu
ustanovení § 94m odst. 3 stavebního zákona od ohledání na místě a ústního jednání.
Námitky bylo možno uplatnit nejpozději do 21.05. 2018. Ve stanoveném termínu nebyly
námitky ani připomínky uplatněny.
Pro stavbu bylo vydáno Závazné stanovisko Orgánu územního plánování MěÚ
Litoměřice dne 24.04. 2018, č.j.: MULTM/0028433/18/ROZ/MKř shledávající záměr
přípustným, Vyjádření Povodí Ohře, státní podnik ze dne 12.12. 2017, zn.: POH/53445/20172/032100, Závazné stanovisko AOPK, SCHKO České Středohoří ze dne 08.01. 2018, č.j.:
SR/2640/UL/2017-2, Vyjádření Obvodního báňského úřadu pro území kraje Ústeckého ze
dne 05.01. 2018, č.j.: SBS/40804/2017/OBÚ-04/1, Vyjádření Severočeských vodovodů a
kanalizací, a.s. ze dne 29.01. 2018, zn. O18610009477/ÚTPCUL/Tu, Vyjádření Odboru
životního prostředí MěÚ Litoměřice ze dne 19.02. 2018, č.j.: MULTM/0073862/17/ŽP.
Vodoprávní úřad MěÚ Litoměřice posoudil předloženou žádost včetně projektové
dokumentace.
Vodoprávní úřad zajistil vzájemný soulad předložených stanovisek a vyjádření a
zahrnul je do podmínek rozhodnutí. Jelikož nebyly shledány důvody bránící vydání
společného povolení a povolení k nakládání s vodami, žádosti bylo vyhověno a rozhodnuto
tak, jak je uvedeno ve výrokové části tohoto rozhodnutí.
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Lze předpokládat, že záměrem nedojde ke zhoršení stavu vodního útvaru, záměr
nebude mít za následek nedosažení dobrého stavu/potenciálu vod.
Správní poplatek byl zaplacen.

Poučení účastníků
Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení podat 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 Ústeckého kraje podáním učiněným u Městského úřadu
Litoměřice. Odvolání se podává v takovém počtu stejnopisů, aby každý účastník řízení dostal
jeden stejnopis a jeden stejnopis zůstal vodoprávnímu úřadu. Nepodá – li účastník potřebný
počet stejnopisů, vyhotoví je na jeho náklady Městský úřad Litoměřice. Podané odvolání má
v souladu s ustanovením § 85 odstavce 1 správního řádu odkladný účinek. Odvolání jen proti
odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.

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

Rozdělovník:
účastníci řízení - § 27 odst. 1 správního řádu - obdrží do vlastních rukou
•
Správa úložišť radioaktivních odpadů, Dlážděná 1004/6, 110 00 Praha 1 Nové
Město
účastníci řízení - § 27 odst. 2 a 3 správního řádu - obdrží do vlastních rukou
• Město Litoměřice zast. Odborem správy nemovitého majetku města, Mírové
náměstí 15/7, 412 01 Litoměřice
• Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 Žižkov
• Petr Soldatek, Kamýk 100, 412 01 Litoměřice
• Miroslav Kulhavý, Huntířovská 79/3, 197 00 Praha 9 Kbely
• Severočeské vodovody a kanalizace, a.s., Přítkovská 1689, 415 50 Teplice
dotčené orgány: - obdrží do vlastních rukou
• MěÚ Litoměřice – odbor životního prostředí, Pekařská 2 , 412 01 Litoměřice
• AOPK ČR, Regionální pracoviště Správa CHKO České Středohoří, Michalská
260/14, 412 01 Litoměřice
• Obvodní báňský úřad pro území kraje Ústeckého, U města Chersonu 1429/7, 434
61 Most
ostatní:
• Povodí Ohře, státní podnik, Bezručova 4219, 430 03 Chomutov
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