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dle rozdělovníku

Společné povolení
ROZHODNUTÍ
Výroková

část

Městský úřad Litoměřice, 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 předpisů, dále 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 (stavební zákon), ve znění pozdějších
předpisů a místně příslušný správní orgán podle ustanovení § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní
řád ( správní řád), ve znění pozdějších předpisů, ve společném řízení
účastníkovi řízení (§27 odst. 1 správního řádu), kterým je
Město Štětí, Mírové náměstí 163, 411 08 Štětí, IČ: 00264466

I. schvaluje stavební záměr
podle ustanovení § 94p, odst. 1 stavebního zákona a dle § 15 odst. 1 vodního zákona
na stavbu
„ Přístavní molo Hněvice „
na pozemku parc.č. 306/1 a 306/2 v k.ú. Hněvice

Základní údaje o povolené stavbě :
1. účel vodního díla:
mostu přes Labe.

vybudování přístavního mola pro zajištění přepravy v době rekonstrukce

2. druh vodního díla: § 55 odst. 1 písm. f) vodního zákona – stavby, které se k plavebním
účelům zřizují v korytech vodních toků nebo na jejich březích
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3. popis stavby vodního díla:
Přístavní molo – Přístavní můstek tvoří ponton a lávka připojena k pontonu čepem umožňující
pohyb při kolísání hladiny. Ponton je dlouhý 6 m, široký 2,5 m, výška boku je 1 m. Uvazovací
zařízení pro plavidla tvoří dvě pacholata průměru 219 mm a dvě dvojitá pacholata průměru 82
mm. Lávku tvoří dva nosníky U120 dlouhé 6 m propojené příčkami profilu U100. Na břehu pro
ukotvení budou složit betonové patky o rozměrech 600 * 600 * 1200 mm. Podlaha lávky je
dřevěná.

II. stanovuje podmínky pro umístění stavby - vodního díla
Stavba bude umístěna v souladu s projektovou dokumentací z 5/2018, kterou vypracoval
Ing. Petr Bílek, autorizovaný inženýr pro vodohospodářské stavby, ČKAIT 0400894 a ověřenou
ve stavebním vodoprávním řízení, zejména vzdáleností od hranic pozemků a sousedních staveb.

III. stanovuje podmínky pro provedení stavby a provoz – vodního díla
1. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace z 5/2018, kterou vypracoval
Ing. Petr Bílek, autorizovaný inženýr pro vodohospodářské stavby, ČKAIT 0400894,
případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení stavebního úřadu.
2. K žádosti o kolaudační souhlas bude předloženo zejména:
- projektová dokumentace opravená podle skutečného provedení včetně popisu, odchylek od
ověřené dokumentace
- doklady stanovené vyhláškou č. 183/2018 Sb., o náležitostech rozhodnutí a dalších opatření
vodoprávního úřadu a o dokladech předkládaných vodoprávnímu úřadu
- pro přívoz bude zpracován povodňový plán, který bude v souladu s příslušným povodňovým
plánem města Štětí.
3. Před zahájením prací zajistí stavebník vytyčení všech stávajících úložných zařízení jejich
správci.
4. Při provádění stavby je nutno dodržovat předpisy týkající se bezpečnosti práce a technických
zařízení a dbát o ochranu zdraví osob na staveništi
5. Při realizaci stavby nesmí dojít k poškození břehové vegetace. V jejím kořenovém prostoru
nebude skladován stavební materiál ani zde nebudou parkovat stavební mechanizmy.
6. Stavebník oznámí vodoprávnímu úřadu tyto fáze výstavby pro kontrolní prohlídky –
dokončení stavby
7. Opevnění břehu Labe, tj. záhozová lavice z lomového kamene a kamenná dlažba, břehové
plavební znaky, vázací prvky aj. zařízení ve správě Povodí Labe, s.p. nesmí být provozem
přívoru narušeno, provozovatel bude zajišťovat řádný stav přilehlých břehových pozemků a
odstraňovat naplavený materiál.
8. Realizace stavby musí proběhnout bez narušení bezpečnosti plavebního provozu v přilehlé
plavební dráze, zahájení realizace stavby musí zhotovitel nahlásit v předstihu min. 5 pracovních
dnů Státní plavební správě.
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IV. stanovuje, že stavbu lze užívat jen na základě kolaudačního souhlasu.
V. stanovuje termín pro dokončení stavby: 30.04.2019

Odůvodnění

Žadatel Město Štětí, Mírové náměstí 163, 411 08 Štětí, IČ: 00264466 požádal dne 01.10.2018
o vydání společného stavebního povolení k vodnímu dílu „ Přístavní molo Hněvice „
na pozemku parc.č. 306/1 a 306/2 v k.ú. Hněvice.
Vodoprávní úřad MěÚ Litoměřice oznámil zahájení vodoprávního a stavebního řízení. Námitky
bylo možno uplatnit nejpozději do 30.10. 2018.
Vodoprávní úřad MěÚ Litoměřice posoudil předloženou žádost včetně projektové dokumentace,
zajistil vzájemný soulad předložených stanovisek a vyjádření, zahrnul je do podmínek
rozhodnutí.
Jelikož nebyly shledány důvody bránící vydání stavebního povolení vodního díla, žádosti bylo
vyhověno a rozhodnuto tak, jak je uvedeno ve výrokové části tohoto rozhodnutí.

Správní poplatek podle položky 18 bod 1 písmeno h) ve výši 3000 Kč byl zaplacen dne
01.11.2018

Poučení účastníků
Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení podat odvolání podle ustanovení § 83 odstavce 1
správního řádu ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu Ústeckého kraje
podáním učiněným u Městského úřadu Litoměřice, 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. 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 správní orgán na náklady účastníka. Podané
odvolání má v souladu s ustanovením § 85 odstavce 1 správního řádu odkladný účinek. Odvolání
jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.

Břetislav Holub
oprávněná úřední osoba
vodoprávní úřad Litoměřice
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Rozdělovník:
účastníci řízení - § 27 odst. 1 správního řádu
Město Štětí, Mírové náměstí 163, 411 08 Štětí, IČ: 00264466
účastníci řízení - § 27 odst. 2 a 3 správního řádu
Povodí Labe, s.p., Víta Nejedlého 951/8, 500 03 Hradec Králové, IČ: 70890005
dotčené orgány:
Státní plavební správa – pobočka Děčín, Husitská 1403/8, 405 02 Děčín VI - Letná
Městský úřad Litoměřice, odbor životního prostředí, Pekařská 2, 412 01 Litoměřice
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