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ROZHODNUTÍ
Výroková část
Městský úřad Louny, odbor stavebního úřadu a životního prostředí, příslušný dle ustanovení § 10 a
11 zákona číslo 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, podle ustanovení § 61
odstavce 1 písmene c) a § 66 zákona číslo 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů,
ustanovení § 2 odstavce 1 zákona číslo 314/2002 Sb., o stanovení obcí s pověřeným obecním
úřadem a stanovení obcí s rozšířenou působností, jako vodoprávní úřad příslušný podle ustanovení §
104 odstavce 2 písmene c) a § 106 zákona číslo 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých
zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, a dále jako speciální stavební úřad podle
ustanovení § 15 odstavce 4 vodního zákona a § 15 odstavce 1 písmene d) zákona číslo 183/2006
Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, ve
stavebním řízení posoudil žádost, kterou dne 01.07.2014 podala právnická osoba - Lesy ČR, s.p.,
Přemyslova č.p. 1106/19, 500 08 Hradec Králové 8 (dále jen „žadatel“). Na základě tohoto
posouzení, předložených dokladů a výsledku provedeného stavebního řízení,
žadateli – právnické osobě Lesům České republiky, s.p., IČ 42196451, Přemyslova č.p. 1106/19,
500 08 Hradec Králové 8
I. v y d á v á
podle ustanovení § 15 odstavce 1 vodního zákona a ustanovení § 115 odstavce 1
stavebního zákona, ustanovení § 5 a 6 vyhlášky číslo 526/2006 Sb., kterou se provádějí některá
ustanovení stavebního zákona ve věcech stavebního řádu,
s t a v e b n í p o v o l e n í ke stavbě vodního díla „Přítok Smolnického potoka od Nové Vsi,
ř. km 0,000 – 1,600, ř.km 0,970 – 1,260“ v katastrálním území Nová Ves u Hříškova na
pozemkových parcelách katastru nemovitostí číslo 195/1, 195/3, 197/3, 197/5, 197/6, 276/2, 286/3,
382, 388/1, 276/4.
Údaje o místu předmětu rozhodnutí:
Název kraje
Název obce
Identifikátory katastrálních území
Názvy katastrálních území

Ústecký
Nová Ves
649112
Nová Ves u Hříškova
195/1, 195/3, 197/3, 197/5, 197/6, 276/2,
286/3, 382, 388/1, 276/4
10224426
přítok Smolnického potoka
1-13-04-012
1,260 km

Parcelní čísla dle evidence katastru nemovitostí
Číselný identifikátor vodního toku
Název vodního toku
Čísla hydrologického pořadí
Říční km vodního toku (konec stavby)
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Říční km vodního toku (začátek stavby)
Přímé určení polohy (konec stavby) - (souř. X, Y)
Přímé určení polohy (začátek stavby) - (souř. X, Y)

0,970 km
781213, 1015666
780976, 1015534

Údaje o předmětu rozhodnutí:
Název záměru
Manipulační řád

úprava toku
ne
stavba upravující a měnící koryto vodního
Vodní dílo
toku včetně terénních úprav (revitalizace
vodního toku)
jiné - ochrana půdy, vybudování přírodních
tůní, péče o vodohospodářské poměry,
Účely užití
zlepšení podmínek v lese, obnovení potoční
bioty, dotvoření krajinného rázu v území
Délka dotčeného vodního toku - regulace vodního toku 300 m
Doplňkové údaje:
Předmětný úsek je zatrubněn. Revitalizace zahrnuje vyjmutí potrubí a vytvoření koryta o šířce dna 0,4
m, průměrné hloubce 0,3 m a sklonu svahů 1:2, které meandruje v pásu o šířce cca 6 m. Kapacita
koryta odpovídá průtoku cca Q1. Při vybředení budou zaplaveny pouze lesní pozemky. Kapacitu pásu
je 4,3 m3/s, což odpovídá průtoku Q10 – Q20. Na vodním toku je navržena kaskáda tůněk vytvořených
pomocí kamenných prahů o maximální výšce 0,3 m. Dále jsou v revitalizovaném úseku navrženy
tůně, které budou vytvořeny rozšířením a prohloubením koryta.
Zpracovatel projektové dokumentace – společnost NDCon, s.r.o., Zlatnická č.p. 10/1582, 110 00
Praha – oprávněná autorizovaná osoba Ing. Radka Michková Popelíková, projektová dokumentace
zpracována v 11/2013 pod zakázkovým číslem 05/2012.
Vybudované vodní dílo nepodléhá posouzení vlivu na životní prostředí, technicko bezpečnostnímu
dohledu, zápisu stavby do katastru nemovitostí a ani zpracování manipulačního řádu.
Zhotovitel stavebních prací – bude znám na základě výsledku výběrového řízení.
Účel povoleného záměru - ochrana půdy, vybudování přírodních tůní, péče o vodohospodářské
poměry, zlepšení podmínek v lese, obnovení potoční bioty, dotvoření krajinného rázu v území.
II. s t a n o v í podle ustanovení § 115 odstavce 1 stavebního zákona a ustanovení § 15 odstavce 3
vodního zákona povinnosti a podmínky pro provedení stavby:
1. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace ověřené ve stavebním řízení.
Případné změny oproti projektové dokumentaci nesmí být provedeny bez předchozího
povolení vodoprávního úřadu.
2. Stavba bude dokončena nejpozději do dvou let od nabytí právní moci stavebního povolení.
3. Stavebník zajistí vytýčení prostorové polohy stavby vodního díla podle stavebního zákona a §
29 vyhlášky číslo 132/1998 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona.
4. Při provádění stavby vodního díla je nutno dodržet předpisy týkající se bezpečnosti práce a
technických zařízení, zejména vyhlášku číslo 324/1990 Sb., o bezpečnosti práce a
technických zařízení při stavebních pracích, ve znění pozdějších předpisů, a dbát o ochranu
zdraví a osob na staveništi.
5. Při provádění stavby vodního díla budou dodrženy základní technické požadavky pro vodní
díla a obecné technické požadavky na stavební konstrukce vodních děl podle vyhlášky číslo
590/2002 Sb., o technických požadavcích pro vodní díla.
6. Během výstavby ani provozem díla nedojde k významnému znečištění podzemních vod,
zvláště ne ropnými látkami.
7. Při stavbě nebudou znečišťovány veřejné komunikace.
8. Stavebník je povinen v souladu s platnými právními předpisy odstranit veškeré škody, které by
eventuelně vznikly v souvislosti s prováděnou stavbou.
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9. 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.
10. Stavební práce nebudou zahájeny před nabytím právní moci stavebního povolení.
11. Před zahájením stavby budou vytýčeny všechny podzemní inženýrské sítě a zařízení, budou
respektována jejich ochranná pásma.
12. Stavba vodního díla bude provedena dodavatelsky firmou, která má oprávnění realizovat
vodní díla (dtto vodohospodářské stavby). Stavba bude provedena stavebním podnikatelem,
který bude určen na základě výsledku výběrového řízení a oznámen stavebnímu úřadu před
započetím stavebních prací.
13. V průběhu stavby nebude znemožněn přístup do všech okolních nemovitostí.
14. Stavebník je povinen předem oznámit zahájení prací vlastníkům, popř. nájemcům jednotlivých
pozemků a projednat s nimi datum vstupu na jejich pozemek.
15. Stavební práce budou prováděny tak, aby nebyla ohrožena bezpečnost osob a aby okolí
nebylo touto činností a jejími důsledky obtěžováno zbytečně nebo nad přípustnou míru.
16. Hlučnost mechanismů a zařízení používaných při stavbě nesmí přesáhnout hodnoty
stanovené hygienickými předpisy.
17. 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.
18. 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.
19. 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
kolaudace stavby.
20. U povodňového plánu po dobu stavby bude potvrzen před započetím stavby soulad
s povodňovým plánem vyššího stupně - obce Nová Ves.
21. Před započetím stavby bude schválen havarijní plán po dobu stavby.
22. Budou respektována podmínka Státního pozemkového úřadu Praha ze dne 01.08.2014:
a) Stavbou nesmí být dotčena vlastnická a užívací práva České republiky – Státního
pozemkového úřadu.
23. Budou respektovány podmínky Českého rybářského svazu, Severočeského územního
svazu Ústí nad Labem ze dne 03.01.2013:
a) Investor zajistí, aby použité stavební mechanismy byly šetrné k životnímu prostředí, nedošlo
ke kontaminace vody a byl minimalizován odnos sedimentu níže po toku.
b) Stavba bude zajištěna proti úniku stavebních, pohonných a provozních hmot.
c) Tři týdny před započetím stavebních prací bude tato skutečnost nahlášena naší organizaci.
24. Budou respektovány podmínky ČEZ Distribuce, a.s., Děčín, ze dne 09.09.2013, ze dne
10.03.2014 a ze dne 25.02.2014:
a) 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.
b) Pokud dojde k obnažení kabelového vedení nebo k poškození energetického zařízení, bude
toto neprodleně nahlášeno jeho vlastníku nebo provozovateli.
c) Pokud akce vyvolá potřebu dílčí změny trasy vedení nebo přemístění některých prvků
energetického zařízení, je nutné včas požádat o přeložku zařízení.
d) V případě existence podzemních energetických zařízení je povinností stavebníka před
započetím zemních prací čtrnáct dní předem požádat o vytyčení.
e) Veškeré práce v ochranném pásmu elektrického zařízení budou prováděny s největší
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f)
g)
h)
i)
25.
a)

b)

c)

d)
e)
f)
g)
h)

i)

26.
a)
b)
c)
27.

a)
b)
28.
a)

opatrností za dodržení podmínek bezpečnosti práce v blízkosti elektrického vedení.
Pracovníci provádějící práce budou prokazatelně poučeni o nebezpečí, které hrozí při
nedodržení bezpečnostních předpisů.
Bude zajištěn trvalý přístup k zařízení ČEZ Distribuce, a.s., pro manipulace a údržbu.
Zemními pracemi nesmí být narušeno uzemnění zařízení distribuční soustavy, při případném
obnažení zemnící pásky je nutné toto neprodleně ohlásit.
Jakékoliv poškození nebo mimořádné události způsobené na elektrickém zařízení
stavebníkem musí být neprodleně oznámeny.
Budou respektovány podmínky Severočeských vodovodů a kanalizací, a.s., Teplice
(dále jen SčVK, a.s.) ze dne 11.09.2013:
V zájmovém území se nachází přiváděcí vodovodní řad PE 110 a přepad z vodojemu PVC
150 zakončený výustí. Zařízení staveniště, skladování materiálů, stavebních strojů apod. bude
realizováno mimo ochranné pásmo těchto řadů.
Dle ustanovení § 23 odstavce 3 zákona číslo 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích pro
veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích) ve znění
pozdějších předpisů, je stavebník povinen dodržet ochranná pásma u vodovodních a
kanalizačních řadů do průměru 500 mm včetně 1,5 m, nad průměr 500 mm 2,5 m od vnějšího
líce stěny potrubí na každou stranu. U vodovodních řadů o průměru nad 200 mm, jejichž dno
je uloženo v hloubce větší než 2,5 m pod upraveným povrchem, se vzdálenosti od vnějšího
líce zvyšují o 1,0 m.
Dle ustanovení § 23 odstavce 5 zákona o vodovodech a kanalizacích v ochranném pásmu
vodovodních a kanalizačních řadů nelze provádět zemní práce, stavby, umísťovat konstrukce
nebo jiná podobná zařízení či provádět činnosti, které omezují přístup k vodovodnímu řadu
nebo které by mohly ohrozit jejich technický stav nebo plynulé provozování, vysazovat trvalé
porosty, provádět skládky a terénní úpravy bez souhlasu Severočeských vodovodů a
kanalizací, a.s.
Neprodleně musí být oznámeno každé sebemenší poškození vodovodního a odkalovacího
řadu včetně signalizačního vodiče.
Poklopy uzávěrů a ostatních armatur na vodovodním řadu musí být udržovány stále přístupné
a funkční po celou dobu trvání stavební činnosti.
V ochranném pásmu vodovodu mimo zpevněné komunikace nebude pojíždět těžká technika a
zemní práce budou prováděny vždy ručně.
Pracovníci, kteří budou stavební práce provádět, musí být prokazatelně seznámeni s polohou
zařízení ve správě naší společnosti.
Při provádění prací v ochranném pásmu vodovodu a či odkalovacího řadu bude jejich zahájení
a ukončení odsouhlaseno zápisem ve stavebním deníku. Kopie zápisu bude předložena
technickému útvaru před započetím užívání stavby.
Při zjištění zásadního rozporu mezi údaji v projektové dokumentaci a skutečností zastavit
práce a věc oznámit zástupci naší společnosti. V pracích je možno pokračovat až po
projednání a schválení dalšího postupu technickým útvarem.
Budou respektovány podmínky obce Nová Ves ze dne 20.02.2013:
Obecní pozemky musí být dány do původního stavu.
Zákaz veškerých skládek na území katastru obce.
Nejezdit s těžkou technikou a nevyvážet odpadní materiál přes obec Nová Ves.
Budou respektovány podmínky stanoviska Ústavu archeologické památkové péče
severozápadních Čech Most ze dne 27.02.2014 a orgánu státní památkové péče ze dne
29.07.2014:
Stavebník je povinen umožnit a v případě nutnosti jeho vzniku i uhradit archeologický výzkum.
Stavebník oznámí zemní práce s cca dvoutýdenním předstihem Ústavu archeologické
památkové péče severozápadních Čech Most nebo Oblastnímu muzeu v Lounech.
Budou respektovány podmínky Lesní správy Žatec ze dne 23.08.2014 a ze dne
26.02.2014:
Požadujeme zachovat průjezdnost lesních cest v místě křížení s korytem potoka v ř. km 1,12.
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b) Na sousedních lesních pozemcích p.č. 297/5, 297/4, 285/1, 286/1, 276/4 s právem hospodařit
LČR nebude po dobu stavby ukládán žádný stavebním materiál ani zemina z výkopů.
c) K výše uvedeným lesním pozemkům zůstane zachován přístup po celou dobu realizace
stavby.
d) Na výše uvedených lesních pozemcích nedojde k nutnosti kácení ani oklešťování stromoví.
e) Zahájení a ukončení stavby bude oznámeno na Lesní správu Žatec.
f) Na užití lesních cest na pozemcích p.č. 396 a 382 v k.ú. Nová Ves v majetku obce Nová Ves
je třeba si vyžádat souhlas vlastníka.
g) Před zahájením stavebních prací bude lesní cesta na p.č. 358/1 s právem hospodařit LČR
protokolárně předána revírníkem revíru č. 9 Selmice investorovi a po ukončení stavebních
prací bude lesní cesta opět předána revírníkovi revíru č. 9 Selmice.
h) Na lesní cestě bude po dobu výstavby zachována průjezdnost, na okolních lesních porostech
nedojde k nutnosti kácení ani oklešťování stromoví.
i) Zhotovitel stavby bude průběžně zajišťovat uzavírání závory na výjezdu z lesní cesty.
j) Zhotovitel provede po ukončení stavebních prací případné opravy lesní cesty v takovém
rozsahu, aby stav cesty odpovídal stavu před zahájením stavebních prací. Pro opravu
poškození bude použita štěrkodrť frakce 32-63 mm se zakalením lomovou vysívkou frakce 022 mm.
k) Přístupovou cestu bude možné zhotovitelem stavby používat až po protokolárním předání a to
pouze v pracovní dny od 07.00 hodin do 17.00 hodin.
l) K dotčení lesních pozemků, které jsou v majetku obce Nová Ves, je nutný souhlas vlastníka
pozemků.
29. Budou respektovány podmínky závazného stanoviska
a) orgánu státní správy lesů ze dne 06.09.2013:
- Po dobu realizace stavby nebude na lesní pozemky v k.ú. Nová Ves ukládán žádný stavební
materiál nebo odpady, zemina z výkopů a nebudou na nich parkovat motorová vozidla a stroje.
- Realizací stavby nesmí dojít k požadavkům na kácení ani oklešťování dřevin na lesních
pozemcích (mimo částí, u nichž dojde k odnětí plnění funkcí lesa podle ustanovení § 16 zákona
číslo 289/1995 Sb., o lesních ve znění pozdějších předpisů) a to ani v době provozu a oprav
stavby.
b) orgánu ochrany přírody ze dne 05.09.2013
- Pro kamenné konstrukce budou použit kámen z místních zdrojů – čedič, vhodný pro provádění
vodních staveb (doložit atestem).
- Dřeviny v okolí stavby včetně jejich kořenové zóny budou ve smyslu ustanovení § 5 odstavce 3
a § 7 odstavce 1 zákona číslo 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen „zákon o ochraně přírody a krajiny), zabezpečeny proti poškození dle ČSN
839061 Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích, čl. 4.6. Ochrana
stromů před mechanickým poškozením.
- V průběhu stavby bude zajišťovat biologický dozor odborně způsobilá osoba (zoolog), který bude
provádět kontrolu výskytu zvláště chráněných živočichů v prostoru staveniště a v případě
nutnosti zajistí investor transfer těchto druhů podle ustanovení § 67 odstavce 3 zákona o
ochraně přírody a krajiny.

III. s t a n o v í dle § 115 odstavce 1 stavebního zákona podmínky pro užívání stavby:
1. Stavbu lze užívat jen na základě vydaného kolaudačního souhlasu dle ustanovení § 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.
Účastníci stavebního řízení podle § 27 odst. 1 správního řádu a § 109 odst. 1 stavebního zákona:
právnická osoba Lesy ČR, s.p., IČ 42196451, Přemyslova č.p. 1106/19, 500 08 Hradec Králové 8
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Odůvodnění
Dne 01.07.2014 podal žadatel žádost o stavební povolení shora uvedeného vodního díla. Dnem
podání žádosti bylo zahájeno stavební řízení.
Žádost byla doložena povinnými doklady podle ustanovení § 6 vyhlášky číslo 432/2001 Sb., o
dokladech žádosti o rozhodnutí nebo vyjádření a o náležitostech povolení, souhlasů a vyjádření
vodoprávního úřadu, ve znění pozdějších předpisů, a to:
- třemi paré projektové dokumentace
- plnou mocí k zastupování
- kopií katastrální mapy se zakreslením záměru
- celkovou situací
- pravomocným územním rozhodnutím
- souhlasem obecného stavebního úřadu dle ustanovení § 15 stavebního zákona
- vyjádřením společnosti Severočeské vodovody a kanalizace, a.s., Teplice ze dne 11.09.2013 zn.
TPCZ/O1361006895/2013
- vyjádřením společnosti ČEZ Distribuce, a.s., Děčín ze dne 09.09.2013 zn. 0100199029 a ze dne
25.02.2014 zn. 1063631203
- vyjádřením společnosti ČEZ ICT Services, a.s., Praha ze dne 09.09.2013 zn. 0200138038
- vyjádřením společnosti Telefónica Czech Republic, a.s., Praha ze dne 18.12.2012 č.j. 714807/12
- vyjádřením společnosti RWE Distribuční služby, s.r.o., Brno ze dne 25.11.2013 zn. 5000868955
- vyjádřením společnosti UPC ČR, s.r.o., Praha ze dne 25.11.2013
- vyjádřením Městského úřadu Louny, stavebního úřadu a životního prostředí, oddělení životního
prostředí ze dne 02.05.2013 č.j. MULNCJ 34130/2013
- závazným stanoviskem orgánu státní správy lesů ze dne 06.09.2013 č.j. MULNCJ 65135/2012
- závazným stanoviskem orgánu ochrany přírody ze dne 05.09.2013 č.j. ULNCJ 66155/2013
- stanoviskem obce Nová Ves ze dne 20.02.2013
- správním rozhodnutím o povolení kácení dřevin ze dne 29.04.2014 č.j. ST/2014/Uri
- vyjádřením Ústavu archeologické památkové péče severozápadních Čech Most ze dne 27.02.2014
č.j. 393/2014
- vyjádřením Oblastního muzea Louny, p.o., ze dne 01.02.2013 č.j. 61/2013
- stanoviskem orgánu státní památkové péče ze dne 29.07.2014 č.j. MULNCJ 57023/2014
- stanoviskem společnosti Lesy ČR, s.p., Hradec Králové – Lesní správa Žatec ze dne 23.08.2013 č.j.
LCR182/001887/2013 a dvěmi stanovisky ze dne 26.02.2014 č.j. LCR182/000382/2014
- vyjádřením Agentury ochrany a přírody ČR ze dne 21.08.2013 č.j. 10358/LP/2013
- vyjádřením správce povodí ze dne 19.08.2013 zn. 032100-21579/2013
- vyjádřením Českého rybářského svazu, Severočeského územního svazu Ústí nad Labem ze dne
21.08.2013 zn. 694/13
- vyjádřením Agentury hospodaření s nemovitým majetkem Praha ze dne 17.02.2014 č.j. ÚP-29-1942014
- vyjádřením Policie ČR, dopravního inspektorátu Louny ze dne 16.08.2013
- protokolem o zkouškách – limitní hodnoty koncentrací škodlivin ve vytěžených sedimentech
z vodního nádrží a koryt vodních toků
- správním rozhodnutím o odnětí pozemků plnění funkcí lesa ze dne 15.04.2014 č.j. MULNCJ
37980/2014 (nabytí právní moci dne 05.06.2014)
- plánem kontrolních prohlídek
- hydrotechnickými výpočty
- návrhem havarijního plánu po dobu stavby
- návrhem povodňového plánu po dobu stavby
- smlouvou o budoucí smlouvě kupní mezi obcí Nová Ves a žadatelem číslo 124/K/956/2012 ze dne
29.11.2012 včetně dodatku číslo 015/K/956/2014-DI ze dne 17.06.2014 (p.p.č. 388/1, 276/2, 382,
286/3, 195/3, 197/5, 197/6, 197/3, 195/1)
- hydrologickými daty
- fotodokumentací
- inženýrsko geologickým průzkumem
- biologickým hodnocením.
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Dodatečně byly předloženy tyto doklady:
- vyjádření společnosti České Radiokomunikace, a.s., Praha ze dne 05.08.2014 zn.
ÚPTS/OS/105964/2014
- vyjádření společnosti Vodafone Czech Republic, a.s., Praha ze dne 06.08.2014
- vyjádření společnosti T-Mobile Czech Republic, a.s., Praha ze dne 06.08.2014 zn. AppllD
- vyjádření společnosti ČEPS, a.s., Praha ze dne 25.07.2014 zn. 0000005943
- vyjádření Státního pozemkového úřadu Praha ze dne 01.08.2014 zn. SPU 356968/2014
- informací o upřesnění dotčených pozemků.
Vodoprávní úřad uvědomil známé účastníky řízení a dotčené správní orgány v souladu
s ustanovením § 47 odstavcem 1 správního řádu o zahájení stavebního řízení oznámením ze dne
24.07.2014 pod spisovou značkou MULN/7942/2014/SU/NM (číslo jednací MULNCJ 55943/2014).
Současně podle ustanovení § 49 odstavce 1 správního řádu upustil od konání ústního jednání a
místního šetření, protože ho povaha věci nevyžadovala, a stanovil, že ve lhůtě do vydání správního
rozhodnutí ve věci mohli účastníci řízení uplatnit své námitky a připomínky a dotčené správní úřady
svá stanoviska. Současně je upozornil, že správní rozhodnutí ve věci bude vydáno po 22.08.2014.
Posouzení vodoprávního úřadu:
Dle sdělení správce povodí je plánovaný záměr z hlediska Plánu hlavních povodí a Plánu oblasti
povodí Ohře a dolního Labe možný. Předmětem záměru jsou biologická a technická opatření
zaměřená na ochranu půdy a péči o vodohospodářské poměry s cílem zlepšit podmínky v lese.
Opatření jsou přírodě blízká, mají revitalizační účinek a významnou měrou přispějí k plnohodnotnému
začlenění lokality do lesního komplexu rozvolněného typu s velkým podílem mokřadních ekosystémů.
Správní orgán nerespektoval námitku Severočeských vodovodů a kanalizací, a.s., Teplice týkající se
záruky způsobených škod, neboť tuto problematiku není správní orgán kompetentní řešit.
Vodoprávní úřad v provedeném řízení přezkoumal předloženou žádost z hledisek uvedených
v ustanoveních vodního a stavebního zákona, projednal ji s účastníky řízení a s dotčenými správními
úřady a zjistil, že jejím uskutečněním nebo užíváním nejsou ohroženy zájmy chráněné těmito zákony
a zvláštními předpisy. Při přezkoumání žádosti, projednání věci s účastníky řízení a na základě
shromážděných právně významných skutečností nebyly shledány důvody bránící vydání
požadovaného stavebního povolení vodního díla. Vodoprávní úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku
rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.
K záměru stavby vydal obecný stavební úřad dne 07.06.2013 pod spisovou značkou
MULN/2522/2013/SU/S (číslo jednací MULNCJ 25704/213) územní rozhodnutí, které nabylo právní
moci dne 25.07.2013 a dne 23.04.2014 pod spisovou značkou MULN/4678/2014/SU/SR (číslo
jednací MULNCJ 32162/2014) souhlas se stavbou podle ustanovení § 15 odstavce 2 stavebního
zákona.
Účastníci stavebního řízení podle § 27 odstavce 2 a 3 správního řádu a § 109 odstavce 1 stavebního
zákona:
Obec Nová Ves, IČ 00556351, Nová Ves č.p. 4, 440 01 Louny
Státní pozemkový úřad, IČ 01312774, Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3
ČEZ Distribuce, a.s., IČ 24729035, Teplická č.p. 874, 405 00 Děčín
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s., IČ 49099451, Přítkovská č.p. 1689, 415 00 Teplice
Severočeská vodárenská společnost, a.s., IČ 49099469, Přítkovská č.p. 1689, 415 00 Teplice
Český rybářský svaz, Severočeský územní svaz, IČ 00434132, Střekovské nábřeží č.p. 51, 400 01
Ústí nad Labem

Poučení

účastníků

V souladu s ustanovením § 81 odstavce 1, § 82 a § 83 odstavce 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
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řízení, jež mu předcházelo. Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení
Krajskému úřadu Ústeckého kraje 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 ustanovením § 81 odstavce 2 správního řádu,
mají účastníci řízení právo vzdát se písemně nebo ústně do protokolu práva odvolání. Podle § 85
odstavce 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.

Otisk úředního razítka

Ing. Miloslava Kalivodová
vedoucí odboru stavebního úřadu a životního prostředí
Městského úřadu Louny

Poplatek:
Správní poplatek podle zákona číslo 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších
předpisů, položky 18 odstavce 1 písmene h) ve výši 3.000 Kč byl zaplacen.

Obdrží:
I. Účastníci stavebního řízení podle § 27 odstavce 1 správního řádu:
1. Lesy ČR, s.p., IDDS: e8jcfsn, Přemyslova č.p. 1106/19, 500 08 Hradec Králové 8
II. Účastníci stavebního řízení podle § 27 odstavce 2 a 3 správního řádu:
1. Obec Nová Ves, IDDS: x2va4bm, Nová Ves č.p. 4, 440 01 Louny
2. Státní pozemkový úřad, IDDS: z49per3, Husinecká č.p. 1024/11a, 130 00 Praha
3. ČEZ Distribuce, a.s., IDDS: v95uqfy, Teplická č.p. 874, 405 00 Děčín
4. Severočeské vodovody a kanalizace, a.s., IDDS: f7rf9ns, Přítkovská č.p. 1689, 415 00 Teplice
5. Severočeská vodárenská společnost, a.s., IDDS: 7egf9my, Přítkovská č.p. 1689, 415 00 Teplice
6. Český rybářský svaz, Severočeský územní svaz, Střekovské nábřeží č.p. 51, 400 01 Ústí nad
Labem
III. Dotčené orgány:
1. Městský úřad Louny, odbor SÚaŽP (orgán státní památkové péče), Pod Nemocnicí č.p. 2379,
440 23 Louny 1
2. Městský úřad Louny, odbor SÚaŽP (oddělení životního prostředí), Pod Nemocnicí č.p. 2379,
440 23 Louny 1
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