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Městský úřad Litvínov
náměstí Míru 11, 436 01 Litvínov

odbor životního prostředí
Spis. zn.:
Čj.:

OŽP/1457/2020/DOK/231.2.2/D-2158
MELT/26425/2020/OŽP/DOK/ROZ

Oprávněná úřední osoba pro vyřízení:
Telefon:
E-mail:
Oprávněná úřední osoba pro podpis:

Ing. Karolína Dočkalová
476 767 894
karolina.dockalova@mulitvinov.cz
Mgr. Jaroslav Porteš

Datum:

20.04.2020

ROZHODNUTÍ
Městský úřad Litvínov, odbor životního prostředí jako věcně příslušný vodoprávní úřad 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,
a místně příslušný podle ustanovení § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění
pozdějších předpisů,
účastníkovi řízení podle § 27 odst. 1 správního řádu, kterým je:
Povodí Ohře, státní podnik, IČO 70889988, Bezručova 4219, 430 03 Chomutov
na základě žádosti ze dne 05.02.2020 zn.: OŽP/1457/2020/DOK/231.2.2/D-2158 a podle
ustanovení § 12 odst. 2 a 4 vodního zákona
mění povolení
k nakládání s povrchovými vodami – k jejich vzdouvání, popřípadě akumulaci pro
stávající vodní dílo „Štěrková přehrážka na Loučenském potoce“
na pozemcích parc. č. 1509/6, 1509/5, 1668/1, 1509/1 v katastrálním území Lom u Mostu
a na pozemcích parc. č. 570/4, 570/3, 620/2 v katastrálním území Loučná u Lomu, v obci Lom,
v okrese Most, v kraji Ústeckém, vydané Městským úřadem Litvínov, odborem životního
prostředí dne 20.02.2014, spis. zn.: OŽP/692/2014/MAJ, č. j. OŽP/9005/2014/MAJ/231.2/D2158, následovně:
Původní znění:
Maximální hladina akumulované (vzduté) vody:
Celkový objem akumulované (vzduté) vody:

495,87 m n. m. Bvp
0,150 tis. m3

Nové znění:
Maximální hladina akumulované (vzduté) vody:
Celkový objem akumulované (vzduté) vody:

447,42 m. n. m. BpV
0,520 tis. m3

Ostatní povinnosti, podmínky a účel vydaného rozhodnutí ze dne 20.02.2014, spis. zn.:
OŽP/692/2014/MAJ, č. j. OŽP/9005/2014/MAJ/231.2/D-2158 se dle ustanovení § 9 odst. 1
vodního zákona nemění.
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ODŮVODNĚNÍ
Městský úřad Litvínov, odbor životního prostředí, obdržel dne 05.02.2020 žádost právnické
osoby Povodí Ohře, státní podnik, IČO 70889988, Bezručova 4219, 430 03 Chomutov,
o změnu povolení k nakládání s vodami. Změna povolení k nakládání s povrchovými vodami se
týká navýšení celkového objemu akumulované vody a ve snížení maximální hladiny
akumulované (vzduté vody). Dnem podání žádosti bylo zahájeno vodoprávní řízení.
Jedná se o změnu platného povolení k nakládání s povrchovými vodami – k jejich vzdouvání,
popřípadě akumulaci pro stávající vodní dílo „Štěrková přehrážka na Loučenském potoce“
na pozemcích parc. č. 1509/6, 1509/5, 1668/1, 1509/1 v katastrálním území Lom u Mostu
a na pozemcích parc. č. 570/4, 570/3, 620/2 v katastrálním území Loučná u Lomu, v obci Lom,
v okrese Most, v kraji Ústeckém. Platné povolení bylo vydané Městským úřadem Litvínov,
odborem životního prostředí dne 20.02.2014, spis. zn.: OŽP/692/2014/MAJ, č. j.
OŽP/9005/2014/MAJ/231.2/D-2158. Změna povolení k nakládání s povrchovými vodami se týká
navýšení celkového objemu akumulované vody a ve snížení maximální hladiny akumulované
(vzduté vody). Změny byly zapříčiněny rekonstrukcí štěrkové přehrážky. Změny hodnot
uvedených v povolení k nakládání s vodami byly navrženy na základě zaměření a zakreslení
skutečného provedení stavby po rekonstrukci štěrkové přehrážky. ČHP 1-14-01-0611-0-00,
vodní tok „Loučenský potok“ ID VT 10100562, ř. km 12,180, vodní útvar povrchových vod
„Bouřlivec od pramene po ústí do toku Bílina“ ID OHL_0830, vodní útvar podzemních vod
„Krystalinikum Krušných hor od Chomutovky po Moldavu“ ID 61310.
Vodoprávní úřad oznámil dne 18.02.2020 zahájení vodoprávního řízení opatřením č. j.:
MELT/13512/2020/OŽP/DOK/OZN všem známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům.
V souladu s ustanovením § 115 odst. 8 vodního zákona upustil od ústního jednání
a ohledání na místě a podle ustanovení § 36 odst. 1 a 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád
stanovil lhůtu 10 dnů ode dne obdržení oznámení o zahájení vodoprávního řízení (doručeno
dne 18.02.2020) k uplatnění námitek, případně důkazů a závazných stanovisek. Současně
upozornil, že k později uplatněným závazným stanoviskům, námitkám, popřípadě důkazům
nebude přihlédnuto. Účastníkům řízení a dotčeným orgánům byla dána možnost nahlédnout
do spisu před vydáním rozhodnutí v souladu s ustanovením § 36 odst. 3 správního řádu. Dne
17.03.2020 byla vodoprávnímu úřadu doručena žádost žadatele o změnu původně
navrhovaných měněných hodnot celkového objemu akumulované (vzduté) vody a hladiny
akumulované (vzduté) vody. Nové hodnoty byly zjištěny v rámci skutečného provedení stavby
v rámci rekonstrukce štěrkové přehrážky. Vodoprávní úřad informoval účastníky řízení
o doplnění podkladů ve vodoprávním řízení č. j.: MELT/22328/2020/OŽP/DOK/SD dne
25.03.2020. V průběhu vodoprávního řízení nebyly účastníky řízení ani dotčenými orgány
uplatněny žádné námitky, které by bránily ve vydání příslušného rozhodnutí.
Vodoprávní úřad v provedeném řízení přezkoumal předloženou žádost z hlediska zájmů
sledovaných vodním zákonem, zvážil všechny skutečnosti a na základě doložených podkladů,
stanovisek a vyjádření, rozhodl vodoprávní úřad ve věci žádosti navrhovatele o povolení
k nakládání s vodami tak, jak je uvedeno ve výrokové části tohoto rozhodnutí.
Orientační určení polohy místa nakládání s vodami (souřadnicový systém S-JTSK):
X = 976464; Y= 788865.
Žádost byla doložena všemi povinnými doklady podle ustanovení § 2 vyhlášky
č. 183/2018 Sb., o dokladech žádosti o rozhodnutí nebo vyjádření a o náležitostech povolení,
souhlasů a vyjádření vodoprávního úřadu. Žádost byla doložena těmito podklady
•

Kopie rozhodnutí nakládání s vodami spis. zn.:
OŽP/9005/2014/MAJ/231.2/D-2158 ze dne 20.02.2014

OŽP/692/2014/MAJ,

Městský úřad Litvínov, náměstí Míru 11, 436 01 Litvínov
Tel.: +420 476 767 600; Fax: +420 476 767 601; Url: www.mulitvinov.cz; E-mail: podatelna@mulitvinov.cz
IČ: 00266027; DIČ: CZ00266027; Bankovní spojení: Komerční banka, a. s., č. ú. 19-0000921491/0100

č.

Strana 2 (celkem 3)

j.

Č.j. MELT/26425/2020/OŽP/DOK/ROZ

•
•
•
•
•

Kopie rozhodnutí stavebního povolení na rekonstrukci štěrkové přehrážky spis. zn.:
OŽP/86/2019/DOK/330/D-2158, č. j.: MELT/28671/2019/OŽP/DOK/ROZ ze dne
09.04.2019
Situační mapa umístění štěrkové přehrážky
Kopie katastrální mapy
Výpis z katastru nemovitostí
Žádost o změnu navržených hodnot – Povodí Ohře, státní podnik ze dne 12.03.2020
zn.: POH/12695/2020/201100

POUČENÍ ÚČASTNÍKŮ
Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho oznámení k odboru
životního prostředí a zemědělství Krajského úřadu Ústeckého kraje podáním učiněným
u Městského úřadu v Litvínově.
Lhůta pro podání odvolání se počítá ode dne následujícího po doručení písemného vyhotovení
rozhodnutí, nejpozději však po uplynutí desátého dne ode dne, kdy bylo nedoručené a uložené
rozhodnutí připraveno k vyzvednutí. Dokument, který byl dodán do datové schránky,
je doručen okamžikem, kdy se do datové schránky přihlásí osoba, která má s ohledem
na rozsah svého oprávnění přístup k dodanému dokumentu. Nepřihlásí-li se do datové
schránky oprávněná osoba ve lhůtě 10 dnů ode dne, kdy byl dokument dodán do datové
schránky, považuje se tento dokument za doručený posledním dnem této lhůty. V případě,
že si adresát vyzvedne písemnost po 10denní lhůtě, lhůta pro podání odvolání se nepočítá od
faktického převzetí písemnosti, ale od 11. dne od uložení písemnosti.
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 Městský úřad v Litvínově na náklady účastníka.
Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší
ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.

OTISK ÚŘEDNÍHO RAZÍTKA

Mgr. Jaroslav Porteš v. r.
vedoucí odboru životního prostředí

Doručuje se:
Účastníkům řízení (§ 27 odst. 1 správního řádu)
• Povodí Ohře, státní podnik, Bezručova č.p. 4219, 430 03 Chomutov 3; doručovací
adresa: závod Chomutov, Spořická 4949, 430 46 Chomutov, IDDS: 7ptt8gm (vyřizuje
Ing. Nestler)
Účastníkům řízení (§ 27 odst. 2 a 3 správního řádu)
• Město Lom, nám. Republiky č.p. 13/5, 435 11 Lom u Mostu 1, IDDS: 47nbcyq
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