Magistrát města Teplice
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odbor dopravy a životního prostředí_____________________________________________
Zn.: :
ODŽP/A-131/St
Č.j.:
MgMT/073507/2016/St
Spis.zn.: MgMT/073507/2016/St
Vyřizuje: Stelzerová, tel.: 417 510 907
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Teplice, 27.7.2016

„Odbahnění a sanace rybníka v Proboštově“

ROZHODNUTÍ
Magistrát města Teplice, odbor dopravy a životního prostředí, jako příslušný vodoprávní úřad dle
ustanovení 104 odst. 2 písm. c) a ustanovení § 106 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně
některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, příslušných ustanovení zákona č.
500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů a dále jako příslušný speciální stavební úřad
podle ust. § 115 odst. 1) vodního zákona a § 15 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a
stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů,
ve správním řízení posoudil žádost, kterou dne 20.6.2016 podal
Obec Proboštov, Náměstí Svobody 700, 417 12 Proboštov, IČ: 00266566
(dále jen "stavebník"), a na základě tohoto posouzení:
vydává

povolení ke stavbě
podle ustanovení § 15 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon),
ve znění pozdějších předpisů a ustanovení § 115 zákona č. 183/2006 Sb., (stavební zákon), ve znění
pozdějších předpisů,
ke stavbě vodního díla:
„Odbahnění a sanace rybníka v Proboštově“
Stavba se nachází na p.p.č. 1146, 1147/1, 731/3, 731/110, 1145/2, 1145/1 a 731/2 v k.ú. Proboštov
okres Teplice, kraj Ústecký.
Zájmová lokalita se nachází ve vodním útvaru povrchových vod „Zalužanský potok po ústí do toku
Ždírnický potok“ ID 14479060 a ve vodním útvaru podzemních vod „Křída Dolního Labe po Děčín –
levý břeh, severní část, ID 46120, ČHP: 1-14-01-0973-0-00
Orientační určení polohy (souřadnice x,y): 973487, 774828
Údaje o povolené stavbě vodního díla:
Projektová dokumentace řeší: odbahnění a sanaci stávající stavby (rybníka).
Členění stavby na objekty:
SO 01 – odbahnění rybníka – bude provedeno po jeho vypuštění, po vypuštění budou ve dně
zhotoveny odvodňovací příkopy, bahno bude odstraněno strojní mechanizací z plochy cca 14 000 m2
v mocnosti cca 0,6 m. Celkové množství bahna bude cca 8 400 m3.
SO 02 – úprava opevnění hráze – stávající opevnění z betonových panelů bude odstraněno na ploše
o výměře 1 800 m2 a bude provedeno nové opevnění z vegetačních tvárnic. Stávající výtokový objekt
na potrubí z požeráku bude zrekonstruován. Stávající patní příkop na vzdušné straně východní hráze
bude pročištěn v délce 118,5 m a napojen do příkopu vedoucího od výtokového objektu.
SO 03 - sanace betonových konstrukcí- zahrnuje opravu betonové konstrukce schodiště vedle
požeráku a opravu betonových konstrukcí přepadového objektu.
SO 04 – požerák s lávkou - stávající bude demolován a nahrazen novým z železobetonového
prefabrikátu; je proveden jako uzavřený, se zdvojenou stěnou, bude vybaven ocelovým žebříkem;
bude vybudována obslužná lávka požeráku o jednom poli.
SO 05 – sadové úpravy spočívají ve výsadbě dřevin, celkem se jedná o 11 ks.
Pro provedení stavby vodního díla se stanovují tyto podmínky:
1. Stavba bude provedena podle ověřené projektové dokumentace „Odbahnění a sanace rybníka v
Proboštově“. Projektovou dokumentaci zpracoval Ing. Michal Drvota, autorizovaný inženýr pro
stavby vodního hospodářství, ČKAIT-0402166, číslo zakázky: 4530/DSP, březen 2016. Případné
změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení vodoprávního úřadu.
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3.
4. Při křížení podzemních sítí je nutné dodržovat odstupové vzdálenosti dle ČSN 736005
Prostorové uspořádání sítí technického vybavení.
5. Stavební stroje a zařízení použité při provádění prací budou zabezpečeny proti úniku ropných
látek či jiných závadných látek, a to jak při provádění prací, tak při jejich odstavení.
6. Stavba bude na vhodném viditelném místě označena tabulí s uvedením stavby, jejího
stavebníka, způsobem provádění, názvu stavby, zhotovitele, termínu dokončení stavby a orgánu,
který stavbu povolil.
7. Stavebník před zahájením stavby prokazatelně seznámí vlastníky pozemků a vlastníky či
správce sítí s termínem výstavby a projedná s nimi lhůtu a způsob uvolnění pozemku pro
výstavbu a rovněž stav a způsob zpětného převzetí pozemku. Se správci sítí pak projedná
způsob ochrany vedení v jejich správě a rovněž podmínky provedení případných přeložek. Po
dokončení stavby stavebník uvede stavbou dotčené pozemky do původního nebo dohodnutého
stavu a protokolárně je předá vlastníkům, spoluvlastníkům, uživatelům či správcům. Tyto
protokoly budou předloženy ke kolaudaci stavby. Ke kolaudaci stavby budou rovněž předloženy
stanoviska správců dotčených sítí o dodržení podmínek pro stavbu stanovených – před záhozem
bude provedena kontrola pracovníkem dotčených sítí
8. Budou dodrženy podmínky uvedené ve vyjádření Povodí Ohře, s.p. ze dne 3.6..2016, zejména:

Před zahájením prací bude proveden chemický rozbor sedimentu, na základě kterého bude
sediment uložen v souladu s platnou legislativou (zákonem 185/2001 Sb., o odpadech ,
v platném znění)

Vypouštění nádrže do vodoteče bude prováděno pozvolně a v souladu s nařízením vlády
ČR č. 401/2015 Sb., v platném znění, viz př. č. 2, kdy během vypouštění nesmí docházet
ke strhávání rybničních sedimentů do odtoku a ke vzniku kalových lavic

Po odbahnění a dokončení sanačních prací bude zažádáno u příslušného vodoprávního
úřadu o povolení k nakládání s povrchovými vodami
9. V zájmovém území stavby nebo jeho blízkosti se nachází zařízení (kanalizace) provozovaná
společností SčVK, a.s., jejich ochranná nebo bezpečnostní pásma, proto budou dodrženy
podmínky uvedené ve stanovisku SčVK, a.s. ze dne 22.3.2016 a ve stanovisku ze dne
14.7.2016, zejména:

Zahájení prací nám bude oznámeno 15 dní předem

Před zahájením prací bude vytyčeno stávající vodohospodářské zařízení na místě

Při provádění zemních, stavebních a ostatních prací v ochranném pásmu zařízení SčVK,
a.s., bude toto zařízení plně respektováno..

Investor prokazatelně seznámí pracovníky, kteří budou provádět práce, s polohou zařízení
ve správě SčVK a,s,, včetně jeho profilu a upozorní organizace provádějící práce na
možnou polohovou odchylku uložených sítí od projektové dokumentace

Při odkrytí a střetu se zařízením ve správě SčVK, a.s., v průběhu prováděných prací
požadujeme toto před zásypem protokolárně předáno společnosti SčVK, a.s.

Stavebník je povinen neprodleně ohlásit případné poškození vodohospodářského zařízení
provozovateli

Je nutno respektovat a zachovat funkční povrchové znaky vodohospodářského zařízení.
Požadujeme přizpůsobit nové úrovni povrchu veškerá zařízení a příslušenství kanalizační
stoky mající vazbu na terén. Maximální změna výšky krytí bude cca 0,20m.
10. Před vydáním kolaudačního souhlasu bude předložen zdejšímu vodoprávnímu úřadu ke
schválení „Manipulační a provozní řád“ zpracovaný dle vyhl. č. 216/2011 Sb, o náležitostech
manipulačních řádů a provozních řádů vodních děl a dle TNV 75 2910 a TNV 75 2920 a
ověřený Povodím Ohře, s.p. Chomutov.
11. Nejpozději ke kolaudaci stavby bude provedena kategorizace vodního díla v souladu s ust.
§ 61 odst. 4 zák.č. 254/2001 Sb., o vodách (vodní zákon) v platném znění.
12. Stavba může být užívána pouze na základě platného kolaudačního souhlasu.
13. Předpokládaný termín dokončení stavby: 06/2017.
Odůvodnění
Obec Proboštov, Náměstí Svobody 700, 417 12 Proboštov
(dále jen "stavebník"), zastoupen na základě plné moci společností Báňské projekty Teplice, a.s.,
Kollárova 11, 415 36 Teplice, dne 20.6.2016 podal u Magistrátu města Teplice, odboru dopravy a
životního prostředí žádost o stavební povolení výše uvedené. Dnem podání žádosti bylo zahájeno
řízení.
Podle ustanovení § 115 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní
zákon), ve znění pozdějších předpisů, příslušných ustanovení zákona č. 183/2006 Sb., o územním
plánování a stavebním řádu (stavební zákon) ve znění změn a doplňků a zákona č. 500/2004 Sb.,
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správní řád, ve znění pozdějších předpisů, oznámil příslušný vodoprávní úřad zahájení vodoprávního
řízení dopisem pod Zn.: ODŽP/A-131/St, č.j. MgMT/074989/2016/St ze dne 30.6.2016 všem známým
účastníkům řízení i dotčeným orgánům.
Vodoprávní úřad jako speciální stavební úřad podle ustanovení § 112 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb.,
o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) ve znění změn a doplňků upustil od ohledání
na místě a ústního jednání, protože jsou mu poměry staveniště dobře známy a žádost poskytovala
dostatečné podklady pro posouzení stavby a stanovil, že ve lhůtě do 22.7.2016 mohou účastníci řízení
uplatnit své námitky a dotčené orgány svá stanoviska s tím, že na pozdější námitky nebude brán
zřetel.
Hlavní údaje stavby:
Název stavby:
Místo stavby:
Kraj:
Stavebník:
Projektant stavby:
Zhotovitel:
Orientační náklady stavby:
Termín dokončení:

Odbahnění a sanace rybníka v Proboštově
k.ú. Proboštov
Ústecký, okres Teplice
Obec Proboštov
Ing. Michal Drvota, ČKAIT-0402166
určen na základě výběrového řízení
10.000 tis. Kč
06/2017

Žádost byla doložena projektovou dokumentací stavby paré č. 1, 2 a následujícími doklady:
1. žádost ze dne 20.6.2016
2. plná moc k zastupování
3. vyjádření UPC ČR, a.s., ze dne 30.6.2016 pod zn: E012748/16
4. vyjádření SčVK, a.s., ze dne 14.7.2016 pod zn: O16610112145/ÚTPČMO/Hw
5. kopie dokladu o zaplacení správního poplatku ze dne 27.7.2016
Stanoviska zařazené v PD pod označením E. Doklady:
1. sdělení dle § 15 stavebního zákona vydal OÚ Proboštov, stavební odbor, dne 13.6.2016 pod
sp.zn.: ST/2016 Mm
2. souhrnné stanovisko MgMT ze dne 8.6.2016 pod zn: MgMT ODŽP 057399/2016/V-402/Lou
3. stanovisko Povodí Ohře, s.p. ze dne 3.6.2016 pod zn: POH/20437/2016/201100
4. vyčíslení MZP Povodí Ohře, s.p., ze dne 1. 7.2010 pod zn: 003200-19954/2010
5. data ČHMÚ
6. návrh TBD IV. Kategorie
7. závazné stanovisko MZČILZ ze dne 3.5.2010 pod č.j.: ČIL-29.4.2010/25355-Pr
8. vyjádření CETIN ze dne 14.3.2018 pod č.j.: 558971/16
9. vyjádření ČEZ Distribuce, a.s, ze dne 15.3.2016 pod zn: 0100542195
10. vyjádření ČEZ ICT Services, a.s., ze dne 15.3.2016 pod zn: 0200423754
11. vyjádření ČEZ Teplárenská, a.s., ze dne 15.3.2016 pod č.j.: 47/16/2016
12. vyjádření MO-sekce ekonomická a majetková, ze dne 1.4.2016 pod zn: úp-497/7-651-2015
13. vyjádření obce Proboštov – VO ze dne 18.3.2016 pod zn: 0830/2016/SÚ
14. vyjádření RWE Distribuční služby, s.r.o., ze dne 14.3.2016 pod zn: 5001271491
15. vyjádření k PD SčVK, a.s., ze dne 22.3.2016 zn: O16610046571/OTPCMO/Hw
16. vyjádření T-Mobile CR a.s., ze dne 14.3.2016 pod zn: E07659/16
17. vyjádření České Radiokomunikace, a.s., ze dne 25.4.2016 pod zn: UPTS/OS/135265/2016
Účastníci řízení:
 dle ust. § 27 odst. 1 SŘ: Obec Proboštov
 dle ust. § 27 odst. 2 SŘ:
Povodí Ohře, s.p., Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.
Vlastníci sousedních pozemků: Obec Proboštov
Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků:
Účastníci neuplatnili návrhy a námitky.
Z hlediska zájmů daných platným Národním plánem povodí Labe a Plánem dílčího povodí Ohře,
dolního Labe a ostatních přítoků Labe je uvedený záměr možný, protože lze předpokládat, lže
záměrem nedojde ke zhoršení stavu vodních útvarů a že nebude mít za následek nedosažení
dobrého stavu vod.
Vodoprávní úřad v provedeném řízení přezkoumal předloženou žádost, zajistil soulad předložených
stanovisek dotčených orgánů a účastníků řízení, zabezpečil plnění požadavků vlastníků sítí
technického vybavení a zjistil, že jejím uskutečněním nebo užíváním nejsou ohroženy zájmy chráněné
zákony a zvláštními předpisy.
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Vodoprávní úřad proto rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních
předpisů ve výroku uvedených.


Stavba nesmí být zahájena, dokud stavební povolení nenabude právní moci. Stavební povolení
pozbývá podle § 115 odst. 4 stavebního zákona platnost, jestliže stavba nebyla zahájena do dvou
let ode dne, kdy nabylo právní moci.



Ostatní požadavky účastníků řízení a dotčených orgánů nebyly uvedeny do výroku rozhodnutí,
neboť vychází z obecně závazných právních předpisů a stavebník je povinen je dodržovat; jedná
se zejména o:
o předpisy týkající se bezpečnosti práce a technických zařízení, zejména dle zákona č.
309/2006 Sb., a nařízení vlády 591/2006 Sb., o ochraně zdraví osob na staveništi.
o požadavky uvedené v souhrnném stanovisku MgMT, odboru dopravy a ŽP ze dne
8.6.2016 pod zn: MgMT ODŽP 057399/2016/V-402/Lou, zejména:
 S odpadem vzniklým při stavbě bude naloženo dle ustanovení zákona č.
185/2001 Sb. o odpadech a o změně některých dalších zákonů v platném znění a
vyhlášky MŽP č. 383/2001 Sb. o podrobnostech nakládání s odpady v platném
znění.
 Stavebník k žádosti o užívání stavby předloží doklady o likvidaci odpadu na
zařízení k tomu určených



Stavba může být užívána pouze na základě platného kolaudačního souhlasu dle ustanovení § 119
– § 122 zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon. Žádost bude splňovat náležitosti dané
Vyhláškou č. 432/2001 Sb., zejména budou doloženy tyto doklady:
1. projektovou dokumentaci opravenou dle skutečného provedení stavby
2. popis a zdůvodnění případných provedených odchylek
3. stavební deník
4.
5. doklad o dokončení stavebních pracích (zápis o předání a převzetí stavby)
6. doklady o ověření požadovaných vlastností výrobků použitých na stavbě
7.
8.
9. doklady o legální likvidaci či využití odpadů vzniklých realizací stavby vč. doložení provedeného
rozboru sedimentu
Poučení účastníků
Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho doručení dle ust. § 81 a násl.
zákona. č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů ke Krajskému úřadu Ústeckého
kraje podáním u zdejšího Magistrátu města Teplice, odboru dopravy a životního prostředí.
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.
Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší
ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.

oprávněná úřední osoba
Anita Stelzerová os. č. 2025
odborný pracovník ODŽP
vedoucí ODŽP: Bc. Ivana Müllerová

v z. Ing. Dagmar Teuschelová

Správní poplatek byl vyměřen dle zák. č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších
předpisů položka č.18 ve výši 3000,-.Kč a byl zaplacen hotově dne 27.7.2016 (pokladní doklad č.
1652019913
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Příloha:
obdrží žadatel po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí: ověřená projektová dokumentace

Rozdělovník:

Účastník řízení do vlastních rukou/DS:
1. Báňské projekty Teplice, a.s., Kollárova 11, 415 36 Teplice za stavebníka kterým je Obec
Proboštov, nám. Svobody 700, 417 12 Proboštov
2. Povodí Ohře, s.p., Bezručova 4219, 430 03 Chomutov
3. Severočeské vodovody a kanalizace, a.s., Přítkovská 1689, 415 50 Teplice
Dotčené orgány státní správy/DS:
4. OÚ Proboštov, odbor ÚPSŘ, nám. Svobody 700, 417 12 Proboštov
5. Magistrát města Teplice, odbor ODŽP-Ing. Jelínková, nám. Svobody 2, 415 01 Teplice
6. MZ ČILZ, Palackého nám. 4, 128 01 Praha 2
7. MO-sekce ekonomická a majetková, odd. ochrany územních zájmů, Hradební 772/12, 11015
Praha 1
Na vědomí:
8. Český rybářský svaz, MO Teplice, Havířská 583/7, 415 01 Teplice
9. UPC ČR, s.r.o., Závišova 5, 140 00 Praha 4
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