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Ing. Nováková Marie
Pod Nemocnicí č.p. 2379, Louny
415621208
415621200
m.novakova@mulouny.cz

Ověření zjednodušené dokumentace stavby
Městský úřad Louny, odbor životního prostředí, příslušný podle ust. § 10 a 11 zák. č. 500/2004 Sb.,
správní řád, ve znění pozdějších předpisů, podle ust. § 61 odst. 1 písm. c) a ust. § 66 zák. č.
128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, ust. § 2 odst. 1 zák. č. 314/2002 Sb., o
stanovení obcí s pověřeným obecním úřadem a stanovení obcí s rozšířenou působností, jako
vodoprávní úřad příslušný podle ust. § 104 odst. 2 písm. c) a ust. § 106 zák. č. 254/2001 Sb., o
vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, a dále jako
speciální stavební úřad podle ust. § 15 odst. 4 vodního zákona a ust. § 15 odst. 1 písm. d) zák. č.
183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších
předpisů, na základě žádosti městyse Peruc, IČ 00265331, Oldřichova č.p. 49, 439 07 Peruc ze dne
28.08.2015 (dále jen „žadatel“)
o v ě ř u j e ve smyslu ust. § 125 odst. 4 stavebního zákona, že v katastrálním území Peruc
a) na pozemkové parcele katastru nemovitostí číslo 80 (druh pozemku – vodní plocha) existuje malá
vodní nádrž nazvaná „Malá vodní nádrž Peruc I“, která v současné době slouží k akumulaci
povrchových vod.
b) na pozemkové parcele katastru nemovitostí číslo 81/1 (druh pozemku – trvalý travní porost)
existuje ocelová roura (cca 6 m nad nádrží). V současné době slouží k přívodu podzemních vod
z pramenní stružky od Boženiny studánky do stávající malé vodní nádrže Peruc I.
c) na pozemkové parcele katastru nemovitostí číslo 78/1 existuje (druh pozemku – ovocný sad) a
965 (druh pozemku - ostatní plocha) existuje spodní výpust a opevněné odpadní koryto, které
v současné době slouží k odvodu povrchových vod z malé vodní nádrže Peruc I do malé vodní
nádrže Peruc II.
d) na pozemkové parcele katastru nemovitostí číslo 78/11 (druh pozemku – zahrada), 965 (druh
pozemku - ostatní plocha) a 84/1 (druh pozemku - lesní pozemek) existuje trubní bezpečnostní
přeliv a odpadní koryto, které je stabilizováno pouze kamenem. V současné době slouží odpadní
koryto k odvodu povrchových vod do bezejmenné vodoteče, která je pravostranně zaústěná do
drobného vodního toku Débeřský potok.

Údaje o místu předmětu:
Název kraje
Název obce

Ústecký
Peruc
1

Identifikátor katastrálního území
Název katastrálního území
Parcelní čísla dle evidence katastru nemovitostí
Číselný identifikátor vodního toku
Identifikátor vodního útvaru povrchových vod
Název vodního toku
Název vodního útvaru povrchových vod
Číslo hydrologického pořadí a podpořadí
Říční km drobného vodního toku
Umístění jevu vůči břehu drobného vodního toku
Název vodního díla
Účel užití vody
Zdroj vody
Typ vodní nádrže
Kóta maximální hladiny
Kóta normální hladiny
Kóta dna nádrže
Délka hráze
Výška hráze
Plocha malé vodní nádrže (zatopená plocha)
Objem vody při maximální hladině
Objem vody při normální hladině
Délka vzdutí
Průměrný dlouhodobý průtok Qa
Kategorie z hlediska technicko bezpečnostního
dohledu
Manipulační řád
Zkušební provoz

719528
Peruc
78/1, 78/11, 80, 81/1, 84/1, 965
10226631
14397000
Débeřský
Ohře po ústí do toku Labe
1-13-04-026
6,2
pravý břeh
malá vodní nádrž Peruc I
jiný - rybochovný
podzemní voda mělkého oběhu - studánka
průtočná
298,82 m n.m.
298,60 m n.m.
3,17 m u spodní výpusti
122 m
4-6 m
1.960 m2
2.730 tis. m3
2.280 tis. m3
30 m
3,6 l/s
nestanovena
ne
ne
přítok 1010076, 771258
rybník 1010060, 771210
výust z rybníka 1010047, 771215
napojení do bezejmenné vodoteče 1009966,
771226
bezpečnostní přeliv 1010060, 771145
napojení do bezejmenné vodoteče od
bezpečnostního přelivu 1009966, 771226

Přímé určení polohy (souřadnice X, Y)

Vlastník p.p.č. 78/1, 965, 81/1, 80, 78/11 – městys Peruc, IČ 00265331, Oldřichova č.p. 49, 439 07
Peruc
Vlastník p.p.č. 84/1 – Lesy České republiky, s.p., IČ 42196451, Přemyslova č.p. 1106, 500 08
Hradec Králové
Dle dostupných informací, předložených podkladů a ohledání na místě bylo zjištěno, že se jedná o
historickou průtočnou nádrž. Stavební povolení ani kolaudační rozhodnutí se v archivu Městského
úřadu Louny, odboru životního prostředí, nedochovalo. Z tohoto důvodu žadatel požádal o ověření
zjednodušené dokumentace této stavby, v budoucnu uvažuje o revitalizaci tohoto vodního díla.
Stavba je svým stavebně technickým uspořádáním vybavena k přítoku podzemních vod ze stávající
studánky, jejich akumulaci a následnému odvodu přes malou vodní nádrž Peruc II do drobného
vodního toku.
Zjednodušenou dokumentaci stavby „Pasportizace MVN Peruc I – pasport stavby“ vypracovala
oprávněná autorizovaná osoba - společnost AV ProENVI, s.r.o., IČ 28364643, Kolonka č.p. 118/8,
165 00 Praha 6 v březnu 2015.
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Toto ověření nenahrazuje doklad o vlastnictví stavby vodního díla.

Otisk úředního razítka

Bc. Jana Bayerová
vedoucí odboru životního prostředí
Městského úřadu Louny

Příloha:
Ověřený pasport stavby paré č. 2, 3
Obdrží:
1. Městys Peruc, Oldřichova č.p. 49, 439 07 Peruc, IDDS: zfubb3z + příloha
2. Lesy České republiky, s.p., Lesy České republiky, s.p., Přemyslova 1106/19,
500 08 Hradec Králové 8, IDDS: e8jcfsn
Dotčené správní úřady:
1. Městský úřad Louny, odbor životního prostředí, Pod Nemocnicí č.p. 2379, 440 23 Louny 1
Na vědomí:
1. Lesy České republiky, s.p., Správa toků - oblast povodí Ohře, Dr. Vrbenského č.p. 2874, 415 01
Teplice, IDDS: e8jcfsn
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