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ROZHODNUTÍ
Odbor stavební úřad Magistrátu města Mostu, jako vodoprávní úřad věcně příslušný podle § 106
odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění
pozdějších předpisů, speciální stavební úřad příslušný podle § 15 odst. 4 vodního zákona a § 15
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, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), v souladu
s čl. II bod 10 zákona č. 225/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 183/2006 Sb., o územním
plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související
zákony,
účastníkovi řízení podle § 27 odst. 1 písm. a) správního řádu, kterým je
Vršanská uhelná a.s., IČO 28678010, Václava Řezáče č.p. 315, 434 67 Most 1,
podle ustanovení § 15 vodního zákona a ustanovení § 115 stavebního zákona
vydává stavební povolení
k provedení stavby vodního díla
„Rekultivace DJŠ - vnitřní výsypka - 18. část - KAMENNÝ SKLUZ“
v obci Most, část Komořany
(dále jen „stavba“) na pozemku parc. č. 1160/63 v katastrálním území Ervěnice.
Údaje o místu předmětu rozhodnutí:
Název kraje
Název obce
Název k. ú. (identifikátor)
Parcelní čísla dle evidence KN
Číslo hydrologického pořadí a podpořadí
Vodní tok
Hydrogeologický rajon
Vodní útvar povrchových vod
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Ústecký kraj
Most
Ervěnice (ID 668885)
parc. č. 1160/63
1-14-01-0051-0-00
--Mostecká pánev – severní část (2131)
Bílina od rozdělovacího objektu Brezenec
(resp. PKP) po tok Loupnice (OHL_0780)
Stránka 1 z 5

Vodní útvar podzemních vod
Výškopisné údaje
Rybí přechod

Mostecká pánev – severní část (ID 21310)
cca 243,91 – 258,99 m n. m.
NE

Údaje o předmětu rozhodnutí:
Název povolovaného vodního díla

Rekultivace DJŠ - vnitřní výsypka - 18. část KAMENNÝ SKLUZ
Povolované vodní dílo (Č 03)
hlavní odvodňovací zařízení (472), stavby
k ochraně pozemků před erozní činností vody
(475) - § 55 odst. 1 písm. e) vodního zákona
Způsob odvodnění (Č 18)
odvodnění příkopy (05)
Způsob vypouštění do recipientu (Č 29)
gravitační (01)
Odvodňovaná plocha
18 ha
Kultury pozemkových odvodňovacích parcel ostatní plocha (12)
(Č 17)
Délka otevřených kanálů
113,27 m
Provozní řád
NE

Popis stavby:
Jedná se o stavbu kamenného skluzu pro odvod přebytečných srážkových vod z nově
rekultivované plochy vnitřní výsypky do stávajícího odvodnění lomu Vršany, stavba bude
protierozní opatření. Umístění kamenného skluzu vychází ze situace upraveného terénu
rekultivované plochy. Jedná se o výsypkový svah upravený do sklonu 1 : 3,5 až 1 : 4.
V rámci rekultivace bude v terénu vytvořen přirozený průleh, do kterého bude umístěn kamenný
skluz o délce 113,27 m, profil lichoběžníkový o šíři dna 1,5 m, kamenný pohoz frakce 125 – 250
mm v mocnosti 0,5 m. Podrobněji řeší stavbu projektová dokumentace.
Pro provedení stavby vodního díla stanovuje podle § 15 odst. 3 vodního zákona a § 115
stavebního zákona tyto povinnosti a podmínky
1. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace ověřené ve vodoprávním řízení,
kterou vypracoval Ing. Michal Drvota, autorizovaný inženýr pro stavby vodního
hospodářství a krajinného inženýrství, ČKAIT 0402166 (B-PROJEKTY Teplice s.r.o.).
Případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení vodoprávního úřadu.
2. Stavba bude dokončena nejpozději do 2 let ode dne nabytí právní moci tohoto
rozhodnutí.
3. Stavba bude viditelně označena štítkem o jejím povolení. Stavebník je povinen štítek „Stavba
povolena“ umístit na viditelném místě před zahájením stavby. Štítek musí být chráněn před
povětrnostními vlivy, aby údaje na něm uvedené zůstaly čitelné. Štítek musí být ponechán na
místě až do vydání kolaudačního souhlasu.
4. Stavba bude prováděna dodavatelsky - stavebním podnikatelem. Provádět stavbu může jako
zhotovitel jen stavební podnikatel, který při její realizaci zabezpečí odborné vedení
provádění stavby stavbyvedoucím. Dále zabezpečí, aby provádění prací na stavbě, k jejichž
provádění je předepsáno zvláštní oprávnění, vykonávaly jen osoby, které jsou držiteli
takového oprávnění.
5. Stavebník předem oznámí stavebnímu úřadu termín zahájení stavby a název a sídlo
stavebního podnikatele, který bude stavbu provádět.
6. Stavebník zajistí, aby na stavbě byla k dispozici ověřená dokumentace stavby a všechny
doklady týkající se prováděné stavby, popřípadě jejich kopie.
7. Zhotovitel stavby je povinen provádět stavbu v souladu s rozhodnutím stavebního úřadu
a s ověřenou projektovou dokumentací, dodržet obecné požadavky na výstavbu a zajistit
povinnosti k ochraně života, zdraví, životního prostředí a bezpečnosti práce vyplývající ze
zvláštních právních předpisů.
Č.j. MmM/081698/2018/OSÚ/KZ
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8. Zhotovitel stavby je povinen vést o stavbě stavební deník, po dokončení stavby předá
originál stavebního deníku stavebníkovi. V identifikačních údajích stavebního deníku musí
být mimo jiných údajů uvedeno jméno a příjmení stavbyvedoucího, který prokazuje
oprávnění k výkonu této činnosti otiskem svého razítka a podpisem ve stavebním deníku.
9. Stavebník včas oznámí stavebnímu úřadu, kdy je možné na stavbě vykonat kontrolní
prohlídky, a to v souladu s plánem kontrolních prohlídek, který byl přílohou žádosti o
stavební povolení. Stavebník je povinen dosažení dané etapy výstavby stavebnímu úřadu
oznámit písemně.
10. Dokončenou stavbu lze užívat na základě kolaudačního souhlasu. Stavebník zajistí, aby
byly před započetím užívání stavby provedeny a vyhodnoceny zkoušky předepsané
zvláštními právními předpisy. Pro vydání kolaudačního souhlasu stavebník opatří závazná
stanoviska dotčených orgánů k užívání stavby vyžadovaná zvláštními právními předpisy.
Žádost o vydání kolaudačního souhlasu stavebník podá na předepsaném formuláři
a předepsanými přílohami. K žádosti o vydání kolaudačního souhlasu připojí zejména:
- vyhodnocení splnění podmínek stavebního povolení,
- doklady o dodržení podmínek tohoto rozhodnutí,
- doklady ve smyslu zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů,
prokazující likvidaci či využití odpadů vzniklých realizací stavby,
- stavební deník se záznamy pravidelných kontrolních prohlídek stavby,
- náležitosti podle § 121 stavebního zákona,
- dokumentaci geodetické části skutečného provedení stavby,
- závazná stanoviska dotčených orgánů k užívání stavby vyžadovaná zvláštními právními
předpisy.

Odůvodnění
Dne 14.12.2017 podal žadatel žádost o stavební povolení na výše uvedenou stavbu, uvedeným
dnem bylo zahájeno vodoprávní řízení. Žádost byla účastníkem řízení doplněna o další podklady
dne 24.01.2018 a dne 31.05.2018.
Účastníci vodoprávního řízení byli určeni podle § 115 vodního zákona a § 109 stavebního
zákona. Vodoprávní úřad dospěl k závěru, že účastníky jsou:
- žadatel, tj. Vršanská uhelná a.s., IČO 28678010, Václava Řezáče č.p. 315, 434 67 Most
1,
- vlastník dotčeného pozemku (§ 109 stavebního zákona), tj. Palivový kombinát Ústí,
státní podnik, Hrbovická č.p. 2, Hrbovice 403 39 Chlumec u Ústí nad Labem.
Účastníky řízení nejsou vlastníci dalších okolních pozemků a staveb v sousedství, jelikož se
jejich práv zamýšlená a tímto rozhodnutím povolená stavba nedotkne.
Vodoprávní úřad oznámil zahájení řízení známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům.
Vodoprávní úřad podle ustanovení § 112 odst. 2 stavebního zákona upustil od ohledání na místě
a ústního jednání, protože mu poměry byly dobře známy a žádost poskytovala dostatečné
podklady pro posouzení, a stanovil, že ve lhůtě do 22.06.2018 mohou účastníci řízení uplatnit
své námitky a dotčené správní úřady svá stanoviska. Současně je upozornil, že na později podané
námitky nebude možno, podle ustanovení § 115 odst. 8 vodního zákona, brát zřetel.
V těchto lhůtách nebyly uplatněny žádné námitky, důkazy a závazná stanoviska a nebyla využita
možnost nahlédnout do spisu. Na základě oznámení o zahájení řízení obdržel vodoprávní úřad
vyjádření Obvodního báňského úřadu pro území kraje Ústeckého (dále jen „OBÚ“) čj. SBS
17175/2018/OBÚ-04/1 ze dne 07.06.2018, že nemá ke stavbě připomínek.
Č.j. MmM/081698/2018/OSÚ/KZ
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Účastník řízení dne 01.06.2018 přípisem ze dne 31.05.2018 požádal vodoprávní úřad o změnu
termínu dokončení stavby z původního 30.06.2018 na termín „do dvou let po vydání stavebního
povolení“.
V rámci celého řízení bylo zjištěno:
a) Žádost byla (i v průběhu řízení) doložena všemi povinnými doklady podle ustanovení § 61
odst. 4 vodního zákona a § 6 vyhlášky č. 432/2001 Sb., o dokladech žádosti o rozhodnutí
nebo vyjádření a o náležitostech povolení, souhlasů a vyjádření vodoprávního úřadu,
a dalšími doklady, a to:
- 2x projektová dokumentace;
- kopie katastrální mapy;
- situace širších vztahů se zákresem zájmové lokality;
- plán kontrolních prohlídek;
- územní rozhodnutí vydané odborem stavební úřad Magistrátu města Mostu dne
14.06.2017 pod zn. OSÚ/014227/2017/JŠ;
- souhlas podle § 15 stavebního zákona vydaný odborem stavební úřad Magistrátu města
Mostu dne 17.01.2018 pod zn. OSÚ/140283/2017/JŠ;
- Smlouva č. DÚK/Sou/312/17 č. VUAS/2017/173 o povolení vstupu na pozemky a právu
provést stavbu podepsanou dne 20.11.2017 a dne 24.11.2017 uzavřenou mezi žadatelem
a vlastníkem dotčeného pozemku;
- stanovisko Hasičského záchranného sboru Ústeckého kraje čj. HSUL-839-4/PRE-2017 ze
dne 10.01.2017 – souhlasí bez připomínek;
- vyjádření OBÚ čj. SBS/01288/2017/OBÚ-04/1 ze dne 30.01.2017 – souhlasí bez
přípomínek;
- stanovisko odboru životního prostředí a mimořádných událostí Magistrátu města Mostu
zn. MmM/2016/OŽPaMU/BB ze dne 15.12.2016 – souhlasí bez připomínek;
- vyjádření správce povodí Povodí Ohře, státního podniku, zn. POH/01426/2017-2/201100
ze dne 18.01.2017 – souhlasí bez připomínek;
b) V průběhu řízení nebyly účastníky řízení uplatněny připomínky ani námitky. Do podkladů
rozhodnutí účastníci řízení nenahlédli. Na základě oznámení o zahájení řízení bylo dne
11.06.2018 doručeno vyjádření OBÚ čj. SBS 17175/2018/OBÚ-04/1 ze dne 07.06.2018, ve
kterém sděluje, že stavba leží v dobývacím prostoru evidovaném pod č. 30082 Ervěnice
(nerost: hnědé uhlí) a že nemá ke stavbě připomínek.
c) Vodoprávní úřad ověřil vlastnická práva k pozemku pro stavbu, a to z listu vlastnictví
z dálkového přístupu katastru nemovitostí. K datu 30.07.2018 byl pozemek pro stavbu ve
vlastnictví České republiky, právo hospodařit s majetkem státu Palivový kombinát Ústí, státní
podnik. Pozemek je veden v katastru nemovitostí pro obec Most, k.ú. Ervěnice na listu
vlastnictví č. 93.
d) Doklad o zaplacení správního poplatku byl vodoprávnímu úřadu předložen dne 16.07.2018.
Posouzení vodoprávního úřadu:
Vodoprávní úřad v provedeném řízení přezkoumal předloženou žádost z hledisek uvedených
v ustanoveních vodního zákona a stavebního zákona, projednal ji s účastníky řízení
a s dotčenými správními úřady a zjistil, že jejím uskutečněním nebo užíváním nejsou ohroženy
zájmy chráněné zákony a zvláštními předpisy. Při přezkoumání žádosti, projednání věci
s účastníky řízení a na základě shromážděných právně významných skutečností nebyly shledány
důvody bránící povolení.
Termín pro dokončení stavby stanovil vodoprávní úřad v souladu se žádostí stavebníka.

Vodoprávní úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních
předpisů ve výroku uvedených.
Č.j. MmM/081698/2018/OSÚ/KZ
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Orientační určení polohy místa (souřadnice X, Y):
X = 987965

Y = 799027

Poučení účastníků
Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu
Ústeckého kraje podáním u zdejšího správního orgánu.
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.
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.

Ing. Stanislav Franta
vedoucí odboru stavební úřad
Magistrátu města Mostu

Příloha pro stavebníka (obdrží po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí):
 ověřená dokumentace stavby
 štítek „Stavba povolena“
Obdrží
Účastníci řízení:
Vršanská uhelná a.s., IDDS: z54gnfy
sídlo: Václava Řezáče č.p. 315, 434 67 Most 1
Palivový kombinát Ústí, státní podnik, IDDS: bneuin8
sídlo: Hrbovická č.p. 2, Hrbovice, 403 39 Chlumec u Ústí nad Labem
Ostatní:
Obvodní báňský úřad pro území kraje Ústeckého, IDDS: 4huadu8
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