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Povolení k nakládání s vodami –
k akumulaci povrchových vod v retenční nádrži na p.p.č. 4177/2 k.ú.Teplice

ROZHODNUTÍ
Magistrát města Teplice, odbor životního prostředí, jako 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 věcně a místně příslušný dle § 10 a §11 zákona č. 500/2004 Sb.,
správní řád, ve znění pozdějších předpisů,
ve správním řízení posoudil žádost,
kterou dne 13.11.2019 podal žadatel a účastník řízení dle ust. § 27 odst. 1 správního řádu
HST Hydrosystémy, s.r.o., Školní 467/14, 415 01 Teplice, IČ: 26212706
a na základě tohoto posouzení vydává

povolení

k akumulaci vod

podle ustanovení § 8 odst. 1 písm. a) bod 2. zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů
(vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, k nakládání s povrchovými vodami – k jejich akumulaci v retenční
nádrži na p.p.č. 4177/2 k. ú. Teplice, okres Teplice, kraj Ústecký.

Údaje o povoleném nakládání s povrchovými vodami:
Celkový objem akumulované vody: 20 m

3

Zdroj vody: povrchová
Jedná se o dešťové vody ze zpevněných ploch a střechy navrhovaného objektu administrativní budovy.
Akumulované dešťové vody budou zpětně využity pro zálivku zelené střechy a splachování WC
v administrativní budově. Přebytek povrchových vod z retenční nádrže bude zaústěn havarijním přepadem do
stávající areálové dešťové kanalizace, která je zaústěna do veřejné dešťové kanalizační stoky umístěné v ulici
Nákladní.

Pro akumulaci vod se stanovují následující podmínky:
1. Doba povoleného nakládání s povrchovými vodami: na dobu užívání vodního díla.
Povolení k akumulaci povrchové vody je vydáno bez ohledu na jakost povrchové či podzemní vody v místě
tohoto povoleného nakládání.
Zájmová lokalita se nachází ve vodním útvaru: Bystřice od pramene po ústí do toku Bílina (OHL_0840), vodní
tok: Sviní potok (10284025), ČHP: 1-14-01-0750-0-00 - Bystřice, ČHGR: 6133 - Teplický ryolit.
Orientační souřadnice RN (x/y): 975309.35, 776039.40

Odůvodnění:
HST Hydrosystémy, s.r.o., Školní 467/14, 415 01 Teplice
(dále jen „žadatel“), kterého na základě plné moci zastupuje NORDARCH s.r.o., Ing. Matějíček, Oldřichovská
14, 405 02 Děčín, podal dne 13.11.2019 u Magistrátu města Teplice, odboru životního prostředí, žádost o
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vydání povolení k nakládání s povrchovými vodami v retenční nádrži jež bude součástí stavby „Novostavba
administrativní budovy, revitalizace zpevněných ploch včetně areálových inženýrských sítí“ povolované ve
společném řízení obecným stavebním úřadem MgM Teplice jako soubor staveb ve smyslu § 2 odst. 8,
v souladu s § 94j stavebního zákona. 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. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších
předpisů, oznámil příslušný vodoprávní úřad zahájení vodoprávního řízení opatřením pod č.j.
MgMT/129491/2019/St, Zn.: OŽP/A-145/St ze dne 18.11.2019 všem známým účastníkům řízení i dotčeným
orgánům.
Vodoprávní úřad podle ustanovení § 115 vodního zákona upustil od ohledání na místě a ústního jednání,
protože žádost poskytovala dostatečné podklady pro posouzení a stanovil, že ve lhůtě do 6.12.2019 mohou
účastníci řízení uplatnit své námitky a dotčené orgány svá stanoviska s tím, že na pozdější námitky nebude
brán zřetel. K později uplatněným námitkám a stanoviskům, popřípadě důkazům nebude přihlédnuto.
Účastníci řízení:
 dle ust. § 27 odst. 1 SŘ: HST Hydrosystémy, s.r.o.,
 dle ust. § 27 odst. 2 SŘ: Statutární město Teplice
Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků:
Požadavky účastníků řízení byly uvedeny ve výroku rozhodnutí; v průběhu řízení účastníci neuplatnili návrhy ani
námitky.
Posouzení vodoprávního úřadu:
Z hlediska zájmů daných platných Národním plánem povodí Labe a Plánem dílčího povodí Ohře, dolního Labe
a ostatních přítoků Labe (ustanovení § 24 až § 26 vodního zákona) je uvedený záměr možný, protože lze
předpokládat, že záměrem nedojde ke zhoršení chemického stavu a ekologického stavu dotčeného útvaru
povrchových vod a chemického stavu a kvantitativního stavu útvaru podzemních vod a že nebude znemožněno
dosažení jejich dobrého stavu. Toto hodnocení vychází z posouzení souladu daného záměru s výše uvedenými
platnými dokumenty.
K žádosti bylo doloženo:
 Plná moc k zastupování
 Stanovisko Povodí Ohře, s.p., ze dne 15.10.2019 pod zn: POH/40752/2019-3/037200
 Závazné stanovisko MZ ČILZ ze dne 30.8.2019 pod č.j.: MZDR 38251/2019-2/OZP-ČIL-Pr (bez
podmínek)
 PD stavby, pro společné povolení, kterou vyhotovil projektové dokumentace pro společné povolení,
kterou vyhotovil NORDARCH s.r.o., zak.č. 372/2018, datum: 06/2019; TZ dešťová kanalizace Ing.
Daniel Florián a Ing. Miloslav Kašpárek – autorizovaný inženýr pro vodohospodářské stavby, ČKAIT –
0400002, pod zak.č. P2356-19. Datum: 8.2019

Vodoprávní úřad v provedeném řízení přezkoumal předloženou žádost, stanoviska účastníků řízení a dotčených
orgánů, a protože v proběhlém řízení neshledal důvody, které by bránily vydání povolení k nakládání s
povrchovými vodami, rozhodl tak, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí. Doba povoleného nakládání
s povrchovými vodami byla stanovena v souladu s ust. § 9 odst. 7 vodního zákona: na dobu užívání vodního
díla. Podmínky týkající se provozování odlučovače ropných látek byly uvedeny v závazném stanovisku
vodoprávního úřadu (vydávaného dle ust. § 94j stavebního zákona) ze dne 16.12.2019 pod č.j.:
MgMT/126264/2019/St, zn: OŽP/J-1076,A-145/St.

Poučení účastníků:
Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho doručení dle ust. § 81 a násl. zákona
č. 500/2004Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů ke Krajskému úřadu Ústeckého kraje, podáním
u zdejšího Magistrátu města Teplice, odboru životního prostředí.
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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.

„Otisk úředního razítka“

oprávněná úřední osoba
Anita Stelzerová os. č. 2025
odborný pracovník

Ing. Dagmar Teuschelová
vedoucí odboru ŽP

Obdrží:
Účastníci řízení (doporučeně do vlastních rukou/DS)
1. NORDARCH s.r.o., Ing. Matějíček, Oldřichovská 14, 405 02 Děčín za stavebníka, kterým je HST
Hydrosystémy, s.r.o., Školní 467/14, 415 01 Teplice
2. Statutární město Teplice, nám. Svobody 2/2, 415 95 Teplice
Dotčené orgány:

3.

Ministerstvo zdravotnictví, ČILZ, Palackého nám. 4, 128 01 Praha 2

Na vědomí:
4. Magistrát města Teplice, odbor ÚPSŘ, nám. Svobody 2, 415 95 Teplice
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