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ROZHODNUTÍ

Odbor stavební úřad Magistrátu města Mostu, jako vodoprávní úřad příslušný podle § 106 odst.
1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „vodní zákon“), a 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 (dále jen „stavební zákon“), ve správním
řízení posoudil žádost, kterou dne 06.03.2018 podal
Palivový kombinát Ústí, státní podnik, IČO 00007536, Hrbovická č. p. 2, Hrbovice,
403 39 Chlumec u Ústí nad Labem
(dále jen „žadatel“), a na základě tohoto posouzení:
I.

Vydává podle § 8 odst. 1 písm. b) bodu 5 vodního zákona
povolení

k jinému nakládání s podzemními vodami - k jejich odběru pro účely chemické analýzy (dále jen
„nakládání s vodami“) na místě:
Název kraje
Ústecký
Název obce
Most
Název katastrálního území
Most I (ID 699357)
Parcelní čísla dle evidence katastru
nemovitostí
parc. č. 177 v k. ú. Most I
Číslo hydrologického pořadí a podpořadí
1-14-01-0250-0-00
Hydrogeologický rajon
Mostecká pánev - severní část
(ID HGR 21310)
Útvar podzemních vod
Mostecká pánev - severní část (ID VÚ 2131)
Útvar povrchových vod
Bílina od toku Loupnice po tok Bouřlivec
(ID VÚ OHL_0820)
Orientační určení polohy (souřadnice X, Y) X = 988015 Y = 790565
Původ (odebírané) vody (Č 01)
podzemní voda hlubinného oběhu
v tomto rozsahu:
Maximální měsíční povolený odběr
Roční povolený odběr

0,003 m3
0,006 m3

Počet měsíců v roce, kdy se odebírá
Účel užití vody (Č 02)

2 (červen, prosinec)
jiné nakládání (37)
– odběry vzorků pro chemickou analýzu
pozorovací objekty (521)
– hydrogeologický monitorovací vrt HG 2
vrt (09)
NE
NE

Související vodní dílo (Č 03)
Typ odběrného objektu (Č 04)
Minimální hladina podzemní vody
Vodní značka (cejch)
Uložená měření
Měřené veličiny (Č 32)
Způsob měření množství vody (Č 40)
Četnost sledování množství odebírané vody
Sledování jakosti odebírané vody

teplota vody (04)
jakost vody (05)
jiný (09) – odběrnou nádobou prostřednictvím
odborné firmy
2 x ročně
2 x ročně

Doplňkové údaje
K místu odběru je stanoveno ochranné pásmo
vodního zdroje
NE
Stanovuje časové omezení platnosti povolení pro nakládání s vodami:
 5 let ode dne nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.
Pro nakládání s vodami stanovuje podle § 9 odst. 1 vodního zákona podmínky
a povinnosti:
1. Oprávněný k nakládání s vodami je povinen měřit množství odebírané vody.
2. Oprávněný k nakládání s vodami je povinen výsledky měření množství odebírané vody
archivovat po dobu min. 5 let a na výzvu je předložit vodoprávnímu úřadu, který rozhodnutí
vydal.
Povolení k odběru podzemní vody je vydáváno bez ohledu na jakost podzemní vody v místě
jejího odběru.
II. Vydává podle § 8 odst. 1 písm. b) bodu 5 vodního zákona
povolení
k jinému nakládání s podzemními vodami - k jejich průběžnému sledování pohybu hladiny
podzemní vody (dále jen „nakládání s vodami“) na místě:
Název kraje
Ústecký
Název obce
Most
Název katastrálního území
Most I (ID 699357)
Parcelní čísla dle evidence katastru
nemovitostí
parc. č. 177 v k. ú. Most I
Číslo hydrologického pořadí a podpořadí
1-14-01-0250-0-00
Hydrogeologický rajon
Mostecká pánev - severní část
(ID HGR 21310)
Útvar podzemních vod
Mostecká pánev - severní část (ID VÚ 2131)
Útvar povrchových vod
Bílina od toku Loupnice po tok Bouřlivec
(ID VÚ OHL_0820)
Orientační určení polohy (souřadnice X, Y) X = 988015 Y = 790565
Původ (odebírané) vody (Č 01)
podzemní voda hlubinného oběhu
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v tomto rozsahu:
Účel užití vody (Č 02)

Typ odběrného objektu (Č 04)
Minimální hladina podzemní vody
Vodní značka (cejch)

jiné nakládání (37)
– sledování pohybu hladiny podzemní vody
pozorovací objekty (521)
– hydrogeologický monitorovací vrt HG 2
vrt (09)
NE
NE

Uložená měření
Měřené veličiny (Č 32)
Způsob měření množství vody (Č 40)
Četnost sledování pohybu hladiny

vodní stav (01)
jiný (09) – hladinoměrem G30
12 x ročně

Související vodní dílo (Č 03)

Doplňkové údaje
K místu odběru je stanoveno ochranné pásmo
vodního zdroje
NE
Stanovuje časové omezení platnosti povolení pro nakládání s vodami:
 5 let ode dne nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.
III. Vydává podle § 15 vodního zákona a ustanovení § 115 stavebního zákona
stavební povolení
ke stavbě vodního díla:
Hydrogeologické vrty - Uhelný pilíř Most,
hydrogeologický monitorovací vrt HG2,
ul. Hřbitovní v Mostě, část Starý Most
(dále jen „stavba“), na místě
Název kraje
Název obce
Název katastrálního území
Parcelní čísla dle evidence katastru
nemovitostí
Číslo hydrologického pořadí a podpořadí
Hydrogeologický rajon
Útvar podzemních vod
Útvar povrchových vod
Orientační určení polohy (souřadnice X, Y)
Výškopisné údaje
Údaje o povolené stavbě:
Název vodního díla
Stavby k pozorování stavu povrchových
a podzemních vod (Č 03)
Druh měřícího objektu (Č 33)
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Ústecký
Most
Most I (ID 699357)
parc. č. 177 v k. ú. Most I
1-14-01-0250-0-00
Mostecká pánev - severní část
(ID HGR 21310)
Mostecká pánev - severní část (ID VÚ 2131)
Bílina od toku Loupnice po tok Bouřlivec
(ID VÚ OHL_0820)
X = 988015 Y = 790565
228,29 m n. m.
Hydrogeologické vrty - Uhelný pilíř Most,
hydrogeologický monitorovací vrt HG2, ul.
Hřbitovní v Mostě, část Starý Most
pozorovací objekty (521)
– monitorovací vrt HG 2
hydrogeologický pozorovací vrt (06)
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Stavební objekty:
Monitorovací vrt - § 55 odst. 1 písm. i)
stavby sloužící k pozorování stavu
vodního zákona
povrchových nebo podzemních vod (521)
Počet povolovaných staveb sloužících
k pozorování stavu povrchových nebo
podzemních vod (Č 03)
1
hloubka pozorovacího objektu 15,00 m p. t.
výstroj plná pažnice PVC-U DN 115
perforace 8,00 – 12,00 m p. t.
těsnění cementové do hloubky 6 m p. t.
Popis stavby:
Jedná se o novostavbu, která bude sloužit k odběru podzemní vody za účelem provedení
chemické analýzy a k pravidelnému sledování pohybu hladiny podzemní vody. Vrtné práce budou
probíhat za použití teleskopicky uspořádaných ocelových pažnic DN/OD 245 a 220 mm,
spojených závitem. Na výstroj vrtu bude použita PVC-U pažnice DN 115 mm o vnějším průměru
125 mm a síle stěny 5 mm. Od úrovně 1,0 m nad terénem do úrovně 8,0 m pod terénem (dále jen
„p. t.“) bude vrt vystrojen plnou pažnicí. Od úrovně 8,0 do 12,0 p. t. bude použita perforovaná
pažnice a do hloubky 15,0 m p. t. bude využito prosté perforace. Dno bude zaslepeno. Mezikruží
bude do hloubky 6 m p. t. vyplněno cementem, dále bude proveden jílový most o mocnosti 1 m
a od úrovně 7 m p. t. bude proveden štěrkový obsyp štěrkem frakce 4/8 mm. Okolí výstroje bude
odkopávkami sníženo o 0,15 m v půdorysu čtverce o straně 400 mm. Následně bude na terén na
hranu výkopu, osazeno bednění s vnitřním rozměrem 400 x 400 x 150 mm. Dále bude na pažnici
výstroje vrtu převlečena chránička a rozměru 152 x 4,5 x 1500 mm a vnější prostor výkopu bude
až po horní hranu bednění vyplněn beton C 25/30 o tloušťce 300 mm. Beton bude vyspádován ve
sklonu 2% od ocelové chráničky směrem k bednění. Samotná chránička bude zakončena 1,0 m
nad terénem a její vrchní část bude opatřena uzamykatelným uzávěrem. Vrt bude proveden do
hloubky 15 m p. t. Podrobněji stavbu řeší předložená projektová dokumentace stavby.
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 vypracovala společnost B-PROJEKTY Teplice s. r. o., oprávněná osoba Ing. Michal
Drvota (autorizovaný inženýr pro stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství,
ČKAIT 0402166); případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení
vodoprávního úřadu.
2. Stavba bude dokončena nejpozději do dvou let od nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.
3. Stavba se povoluje jako stavba dočasná na dobu 5 let od nabytí právní moci tohoto
rozhodnutí.
4. 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 a ponechán na
místě do doby než stavebník oznámí stavebnímu úřadu, že hodlá stavbu užívat.
5. 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.
6. Stavebník předem oznámí stavebnímu úřadu termín zahájení stavby a název a sídlo
stavebního podnikatele, který bude stavbu provádět. Součástí oznámení bude oprávnění
stavebního podnikatele.
7. Stavebník zajistí, aby na stavbě byla k dispozici ověřená dokumentace stavby a všechny
doklady týkající se prováděné stavby, popřípadě jejich kopie.
8. Stavebník odpovídá za soulad prostorové polohy stavby s ověřenou dokumentací.
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9. 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.
10. 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.
11. Před započetím zemních prací je nutno zajistit vytyčení stávajících inženýrských sítí jejich
vlastníky a provozovateli přímo v terénu a v jejich blízkosti postupovat dle pokynů těchto
vlastníků a provozovatelů.
12. Stavebník je povinen respektovat zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění
pozdějších předpisů, tzn. případný archeologický nález učiněný v průběhu výstavby oznámit
Ústavu archeologické památkové péče SZ Čech v Mostě.
13. Stavebník včas (minimálně 5 pracovních dní předem) 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.
a. hloubení a vystrojení vrtu
14. Budou dodrženy podmínky státního podniku Povodí Ohře, s. p. ze dne 25.04.2017
stanovené ve stanovisku/ vyjádření vydaném pod zn.: POH/17982/2017-2/032300:
a. Vrtné práce budou řízeny osobou oprávněnou projektovat, provádět
a vyhodnocovat geologické práce podle § 3 zákona č. 62/1988 Sb., o geologických
pracích a o Českém geologickém úřadu, v platném znění.
b. Při hloubení vrtu bude hydrogeologem vedena dokumentace se zaznamenáváním
veškerých údajů o zastižených zvodních, hladinách podzemních vod apod.
c. V případě zastižení více zvodní je nutné vyřešit způsob jejich oddělení tak, aby
nedocházelo k přetoku vody z jednoho vodonosného horizontu do druhého.
d. Během vrtných prací je třeba dodržet bezpečností opatření ve vztahu k ochraně
podzemních i povrchových vod (zajištění strojních částí vrtné soupravy
a ostatních zařízení proti úniku ropných a jiných škodlivých látek).
15. Bude dodržena podmínka společnosti Technické služby města Mostu a. s. ze dne
01.03.2017
stanovená
v zákresu
veřejného
osvětlení
vydaném
pod
zn.:
TSmM/30/ZŘ/2017/Re:
a. Veřejné osvětlení musí být v dané oblasti respektované. Přesné zaměření polohy
kabelového rozvodu veřejného osvětlení bude provedeno na základě objednávky.
16. Budou učiněna taková opatření, aby nedošlo k ovlivnění okolních zdrojů podzemních vod
z hlediska množství ani kvality.
Pro užívání stavby vodního díla stanovuje podle § 115 odst. 1 stavebního zákona tyto
podmínky:
1. Stavebník zajistí, aby byly před započetím užívání stavby provedeny a vyhodnoceny
zkoušky předepsané zvláštními právními předpisy.
2. Před uvedením stavby do provozu bude vodoprávním úřadem provedena kontrolní prohlídka
(§ 132 odst. 2 písm. a) stavebního zákona). Záměr uvést stavbu do provozu oznámí
stavebník vodoprávnímu úřadu písemně minimálně 15 dní předem.
3. Budou dodrženy podmínky odboru městského majetku, oddělení provozu Magistrátu
města Mostu ze dne 31.01.2018 stanovené ve vyjádření vydaném pod zn.:
MmM/003877/2018/OMM/JV:
a. Po ukončení monitorování budou dotčené části pozemku uvedeny z hlediska
terénních úprav do náležitého stavu.
4. Po uplynutí lhůty dočasnosti stavby ohlásí žadatel stavebnímu úřadu záměr odstranit stavbu
v souladu s § 128 stavebního zákona.
Č.j. MmM/048654/2018/OSÚ/EH

str. 5

Odůvodnění
Dne 06.03.20108 podal žadatel žádost o povolení k nakládání s povrchovými nebo podzemními
vodami nebo jeho změnu (odběr vzorků pro chemickou analýzu, sledování pohybu hladiny
podzemní vody) a žádost o stavební povolení k vodním dílům na stavbu: „Hydrogeologické vrty
- Uhelný pilíř Most, hydrogeologický monitorovací vrt HG2, ul. Hřbitovní v Mostě, část Starý
Most“ na pozemku parc. č. 177 v katastrálním území Most I. Uvedeným dnem bylo zahájeno
stavební a vodoprávní řízení.
Dne 12.03.2018 pod č. j.: MmM/028842/2018/OSÚ/EH informoval vodoprávní úřad spolek
Ústecké šrouby, z. s., Velká Hradební č. p. 322/53, Ústí nad Labem – centrum, 400 01 Ústí nad
Labem (dále jen „spolek“) o podané žádosti žadatele na základě žádosti spolku ze dne
01.04.2017 ve smyslu ustanovení § 115 odst. 6 vodního zákona. Spolek se do řízení jako
účastník nepřihlásil. Informace o podané žádosti žadatele byla spolku doručena dne 23.03.2018.
Vzhledem k tomu, že žádost neměla předepsané náležitosti a předložené podklady a stanoviska
nestačily k jejímu řádnému posouzení, správní orgán dne 14.03.2018 pod č. j.:
MmM/029067/2018/OSÚ/EH vyzval žadatele podle § 45 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb.,
správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“) k odstranění nedostatků
žádosti v termínu do 24.04.2018 a zároveň podle § 64 odst. 1 písm. a) správního řádu usnesením
řízení přerušil. Usnesení o přerušení řízení nabylo právní moci dne 04.04.2018. Po doplnění
všech potřebných podkladů pokračoval správní orgán v řízení. Žádost byla doplněna dne
20.03.2018.
Účastníci vodoprávního řízení byli určeni podle § 115 vodního zákona a § 109 stavebního
zákona. Vodoprávní úřad dospěl k závěru, že účastníky jsou:
I. Povolení k nakládání s vodami
- Palivový kombinát Ústí, státní podnik, IČO: 00007536 – žadatel (oprávněný z povolení
k nakládání s vodami)
- Statutární město Most, zastoupené Ing. Františkem Svobodou, vedoucím odboru
městského majetku Magistrátu města Mostu, IČO: 00266094 - obec, v jejímž územním
obvodu může dojít rozhodnutím vodoprávního úřadu k ovlivnění vodních poměrů nebo
životního prostředí - § 115 odst. 4 vodního zákona.
II. Povolení stavby vodního díla
- Palivový kombinát Ústí, státní podnik, IČO: 00007536 – žadatel
- Statutární město Most, zastoupené Ing. Františkem Svobodou, vedoucím odboru
městského majetku Magistrátu města Mostu, IČO: 00266094 - vlastník dotčeného
pozemku
- Statutární město Most, zastoupené Ing. Františkem Svobodou, vedoucím odboru
městského majetku Magistrátu města Mostu, IČO: 00266094; KAMESURI a. s.,
IČO: 24176842 – vlastník sousedního pozemku
Účastníky řízení nejsou vlastníci dalších okolních pozemků a staveb v sousedství, jelikož se
jejich práv zamýšlená a tímto rozhodnutím povolená stavba nedotkne.
Vodoprávní úřad opatřením ze dne 09.04.2018 vydaným pod č. j.: MmM/039122/2018/OSÚ/EH
oznámil známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům zahájení společného řízení o povolení
k nakládání s podzemními vodami § 8 odst. 1 písm. b) bodu 5. vodního zákona a vydání
stavebního povolení podle § 15 vodního zákona na stavbu. V souladu s ust. § 115 odst. 8
vodního zákona upustil od ústního jednání a ohledání na místě a stanovil lhůtu do 30.04.2018
k uplatnění námitek, případně důkazů, a závazných stanovisek. Současně upozornil, že k později
uplatněným závazným stanoviskům, námitkám, popřípadě důkazům nebude přihlédnuto.
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Účastníkům řízení a dotčeným orgánům byla dána možnost nahlédnout do spisu. Ve stanovené
lhůtě nebyly uplatněny žádné námitky, důkazy a závazná stanoviska a nebyla využita možnost
nahlédnout do spisu
V rámci celého řízení bylo zjištěno:
a. Projektovou dokumentaci stavby „Hydrogeologické vrty – Uhelný pilíř Most,
Hydrogeologický vrt HG2“ vypracovala společnost B-PROJEKTY Teplice s. r. o., IČO:
01782975, subdodavatel projektu společnost GeoTec-GS, a. s., IČO: 25103431, oprávněný
odborný zástupce Ing. Michal Drvota (autorizovaný inženýr pro stavby vodního hospodářství
a krajinného inženýrství, ČKAIT: 0402166), v prosinci 2017, číslo zakázky 5046, archivační
číslo IC-6-13422.
b. Hydrogeologické vyjádření „Hydrogeologické vrty – Uhelný pilíř Most, Hydrogeologický vrt
HG2“ vypracoval RNDr. Peter Horváth (odborná způsobilost v inženýrské geologii
a hydrogeologii, č. 1554/2002) a Lukáš Kazda (spoluřešitel), dne 28.02.2018, kód akce
A 6016. Podle hydrogeologického vyjádření nedojde při povoleném nakládání s vodami
k zásadnímu ovlivnění hydrogeologických poměrů lokality a jejího blízkého okolí, stejně tak
ani k ohrožení využívaných zdrojů podzemních vod a biotopů, a to ani na hydraulické
podmínky ve zvodni ani na okolní studny v rozsahu stanoveném projektem.
c. Územní rozhodnutí vydal odbor stavební úřad Magistrátu města Mostu dne 18.10.2017 pod
zn.: OSÚ/062395/2017/JŠ. Územní rozhodnutí nabylo právní moci dne 10.11.2017. Souhlas
podle § 15 stavebního zákona, kterým bylo ověřeno, že projektová dokumentace stavby
splňuje podmínky stanovené územním rozhodnutím, vydal odbor stavební úřad Magistrátu
města Mostu dne 29.03.2018 pod zn.: OSÚ/032322/2018/JŠ.
d. Podle vyjádření správce povodí ze dne 25.04.2017 zn.: POH/17982/2017-2/032300
z hlediska zájmů daných platným Národním plánem povodí Labe a Plánem dílčího povodí
Ohře, dolního Labe a ostatních přítoků Labe je záměr možný, protože lze předpokládat, že
záměrem nedojde ke zhoršení stavu vodního útvaru a že nebude mít za následek nedosažení
dobrého stavu vod. Lze předpokládat, že realizací záměru nedojde ke zhoršení ani jedné
z kvalitativních složek ve smyslu přílohy V. Směrnice 2000/60/ES.
e. Žádost byla doložena všemi povinnými doklady podle § 3 a § 6 vyhlášky č. 432/2001 Sb.,
o dokladech žádosti o rozhodnutí nebo vyjádření a o náležitostech povolení souhlasů
a vyjádření vodoprávního úřadu, ve znění pozdějších předpisů a dalšími doklady. Projektová
dokumentace byla předložena ve dvou vyhotoveních. Byl předložen plán kontrolních
prohlídek. Stavebníkem byla předložena vyjádření účastníků řízení a stanoviska vlastníků
nebo správců veřejné dopravní a technické infrastruktury a zařízení v jejich vlastnictví nebo
správě. Byly doloženy zejména tyto podklady:
ꟷ sdělení o existenci energetického zařízení společnosti ČEZ Distribuce, a. s. ze dne
05.12.2017, zn.: 0100844150 – v uvedeném zájmovém území se nenachází
energetické zařízení v majetku této společnosti;
ꟷ sdělení o existenci komunikačního vedení společnosti Telco Pro Services, a. s. ze dne
06.12.2017, zn.: 0200683719 – v uvedeném zájmovém území se nenachází
komunikační zařízení v majetku této společnosti;
ꟷ vyjádření k dokumentaci pro povolení stavby, společnosti Severočeské vodovody
a kanalizace, a. s. ze dne 19.01.2018, zn.: O18610018525/UTPCMO/Šr – souhlasí
bez připomínek;
ꟷ stanovisko společnosti GridServices, s. r. o. ze dne 01.12.2017, zn.: 5001631731 v uvedeném zájmovém území se nenachází plynárenská zařízení v majetku této
společnosti;
ꟷ vyjádření o existenci sítě elektronických komunikací společnosti Česká
telekomunikační infrastruktura a. s. ze dne 1.12.2017, č. j.: 783190/17 - v uvedeném
zájmovém území se nenachází sítě elektronický komunikací v majetku této
společnosti;
Č.j. MmM/048654/2018/OSÚ/EH

str. 7

ꟷ vyjádření k existenci podzemních sítí společnosti České Radiokomunikace, a. s. ze dne
04.12.2017, zn.: UPTS/OS/183403/2017 - v uvedeném zájmovém území se nenachází
podzemních sítě v majetku této společnosti;
ꟷ vyjádření společnosti T-Mobile Czech Republic a. s. ze dne 01.12.2017, zn.:
E41782/17 - v uvedeném zájmovém území se nenachází technická infrastruktura
v majetku této společnosti;
ꟷ vyjádření společnosti Vodafone Czech Republic a. s. ze dne 01.12.2017, zn.:
MW000007371863586 - v uvedeném zájmovém území se nenachází podzemní ani
nadzemní vedení v majetku této společnosti;
ꟷ vyjádření o existenci vedení veřejné komunikační sítě společnosti UPC Česká
republika, s. r. o. ze dne 23.02.2017, č. žádosti: E004471/17 - v uvedeném zájmovém
území se nenachází vedení veřejné komunikační sítě v majetku této společnosti;
ꟷ vyjádření společnosti Infotea s. r. o. ze dne 17.10.2016, č.: 104/16 - v uvedeném
zájmovém území se nenachází podzemních zařízení v majetku této společnosti;
ꟷ vyjádření společnosti Fine Technology Outsource, s. r. o. ze dne 05.12.2017, č. j.:
3000 - v uvedeném zájmovém území se nenachází sítě v majetku této společnosti;
ꟷ vyjádření společnosti Severočeská teplárenská, a. s. ze dne 06.12.2017, zn.: ST-V2017-00598 - v uvedeném zájmovém území se nenachází zařízení ve správě této
společnosti;
ꟷ zákres veřejného osvětlení ve správě společnosti Technické služby města Mostu a. s.
ze dne 01.03.2017, zn.: TSmM/30/ZŘ/2017/Re – uplatňuje podmínky, které byly
zahrnuty do podmínek rozhodnutí;
ꟷ vyjádření k existenci IS společnosti Coal Services a. s. ze dne 03.03.2017, zn.:
SM/86/2017 - v uvedeném zájmovém území se nenachází žádný majetek této
společnosti;
ꟷ vyjádření ke stavbě společnosti ČEZ Distribuce, a. s. ze dne 19.02.2018, zn.:
1096819286 – nemá námitky proti vydání stavebního povolení;
ꟷ vyjádření odboru městského majetku, oddělení provozu Magistrátu města Mostu ze
dne 31.01.2018, zn.: MmM/003877/2018/OMM/JV - uplatňuje podmínky, které byly
zahrnuty do podmínek rozhodnutí;
ꟷ vyjádření státního podniku Povodí Ohře, s. p. ze dne 08.01.2018, zn.:
POH/00359/2017-02/032300 – odkazuje na vyjádření/ stanovisko ze dne 25.04.2017;
ꟷ vyjádření/ stanovisko ze dne 25.04.2017, zn.: POH/17982/2017-2/032300 - uplatňuje
podmínky, které byly zahrnuty do podmínek rozhodnutí;
ꟷ vyjádření ke stavbě společnosti KAMESURI a. s. ze dne 28.02.2018, č. j.:
2018/3033/PKÚ/KOH – souhlasí s realizací stavby;
ꟷ vyjádření odboru rozvoje a dotací, oddělení rozvoje a územního plánu Magistrátu
města Mostu ze dne 17.01.2018, zn.: MmM/002372/2018/ORaD/MH – souhlasí bez
připomínek;
ꟷ závazné stanovisko Hasičského záchranného sboru Ústeckého kraje, územního
odboru Most ze dne 17.01.2018, č. j.: HSUL- 2724-6/MO-2017 – souhlasí bez
připomínek;
ꟷ vyjádření Ústavu archeologické památkové péče, veřejná výzkumná instituce ze dne
09.01.2018 - uplatňuje podmínky, které byly zahrnuty do podmínek rozhodnutí;
ꟷ závazné stanovisko Krajské hygienické stanice Ústeckého kraje ze dne 09.05.2017, č.
j.: KHSUL 17701/2017 – souhlasí bez připomínek;
ꟷ závazné stanovisko odboru životního prostředí a zemědělství Krajského úřadu
Ústeckého kraje ze dne 16.06.2017, č. j.: 2580/ZPZ/2017 – souhlasí bez připomínek;
ꟷ vyjádření Obvodního báňského úřadu pro území kraje Ústeckého ze dne 07.12.2016,
zn.: SBS/38148/2016 – souhlasí bez připomínek;
ꟷ vyjádření k realizaci stavby Ing. Jaroslava Bažanta ze dne 19.12.2017 – vyloučení
negativního zásahu do hnízdních biotopů;
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ꟷ souhrnné vyjádření odboru životního prostředí a zemědělství Krajského úřadu
Ústeckého kraje ze dne 12.01.2018, č. j.: 135/ZPZ/2017/V-3022 – souhlasí bez
připomínek;
ꟷ vyjádření odboru životního prostředí a mimořádných událostí, oddělení životního
prostředí Magistrátu města Mostu ze dne 24.01.2018, zn.:
MmM/002768/2018/OŽPaMU/JB – souhlasí bez připomínek;
ꟷ smlouva o právu provést stavbu č. 5/29/2018, č. KOH/Sk/018/2018 ze dne
05.02.2018;
ꟷ výpis z usnesení 63. schůze Rady města Mostu ze dne 07.12.2017, č.:
RmM/3629/63/2017
f. Vodoprávní úřad ověřil vlastnická práva k pozemku dotčenému nakládáním s vodami a pro
stavbu, a to z listu vlastnictví z dálkového přístupu katastru nemovitostí. Ke dni vydání
tohoto rozhodnutí byl pozemek parc. č. 177 v katastrálním území Most I (monitorovací vrt)
ve vlastnictví Statutárního města Mostu, IČO: 00266094, Radniční 1/2, 434 01 Most.
Pozemek je veden v katastru nemovitostí pro obec Most, katastrální území Most I na listu
vlastnictví 1. Právo provést stavbu na předmětném pozemku bylo doloženo smlouvou č.
5/29/2018, č. KOH/Sk/018/2018 ze dne 05.02.2018.
g. Doklad o zaplacení správního poplatku byl vodoprávnímu úřadu předložen dne 19.04.2018.
Posouzení vodoprávního úřadu:
Vodoprávní úřad v provedeném řízení přezkoumal předloženou žádost z hlediska zájmů
sledovaných vodním zákonem, dále podle § 111 stavebního zákona a zjistil, že jejím
uskutečněním nejsou ohroženy zájmy společnosti ani nepřiměřeně omezena či ohrožena práva
a oprávněné zájmy účastníků řízení. Lze předpokládat, že záměrem nedojde ke zhoršení stavu
vodního útvaru a nebude mít za následek nedosažení dobrého stavu vod.
Projekt (dokumentace) stavby splňuje obecné technické požadavky na výstavbu.
Množství odebíraných podzemních vod, způsob měření, a další podmínky odběru, rozsah
a způsob kontroly vodoprávní úřad stanovil v souladu se žádostí a s ustanoveními vodního
zákona tak, jak je uvedeno ve výrokové části tohoto rozhodnutí.
S ohledem na výše uvedené rozhodl vodoprávní úřad tak, jak je uvedeno ve výrokové části
tohoto rozhodnutí.
Orientační určení polohy místa (souřadnice X, Y):
X = 988015 Y = 790565

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. Odvoláním lze napadnout výrokovou
část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění
rozhodnutí je nepřípustné. 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.
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
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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.
Vodoprávní úřad po dni nabytí právní moci stavebního povolení zašle stavebníkovi jedno
vyhotovení ověřené projektové dokumentace a štítek obsahující identifikační údaje o povolené
stavbě. 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.
Povolení k jinému nakládání s podzemními vodami - k jejich odběru za účelem chemické
analýzy je vydáváno bez ohledu na jakost podzemní vody v místě tohoto povoleného nakládání.

Ing. Stanislav Franta
vedoucí odboru stavební úřad
Magistrátu města Mostu
Poplatek:
Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších
předpisů položky 18 odst. 1 písm. h) ve výši 3000 Kč byl zaplacen dne 19.04.2018.
Obdrží:
Účastníci řízení:
Palivový kombinát Ústí, státní podnik, IDDS: bneuin8
sídlo: Hrbovická č. p. 2, Hrbovice, 403 39 Chlumec u Ústí nad Labem
Statutární město Most, zastoupené Ing. Františkem Svobodou, vedoucím odboru městského
majetku Magistrátu města Mostu, Radniční č. p. 1/2, 434 01 Most 1
KAMESURI a. s., IDDS: jms6yt9
sídlo: Moravská č. p. 1687/34, 120 00 Praha 2 - Vinohrady
Dotčené orgány:
Hasičský záchranný sbor Ústeckého kraje, územní odbor Most, IDDS: auyaa6n
sídlo: Dělnická č. p. 163, Velebudice, 434 01 Most 1
Krajská hygienická stanice Ústeckého kraje, územní pracoviště Most, IDDS: 8p3ai7n
sídlo: J. E. Purkyně č. p. 270/5, 434 01 Most 1
Krajský úřad Ústeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, IDDS: t9zbsva
sídlo: Velká hradební č. p. 3118/48, Ústí nad Labem - centrum, 400 01 Ústí nad Labem 1
Č.j. MmM/048654/2018/OSÚ/EH

str. 10

Magistrát města Mostu, odbor školství, kultury a sportu, Radniční č. p. 1/2, 434 69 Most 1
Magistrát města Mostu, odbor životního prostředí a mimořádných událostí, Radniční č. p. 1/2,
434 01 Most 1
Ostatní:
Palivový kombinát Ústí, státní podnik, středisko Kohinoor, Kohinoor II č. p. 100,
435 32 Mariánské Radčice
Magistrát města Mostu, odbor rozvoje a dotací, Radniční č. p. 1/2, 434 01 Most 1
Obvodní báňský úřad pro území kraje Ústeckého, IDDS: 4huadu8
sídlo: U Města Chersonu č. p. 1429, 434 01 Most 1
Povodí Ohře, státní podnik, IDDS: 7ptt8gm
sídlo: Bezručova č. p. 4219, 430 03 Chomutov 3
Severočeské vodovody a kanalizace, a. s., IDDS: f7rf9ns
sídlo: Přítkovská č. p. 1689/14, Trnovany, 415 01 Teplice 1
Technické služby města Mostu a. s., IDDS: vywt2un
sídlo: Dělnická č. p. 164, Velebudice, 434 01 Most 1
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