MAGISTRÁT MĚSTA ÚSTÍ NAD LABEM
odbor životního prostředí
Velká Hradební 8, 401 00 Ústí nad Labem
Dle rozdělovníku
č. j.: MMÚL/OŽP/VHO/66656/2020/JirJ/C-25
č. ev.: 133140/2020
Vyřizuje: Ing. Jiří Jirotka
Tel./E-mail: 475 271 668, Jiri.Jirotka@mag-ul.cz
Ústí nad Labem dne: 24. 4. 2020

ROZHODNUTÍ
Magistrát města Ústí nad Labem, odbor životního prostředí jako vodoprávní úřad věcně
příslušný dle ust. § 104 odst. 2 písm. c) a ust. § 106 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a
o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů a dále jako přísluš ný
speciální stavební úřad dle ust. § 15 odst. 5 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 ust. § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „vodoprávní úřad“), účastníkovi řízení dle ust. § 27 odst. 1
správního řádu/stavebníkovi, kterým je právnická osoba
Ředitelství vodních cest ČR, se sídlem nábřeží Ludvíka Svobody 1222/12, 110 00 Praha,
IČ: 679 81 801, v zastoupení Vodní cesty a. s., se sídlem Na Pankráci 1148/57, 140 00 Praha,
IČ: 649 49 192,
mění
podle ustanovení § 15 odst. 1 vodního zákona a ust. § 118 odst. 1 stavebního zákona, rozhodnutí
Magistrátu města Ústí nad Labem, odboru životního prostředí, vydané pod č. j.:
MMÚL/OŽP/VHO/288958/2018/JirJ/C-25, č. ev.: 20576/2019 ze dne 6. 2. 2019 v právní moci
dne 28. 2. 2019 pro stavbu vodního díla pod názvem:
„Přístaviště Brná”
v podmínce č. 8 následovně:
„8. Stavba vodního díla bude dokončena do 30. 4. 2022.“
V ostatních částech zůstává rozhodnutí beze změny.
Účastníci řízení dle ust.§ 27 odst. 1 správního řádu:
Ředitelství vodních cest ČR, se sídlem nábřeží Ludvíka Svobody 1222/12, 110 00 Praha, IČ: 679
81 801, v zastoupení Vodní cesty a. s., se sídlem Na Pankráci 1148/57, 140 00 Praha,
IČ: 649 49 192

ODŮVODNĚNÍ
Magistrát města Ústí nad Labem, odbor životního prostředí, jako věcně a místně přísluš ný
správní orgán obdržel dne 13. 2. 2020 žádost právnické osoby – účastníka řízení podle ust. § 27
odst.1 správního řádu Ředitelství vodních cest ČR, se sídlem nábřeží Ludvíka Svobody
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1222/12, 110 00 Praha, IČ: 679 81 801, v zastoupení Vodní cesty a. s., se sídlem Na Pankráci
1148/57, 140 00 Praha, IČ: 649 49 192, o změnu stavby před jejím dokončením - změna termínu
k dokončení stavby pod názvem „Přístaviště Brná“ spočívající v prodloužení termínu k jejímu
dokončení o dva roky, a to do 30. 4. 2022. Svou žádost žadatel odůvodňuje nevybráním
zhotovitele stavby.
Uvedeným dnem bylo zahájeno řízení o prodloužení termínu k dokončení stavby, tj. řízení o
změně stavby před jejím dokončením podle ust. § 118 stavebního zákona, vedené pod č. j. spisu
MMÚL/OŽP/VHO/66656/2020/JirJ/C-25.
Předmětná
stavba
byla
povolena
rozhodnutím
zdejšího
úřadu
č.
j.:
MMÚL/OŽP/VHO/288958/2018/JirJ/C-25, č. ev.: 20576/2019 ze dne 6. 2. 2019 v právní moci
dne 28. 2. 2019 s termínem pro dokončení do 30. 4. 2020.
Pro vedené řízení vodoprávní úřad stanovil rozsah účastníků řízení v souladu s ustanovením
§ 27 správního řádu. Zdejší vodoprávní úřad na základě uvedeného podání následně oznámil
opatřením pod č. j.: MMÚL/OŽP/VHO/66656/2020/JirJ/C-25, č. ev.: 109796/2020 ze dne
16. 3. 2020 podle ust. § 47 správního řádu zahájení vodoprávního řízení dle ust. § 15 vodního
zákona v souladu s ust. § 112 odst. 1 a ust. § 118 odst. 2 stavebního zákona v uvedené věci.
K řízení mohli účastníci řízení a dotčené orgány uplatnit závazná stanoviska a námitky,
popřípadě důkazy do deseti dnů od doručení tohoto oznámení, nejpozději však po uplynutí
desátého dne po dni, kdy bylo nedoručené a uložené oznámení připraveno k vyzvednutí, s
poučením, že k později uplatněným závazným stanoviskům, námitkám, popřípadě důkazům
nebude v souladu s ust. § 115 odst. 8 vodního zákona přihlédnuto. Ústní jednání a místní šetření
vodoprávní úřad nenařídil. Účastníci řízení mohli po celou dobu řízení nahlížet do podkladů
rozhodnutí v kanceláři vodoprávního úřadu. K řízení nebyla doručena žádná nesouhlas ná
stanoviska dotčených orgánů či námitky účastníků řízení; podklady řízení obsahovaly všechna
zákonem stanovená stanoviska dotčených orgánů a vyjádření účastníků řízení.
Na základě provedeného oznámení vodoprávního řízení bylo doručeno dne:
-

24. 3. 2020 souhlasné stanovisko Krajské hygienické stanice Ústeckého kraje, se sídlem
Moskevská 15, 400 01 Ústí nad Labem, pod č. j.: KHSUL 13190/2020 ze dne 23. 3. 2020,
14. 4. 2020 souhlasné závazné stanovisko Státní plavební správy, pobočka Děčín, se sídlem
Husitská 1403/8, 405 02 Děčín, zn. 753/DC/20 ze dne 14. 4. 2020.

Vodoprávní úřad posoudil a ve vodoprávním řízení projednal podaný návrh v celém rozsahu,
předložené doklady považuje za dostatečný podklad pro vydání rozhodnutí ve výše uvedené
věci, a proto žadateli vyhověl tak, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí.
Správní poplatek za provedení požadovaného správního úkonu vyměřený na základě ust. § 5
zákona č. 634/2004 Sb. o správních poplatcích, v platném znění, příloha – sazebník poplatků
položka 18, bod 5. ve výši 1000,- Kč, byl uhrazen dne 17. 4. 2020 bankovním převodem ve
prospěch účtu Magistrátu města Ústí nad Labem.

POUČENÍ ÚČASTNÍKŮ
Proti tomuto rozhodnutí mohou účastníci řízení podat podle ust. § 81 a násl. správního řádu,
odvolání, ve kterém se uvede, v jakém rozsahu se rozhodnutí napadá a dále namítaný rozpor
s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo, ve lhůtě 15
dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu Ústeckého kraje, se sídlem Velká Hradební
48, Ústí nad Labem, a to podáním učiněným u zdejšího úřadu. Za počátek lhůty se považuje
den následující po dni oznámení tohoto rozhodnutí, nejpozději však po uplynutí desátého dne
ode dne, kdy bylo nedoručené a uložené rozhodnutí připraveno k vyzvednutí. Odvolání se
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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. Podané odvolání má odkladný účinek. Odvolání jen proti
odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.
Ing. Jiří Jirotka
referent oddělení vodního hospodářství
Magistrátu města Ústí nad Labem

Obdrží:
Účastníci řízení ust. § 27 odst. 1 správního řádu (do vlastních rukou)
1. Ředitelství vodních cest ČR, nábřeží Ludvíka Svobody 1222/12, 110 00 Praha, IČ: 679 81
801, obdrží prostřednictvím Vodní cesty a. s., Na Pankráci 1148/57, 140 00 Praha, IČ:
649 49 192 (doručovací adresa: V Podhájí 226/28, 400 01 Ústí nad Labem)
Účastníci řízení dle § 27 odst. 2 a 3 správního řádu (do vlastních rukou/DS)
1. Městský obvod Ústí nad Labem - Střekov (dotčená obec)
2. Povodí Labe, s. p., Víta Nejedlého 951/8, 500 03 Hradec Králové
3. CYKLOKEMP LODĚNICE s. r. o., Pod Tratí č. p. 50, 403 21 Ústí nad Labem
Dotčené orgány:
4. Magistrát města Ústí nad Labem, stavební odbor - zde
5. Magistrát města Ústí nad Labem, odbor investic a územního plánování - zde
6. Magistrát města Ústí nad Labem, odbor ŽP - odpadové hospodářství, ochrana ovzduší
ochrana přírody - zde
7. HZS Ústeckého kraje, ÚO Ústí nad Labem, Horova 1340/10, 400 01 Ústí nad Labem
8. Krajská hygienická stanice ÚK v Ústí n. Labem, Moskevská 15, 400 01 Ústí nad Labem
9. AOPK, Správa CHKO České Středohoří, Michalská 260/14, 412 01 Litoměřice
10. Státní plavební správa – pobočka Děčín, Husitská 1403/8, 405 02 Děčín
Na vědomí:
11. Severočeské vodovody a kanalizace, a.s., Přítkovská 1689, 415 50 Teplice IDDS: f7rf9ns
12. ČEZ Distribuce, Teplická 874/8, 405 02 Děčín
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