Odbor obecní živnostenský úřad, stavební úřad a životní prostředí
Vodoprávní úřad

Dle rozdělovníku

VÁŠ DOPIS ZN.:
ZE DNE:

11.08.2015

ČJ.:
SP. ZNAČKA:
VYŘIZUJE:
TELEFON:
E-MAIL:

MMCH/115321/2015
SZ MMCH/81924/2015
Ing. Hana Hanzíková
474 637 942
h.hanzikova@chomutov-mesto.cz

DATUM:

02.12.2015

ROZHODNUTÍ
Magistrát města Chomutova, Vodoprávní úřad, jako vodoprávní úřad (dále jen „správní orgán“)příslušný
podle ustanovení § 106 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve
znění pozdějších předpisů, a speciální stavební úřad příslušný podle ustanovení § 15 odst. 4 vodního
zákona a ustanovení § 15 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu
(stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, ve správním řízení posoudil žádost o povolení stavby
vodního díla, kterou dne 11.08.2015 podala společnost
Severní energetická a.s., identifikační číslo 28677986, se sídlem Václava Řezáče 315, 434 01 Most (dále
jen "stavebník"), a na základě tohoto posouzení:
I.

Podle ustanovení § 15 vodního zákona a dle ustanovení § 115 stavebního zákona vydává
stavební povolení

ke stavbě vodního díla vedeného pod názvem:
"Přeložka Vesnického potoka - prodloužení přeložky"
(zkapacitnění a zatěsnění koryta v úseku km 0,000 až 0,21220)
(dále jen "stavba") na místě:
Název kraje
Název obce
Identifikátory katastrálních území
Názvy katastrálních území
Rybí přechod
Parcelní čísla dle evidence katastru nemovitostí

Ústecký kraj
Vysoká Pec
677167
Kundratice u Chomutova
NE
pozemkové parcely čísla 814/3, 814/13,
814/17, 814/26, 814/28, 815/16, 1164/5,
1164/6 v katastrálním území Kundratice u
Chomutova
Číselný identifikátor vodního toku
10102691
Název vodního toku
Vesnický potok (Mořicův)
Čísla hydrologického pořadí
144220700100
Říční km vodního toku (konec stavby)
2,4 km
Říční km vodního toku (začátek stavby)
2,1 km
Přímé určení polohy (konec stavby) - (souřadnice X, Y) 983542; 801970
Přímé určení polohy (začátek stavby) - (souřadnice X, Y) 983710; 851854
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Údaje o povolené stavbě:
Název vodního díla

"Přeložka Vesnického potoka - prodloužení
přeložka"

Stavby upravující, měnící nebo zřizující koryta vod. toků
včetně terénních úprav
úprava koryta a břehů
Stavby potřebné k jinému nakládání s vodami
stavby umožňující převody a odvádění
povrchové vody
Účely užití vodního díla (Č 11)
ochrana před povodněmi a ostatními
škodlivými účinky vod
II. Podmínky a povinnosti pro provedení stavby dle ustanovení § 15 odst. 3 vodního zákona a dle
ustanovení § 115 stavebního zákona a ustanovení § 18c vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě
územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření, v pozdějším znění:
1. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace ověřené vodoprávním úřadem, kterou
vypracoval Ing. Petr Kokeš (ČKAIT 0401422), Vodohospodářské projekty Teplice spol. s r.o.,
identifikační číslo 622957, se sídlem Poštovní 3115, 415 01 Teplice; změny nesmí být provedeny bez
předchozího povolení vodoprávního úřadu.
2. Stavba bude dokončena nejpozději do 31. prosince 2019.
3. Stavba bude provedena dodavatelsky osobou oprávněnou k výstavbě vodních děl.
4. Před zahájením stavby stavbyvedoucí zajistí vytýčení veškerých tras technické infrastruktury v místě
jejich střetu se stavbou.
5. Správci dotčené technické infrastruktury v místě jejich střetu se stavbou budou požádáni o stanovení
podmínek a normových hodnot pro případ střetu (tj. např. křížení, souběh a práce prováděné v
ochranných pásmech inženýrských sítí).
6. Stavební materiál může být skladován a stavba prováděna pouze na pozemcích nebo na částech
pozemků, které byly předmětem projednávání ve vodoprávním řízení o povolení této stavby.
7. Před zahájením staveních prací bude zpracován havarijní plán dle vyhlášky č. 450/2005 Sb.,
v platném znění a povodňový plán dle TNV 75 2931. Tyto plány budou po výběru zhotovitele stavby
předloženy Povodí Ohře, státní podnik, závod Chomutov k vyjádření. Poté bude havarijní plán
schválen zdejším vodoprávním úřadem a povodňový plán bude předložen k vyjádření příslušné obci.
8. Zahájení stavby bude vlastníkovi pozemků (I.H.FARM s.r.o.) oznámeno 7 dní před zahájením stavby.
9. Budou dodrženy podmínky uvedené v závazném stanovisku Krajského úřadu Ústeckého kraje, odbor
životního prostředí a zemědělství, číslo jednací 3511/ZPZ/2014-3/VKP-048, ze dne 17.09.2014, a to
zejména:
- Z důvodu výstavby nebudou káceny dřeviny nad rámec předložené projektové dokumentace.
- Všechny objekty zařízení staveniště budou po dokončení stavby zlikvidovány, skládky materiálu
budou uvedeny do původního stavu, veškerý nevyužitý materiál a vybouraná stavební suť budou
odvezeny.
- Po dobu pěti let od dokončení stavby budou plochy stavby každoročně kontrolovány, v případě
nalezení a výskytu invazních či expanzivních druhů (například třtiny) budou tyto účinně potlačovány
například opakovanou sečí či v případě nepůvodních agresivních druhů za použití cílených herbicidů
apod.
- Souhlas pro realizaci stavby se vydává na dobu určitou do 31.12.2019.
10.Budou dodrženy podmínky uvedené v závazném stanovisku Magistrátu města Chomutova, Orgánu
ochrany přírody, ze dne 23.07.2014, pod č.j. MMCH/71442/2015, a to zejména:
- Veškeré zemní a stavební práce budou omezeny na nejnutnější míru, budou provedeny šetrným
způsobem k půdnímu krytu a okolním pozemkům s cílem minimalizovat tak zásah do ekologie
lokality.
- Za účelem výstavby nebudou káceny další stromy a keře na rámec předložené projektové
dokumentace.
- K opevnění koryta potoka bude použit lomový kámen z místních (autochtonních) zdrojů,
- Svrchní vrstva zeminy, včetně zeminy z manipulačního pruhu podél koryta bude shrnuta, uložena na
dočasné deponii a během konečných úprav povrchu opětovně rozprostřena.
Magistrát města Chomutova
Zborovská 4602, 430 28 Chomutov | tel.: +420 474 637 111 | fax: +420 474 652 777| e-mail: podatelna@chomutov-mesto.cz
Datová schránka: 497beyz | IČ: 00261891 | DIČ: CZ 00261891 | číslo účtu: KB 19-0000626441/0100 | www.chomutov-mesto.cz
Úřední dny a hodiny: pondělí, středa 08.00-17.00 hodin | úterý, čtvrtek 08.00-15.00 hodin.

Č.j. MMCH/115321/2015

str. 3

- Opětovně rozprostřená zemina (dle předchozího bodu) nebude oseta a bude ponechána přirozené
sukcesi, aby se zabránilo zavlečení stanovištně nepůvodních druhů rostlin či dokonce invazních druhu
rostlin.
- Příjezdy na staveniště a manipulační pruh podél kanálu mohou být v nezbytné míře zpevněny
inertním materiálem (štěrkem) místní provenience, který je poté možné ponechat na místě a překrýt
původní vrstvou zeminy.
- Použité stroje a zařízení budou v bezvadném technickém stavu, proti případným únikům ropných
látek, chemikálií, tuků aj. z mechanizace do povrchových i spodních vod a půdy, budu zhotovitelem
stavby přijata účinná opatření.
- Všechny objekty zařízení staveniště budou po dokončení stavby zlikvidovány, skládky materiálu
budou uvedeny do původního stavu, veškerý nevyužitý materiál a vybouraná stavební suť budou
odvezeny na skládku.
11.Budou dodrženy podmínky uvedené v závazném stanovisku Magistrátu města Chomutova, Orgánu
státní správy lesů, ze dne 29.09.2014, pod č.j. MMCH/99631/2014, a to zejména:
- Během realizace záměru i po jeho skončení nedojde k poškození lesa zejména poškozením nebo
kácením dřevin, uskladňováním stavebního materiálu nebo stavebního odpadu.
- Během realizace záměru nedojde k přímému dotčení pozemků určených k plnění funkcí lesa nad
rámec odnětí těchto pozemků dle § 13 odst. 1 lesního zákona, provedeného v souvislosti se stavbou.
12.Budou dodrženy podmínky uvedené v závazném stanovisku Městského úřadu Litvínov, odbor
životního prostředí, ze dne 26.09.2014, pod č.j. OŽP/42883/2014/KUE/221.1.3, a to zejména:
- Realizací stavby nesmí dojít k poškození ani pokácení stromů rostoucích na pozemku určeném
k plnění funkcí lesa p.č. 182/50 v k.ú. Jezeří.
- Při realizaci záměru musí investor dodržovat základní povinnosti k ochraně pozemků určených
k plnění funkcí lesa uvedené v § 13 lesního zákona a stavba bude zajištěna tak, aby vlastník pozemku
určeného k plnění funkcí lesa nebyl nucen změnit způsob hospodaření v lese nebo omezit využívání
pozemku určeného k plnění funkcí lesa.
- Výkopek, stavebniny ani jiné materiály nebudou ukládány na okolní pozemek určení k plnění funkcí
lesa.
- Vlastník pozemku určeného k plnění funkcí lesa neodpovídá za škody, které mohou být způsobeny
událostmi uvedenými v § 22 odst. 1 lesního zákona.
13.Budou dodrženy podmínky uvedené ve stanovisku Povodí Ohře, státní podnik, závod Chomutov,
značky POH/04502/2015/201100, ze dne 22.07.2015, a to zejména:
- Během stavby nedojde k významnému znečištění vod, zvláště ne ropnými látkami.
- Zahájení a ukončení prací bude oznámeno POh, s.p., provoz v Chomutově, a to jak telefonicky, tak emailem. V e-mailu bude uvedena osoba zodpovědná za stavbu.
- POh, s.p., závod Chomutov bude přizván k závěrečné prohlídce stavby, kde bude předána projektová
dokumentace skutečného provedení stavby.
- Povodí Ohře, státní podnik nepřevezme do své správy žádné nově budované konstrukce, nebude na
nich provádět údržbu a nebude odpovídat za škody způsobené vodou.
14.Stavbou dotčené pozemky budou uvedeny do původního stavu a předány vlastníkům formou zápisu
o předání a převzetí.
15.Dokončenou stavbu lze užívat jen na základě kolaudačního souhlasu.
16.Návrh na vydání kolaudačního souhlasu se podává těsně před úplným dokončením stavby.
17.S žádostí o kolaudační souhlas budou předložena stanoviska vlastníků veřejné dopravní a technické
infrastruktury o provedení kontroly způsobu napojení a křížení stavby a další doklady:
- stanoviska vlastníků veřejné dopravní a technické infrastruktury o provedení kontroly způsobu
napojení stavby,
- doklad o předání, převzetí dotčených inženýrských sítí jejich správci,
- doklad o předání a převzetí dokončené stavby,
- doklad o tom, že stavbu prováděla osoba způsobilá k provádění staveb vodních děl,
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- dokumentací skutečného provedení stavby (min. ve dvojím vyhotovení) k ověření dle § 125 odst. 4
stavebního zákona – ověřenou oprávněnou osobou k provádění staveb vodních děl,
- dokumentací ověřenou stavebním úřadem ve stavebním řízení nebo při povolení změn stavby,
- stavební deník,
- skutečné zaměření stavby,
- doklad o likvidaci nebezpečných odpadů, pokud na stavbě vznikly,
- popisem a zdůvodněním provedených odchylek od vodoprávního povolení,
- doklady o jakosti výrobků použitých ke stavbě,
- souhlasné vyjádření vlastníků pozemků dotčených stavbou,
- doklady o výsledcích předepsaných zkoušek.
III.

rozhoduje o námitkách účastníků řízení

- Námitky účastníků nebyly v řízení uplatněny.
Účastníci řízení, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu (§ 27 odst. 1 správního řádu):
Severní energetická a.s., identifikační číslo 28677986, se sídlem Václava Řezáče 315, 434 01 Most

Odůvodnění
Dne 11.08.2015 podal žadatel žádost o stavební povolení na výše uvedenou stavbu, uvedeným dnem
bylo zahájeno vodoprávní řízení.
Protože žádost nebyla úplná a nebyla doložena všemi podklady a stanovisky potřebnými pro její řádné
posouzení, byl žadatel dne 20.08.2015 vyzván k doplnění žádosti výzvou č.j. MMCH/85008/2015 a řízení
bylo přerušeno usnesením č.j. MMCH/85009/2015. Žádost byla doplněna dne 29.10.2015.
Po doplnění již žádost byla doložena všemi povinnými doklady podle ustanovení § 7b vodního zákona a §
2 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 zejména:
- vyjádřením příslušného stavebního úřadu o souladu s územím plánem,
- projektovou dokumentací stavby,
- vyjádřením Krajského úřadu Ústeckého kraje, jednací číslo 2675/ZPZ/2014/Wur, JID:
97245/2015/KUUK, ze dne 14.07.2015,
- rozhodnutím o udělení výjimky dle ustanovení § 56 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a
krajiny, které vydala Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky, Správa CHKO Labské
pískovce, dne 29.09.2015, značky SR/0193/LP/2015,
- rozhodnutím o udělení výjimky dle ustanovení zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny,
které vydala Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky, Správa CHKO Labské pískovce, dne
10.11.2014, značky 02159/LP/2014,
- rozhodnutím o udělení výjimky dle ustanovení zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny,
které vydala Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky, Správa CHKO Labské pískovce, dne
29.09.2015, značky RS/0193/LP/2015,
- rozhodnutím Krajského úřadu Ústeckého kraje, jednací číslo 3423/ZPZ/2015-11/ZD-782, JID:
140802/2015/KUUK, ze dne 20.10.2015,
- rozhodnutím Magistrátu města Chomutova, Orgán státní správy lesů, ze dne 18.08.2015, pod č.j.
MMCH/83148/2015,
- závazným stanoviskem Krajského úřadu Ústeckého kraje, jednací číslo 3511/ZPZ/2014-3/VKP-048,
JID: 128898/2014/KUUK, ze dne 17.09.2014,
- závazným stanoviskem Magistrátu města Chomutova, Orgánu ochrany přírody, ze dne 23.07.2014,
pod č.j. MMCH/71442/2015,
- sdělení Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky, Správa CHKO Labské pískovce, dne
10.11.2014, značky 02159/LP/2014,
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- závazným stanoviskem Magistrátu města Chomutova, Orgán státní správy lesů, ze dne 29.09.2014,
pod č.j. MMCH/99631/2014,
- závazným stanoviskem Městského úřadu Litvínov, odbor životního prostředí, ze dne 26.09.2014, pod
č.j. OŽP/42883/2014/KUE/221.1.3,
- vyjádřením Magistrátu města Chomutova, Odbor rozvoje, investic a majetku města, ze dne
06.09.2014, pod č.j. MMCH/99616/2014/ÚÚP/280/14/Va,
- závazným stanoviskem Magistrátu města Chomutova, Orgán státní správy lesů, ze dne 29.09.2014,
pod č.j. MMCH/99631/2014,
- souhlasným vyjádřením obce Vysoká Pec, ze dne 20.05.2014, pod č.j. 0000273/14/OÚ/VP,
- souhlasným stanoviskem městem Horní Jiřetín, ze dne 09.10.2014, pod č.j. 51/983/2014/GL,
- vyjádřením Obvodního báňského úřadu pro území kraje Ústeckého, ze dne 07.05.2014, značky
SBS/14109/2014/OBÚ-04/1,
- závazným stanoviskem Hasičského záchranného sboru Ústeckého kraje, Ústní nad Labem, ze dne
23.10.2014, pod č.j. HSUL-5659-2/PRE-2014,
- vyjádřením Krajské hygienické stanice Ústeckého kraje, se sídlem v Ústní nad Labem, ze dne
29.09.2014, pod č.j. KHSUL 37077/2014,
- vyjádřením Palivového kombinátu Ústí, státní podnik, Chlumec, ze dne 28.05.2014, pod značkou
2014/6668/PKÚ/NŘP,
- vyjádřením Lesů České republiky, s.p., Lesní správa Litvínov, ze dne 04.09.2014, pod č.j.
LČR235/2236/2014,
- vyjádřením Lesů České republiky, s.p., Lesní správa Litvínov, ze dne 04.09.2014, pod č.j.
LČR235/2236/2014,
- stanoviskem Povodí Ohře, státní podnik, značky 032100-15270/2014, ze dne 03.06.2014,
- stanoviskem Povodí Ohře, státní podnik, závod Chomutov, značky POH/04502/2015/201100, ze dne
22.07.2015.
Správní orgán 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 10 dnů od doručení tohoto oznámení 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.
Projektovou dokumentaci stavby "Přeložka Vesnického potoka - prodloužení přeložky" (zkapacitnění a
zatěsnění koryta v úseku km 0,000 až 0,21220) vypracoval v květnu 2015 Ing. Petr Kokeš (ČKAIT
0401422), Vodohospodářské projekty Teplice spol. s r.o., identifikační číslo 622957, se sídlem Poštovní
3115, 415 01 Teplice. Zakázka číslo 16.04/15. Projektová dokumentace stavby řeší: vybudování
dostatečně kapacitního a zatěsněného koryta pro převedení povrchových vod s navrhovanou kapacitou
12,4 m3/s (=Q100). Cílem stavby je vyřešení situace s projevy nestability v sanované oblasti
severozápadních svahů lomu ČSA.
Popis trasy: Začátek úpravy leží v místě stávajícího ukončení trasy v současné době budovaného vodního
toku na p.p.č. 814/3 v k.ú. Kundratice u Chomutova. Trasa dále pokračuje v pozici stávajícího zbytkového
koryta Vesnického potoka. V úseku mezi km 0,108 až 0,121 podchází trasa navrhovaného toku stávající
komunikaci. Stávající pobořený a částečně ucpaný propustek bude nahrazen novým kapacitním
rámovým propustkem - typ BENEŠ o světlém profilu 3,0 x 2,0 m s čely z kamenného zdiva do betonu, s
vyspárováním cementovou maltou. Dále trasa pokračuje v souběhu s oploceným areálem bývalé
vodárny. Trasa je vedena v souběhu s pravým břehem stávajícího koryta Vesnického potoka, od km cca
0,200 bude nová trasa vedena v ose koryta stávajícího. Konec úpravy bude v km 0,245, kde trasa
navrhovaného koryta bude napojena na stávající betonový práh - počátek stávajícího bezpečnostního
přelivu.
Konstrukční a materiálové řešení: Navržené koryto bude sloužit k převedení širokého rozmezí
návrhových průtoků od běžného "sanačního" až po návrhový průtok Q100 = 12,4 m3/s. Tvar příčného
profilu koryta bude složený - dno šířky 2,0 m a sklony břehů 1:1,5. V úsecích nad a pod navrženým
rámovým propustkem bude dno toku plynule rozšířeno až na světlou šířku rámu. Zároveň budou v
těchto úsecích upraveny sklony svahů na 1:1. Dno bude dále upraveno do trojúhelníkové kynety směrem
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do osy koryta ve sklonu 1:5 - pro koncentraci minimálních průtoků směrem do osy koryta. V rozšířeném
profilu bude kyneta plynule napojena na rovný úsek rámového propustku. Dále bude koryto utěsněno z
místních nadložních jílovitých zemin s velmi nízkým koeficientem filtrace (k = 1.10-9 až 1.10-12).
Zatěsněn bude celý průtočný profil až do výšky horní úrovně břehového opevnění. Mocnost těsnění je
navržena na 600 mm jílu, hutněného min. ve třech vrstvách po max. 200 mm s požadovanou mírou
zhutnění min. 98 %. Nad vrstvou těsnění bude uložena v celé šíři profilu separační geotextilie, na ní 100
mm štěrkopísková podkladní vrstva a opevnění koryta bude tvořit kamenná rovnanina s pro štěrkováním
o celkové mocnosti min. 400 mm (s výjimkou úseku mezi km 0,084 až 0,101). Zvýšená pozornost bude
věnována úsekům s vyšším sklonem dna koryta - cca nad 5 % - při ručním ukládání kamenných bloků
dbát na zásady správné vazby běhounů a vazáků s dobrým vyklínováním jednotlivých prvků. V úseku
mezi km 0,084 až 0,101 je navrženo opevnění z kamenné dlažby do betonu - s vyspárováním
cementovou maltou.
Přeložka drenážního svodu - vzhledem k tomu, že trasa nového koryta kříží přibližně km 0,108 trasu
stávajícího trubního svodu DN 700 (a v souběhu sním vedoucí trasu drenážního svodu), je navrženo
provést dílčí přeložku těchto stávajících trubních tras - se zaústěním do nového koryta - přibližně v km
0,101.
Stanoviska dotčených orgánů, odborná posouzení, znalecké posudky:
Krajský úřad Ústeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, vydal závazné stanovisko k výše
uvedené stavbě vedené pod číslem jednacím 3511/ZPZ/2014-3/VKP-048, JID: 128898/2014/KUUK, ze
dne 17.09.2014. Závazné stanovisko bylo vydáno s podmínkami, která jsou zahrnuta ve výrokové části
rozhodnutí pod bodem č. 9.
Magistrát města Chomutova, Orgán ochrany přírody vydal závazné stanovisko k výše uvedené stavbě
vedené pod značkou MMCH/71442/2015, ze dne 23.07.2014. Závazné stanovisko bylo vydáno
s podmínkami, která jsou zahrnuta ve výrokové části rozhodnutí pod bodem č. 10.
Magistrát města Chomutova, Orgán státní správy lesů, vydal závazné stanovisko k výše uvedené stavbě
vedené pod značkou MMCH/99631/2014, ze dne 29.09.2014. Závazné stanovisko bylo vydáno
s podmínkami, která jsou zahrnuta ve výrokové části rozhodnutí pod bodem č. 11.
Městský úřad Litvínov, odbor životního prostředí, vydal závazné stanovisko k výše uvedené stavbě
vedené pod značkou OŽP/42883/2014/KUE/221.1.3, ze dne 26.09.2014. Závazné stanovisko bylo vydáno
s podmínkami, která jsou zahrnuta ve výrokové části rozhodnutí pod bodem č. 12.
Hasičský záchranný sbor Ústeckého kraje, Ústní nad Labem, vydal závazné stanovisko k výše uvedené
stavbě vedené pod značkou HSUL-5659-2/PRE-2014, bez připomínek.
K záměru stavby vydal obecný stavební úřad Městského úřadu Jirkov vyjádření pod č.j. H/15/3113/POLJ
ze dne 04.03.2015.
Vodoprávní úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených orgánů
vyžadovaných zvláštními předpisy a vyjádření účastníků řízení, která zkoordinoval a zahrnul do
podmínek tohoto rozhodnutí.
Rozhodnutí vydané k výše uvedenému záměru, které vydal Krajský úřad Ústeckého kraje, odbor
životního prostředí a zemědělství, a dále rozhodnutí, které vydala Agentura ochrany přírody a krajiny,
Správa CHKO Labské pískovce, budou plně respektována a budou dodrženy podmínky v nich uvedené.
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.
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Vodoprávní úřad proto rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních
předpisů ve výroku uvedených.
Při vymezení okruhu účastníků řízení dospěl Vodoprávní úřad k závěru, že právní postavení účastníka
řízení v souladu s ustanovením § 115 vodního zákona, § 27 správního řádu a dle ustanovení § 109
stavebního zákona v daném případě přísluší (vedle žadatele) pouze vlastníkům pozemků, na kterých má
být požadovaný záměr uskutečněn a dále vlastníkům technické infrastruktury dotčené předmětnou
stavbou.
Námitky účastníků nebyly v řízení uplatněny.
Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků:
Účastníci neuplatnili návrhy a námitky.
Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí:
- Námitky, návrhy a podmínky účastníků řízení, které byly uplatněny ve stanoviscích a vyjádřeních
opatřených stavebníkem případně jeho zmocněncem, byly zahrnuty do podmínek pro provedení
stavby.
Upozornění
Dle ustanovení § 152 odst. 3 stavebního zákona jsou žadatelé povinni oznámit vodoprávnímu úřadu
termín zahájení stavby, název a sídlo stavebního podnikatele, který bude stavbu provádět včetně
doložení dokladu o oprávnění firmy provádět stavební práce.
Při provádění stavby je nutno dodržet zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany
zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších
podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci).
Při provádění stavby budou dodrženy základní technické požadavky pro vodní díla a obecné technické
požadavky na stavební konstrukce vodních děl podle vyhlášky č. 590/2002 Sb., o technických
požadavcích pro vodní díla.
Dle ustanovení § 115 odst. 3 vodoprávní úřad po dni nabytí právní moci stavebního povolení zašle
žadatelům jedno vyhotovení ověřené projektové dokumentace a štítek obsahující identifikační údaje
o povolené stavbě. Další vyhotovení ověřené projektové dokumentace zašle vlastníkovi stavby, pokud
není žadatelem.
Dle ustanovení § 152 odst. 3 stavebního zákona jsou žadatelé povinni 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. Dle ustanovení § 115 odst.
4 stavební povolení pozbývá platnosti, jestliže stavba nebyla zahájena do 2 let ode dne, kdy nabylo
právní moci.
Poučení účastníků
Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení podat podle ustanovení § 81- 83 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, a to ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho
oznámení. Lhůta pro podání odvolání počíná běžet podle § 40 odst. 1 písm. a) správního řádu dnem
následujícím po dni, kdy bylo toto rozhodnutí oznámeno doručením jeho písemného vyhotovení.
Připadne-li konec lhůty na sobotu, neděli nebo svátek, je posledním dnem lhůty nejbližší příští pracovní
den. Doručení písemnosti upravují § 19 – 24 správního řádu.
O odvolání proti tomuto rozhodnutí rozhoduje podle ustanovení § 89 odst. 1 správního řádu Odbor
životního prostředí a zemědělství Krajského úřadu Ústeckého kraje, se sídlem Velká Hradební 3118/48,
400 02 Ústí nad Labem. Odvolání se podává u zdejšího vodoprávního úřadu.
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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“

Ing. Hana Hanzíková
Zaměstnanec životního prostředí

Poplatek
Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích položky 18 odst. 1 písm. h) ve výši
3.000 Kč byl zaplacen dne 13.11.2015.

Doručí se
účastníci řízení (doručenky do vlastních rukou)
1. Severní energetická a.s., IDDS: yy7eyyx
2. I.H.FARM s.r.o., IDDS: 7p9v4pr
3. Obec Vysoká Pec, IDDS: 4stbpnp
4. Severočeské vodovody a kanalizace, a.s., IDDS: f7rf9ns
5. Český báňský úřad, IDDS: rn6aas6
dotčené orgány (doručenka)
6. Hasičský záchranný sbor Ústeckého kraje, územní odbor Chomutov, IDDS: auyaa6n
7. Krajský úřad Ústeckého kraje, Odbor životního prostředí a zemědělství, IDDS: t9zbsva
8. Magistrát města Chomutova, O OŽÚ, SÚaŽP, úsek ŽP, odpadové hospodářství
9. Magistrát města Chomutova, O OŽÚ, SÚaŽP, úsek ŽP, orgán ochrany přírody a krajiny
10. Magistrát města Chomutova, O OŽÚ, SÚaŽP, úsek ŽP, orgán státní správy lesů
11. Městský úřad Jirkov, odbor stavební úřad a životní prostředí, IDDS: 9zcbsra
12. Správa CHKO Labské pískovce (Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky), IDDS: dkkdkdj
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