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VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
ROZHODNUTÍ
Výroková část
Magistrát města Děčín, odbor životního prostředí jako vodoprávní úřad podle § 104 odst. 2
písm. c) a věcně příslušný dle ustanovení § 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“),
speciální stavební úřad § 15 odst. 4 vodního zákona a § 15 odst. 1 písm. d) zákona č. 183/2006
Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební
zákon“) a místně příslušný správní orgán podle ustanovení § 11 odst. 1 písm. b) zákona č.
500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“),
účastníkovi řízení (§ 27 odst. 1 správního řádu), kterým je:
Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Ústecký kraj, Pobočka Děčín, IČO
01312774, 28. října 979/19, 405 02 Děčín I
I. vydává
podle ustanovení § 15 vodního zákona a ustanovení § 115 stavebního zákona
stavební povolení
k provedení stavby vodního díla „Průleh a příkop 3 včetně doprovodné zeleně“
umístěného
v kraji: Ústeckém,
v okrese: Děčín,
v obci: Růžová,
v katastrálním území: Růžová,
na pozemku p. č.: 3027, 3053, 3054, 3059, 3061, 3210, 3074, 3077,
Určení místa polohy stavby vodního díla: GIS od X: 958944.57, Y: 740616.31 do X: 957486.16,
Y: 740671.05,
vodní tok: Janovský potok (IDVT 10236630),
číslo hydrologického pořadí: 1-14-04-0110-0-00,
hydrogeologický rajon: 4660,
vodní útvar: ID 14625000 „Labe po soutok s tokem Kamenice“.
Údaje o předmětu rozhodnutí:
Základní údaje o povolované stavbě:
1. Druh vodního díla: stavby k vodohospodářským melioracím zavlažování a odvodňování
pozemků, § 55 odst. 1 písm. e) vodního zákona (pro zavlažování a
odvodňování pozemků a k ochraně pozemků před vodní erozí)
2. Údaje o předmětu rozhodnutí: stavba není členěna na jednotlivé stavební objekty
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Průleh 1
Je navrženo zřízení průlehu s hloubkou min. 1 m. Sklony svahů průlehu jsou navrženy min. 10
%. Průleh má délku 1,450 km a na svém konci navazuje na nově zřízený svodný příkop, který
bude odvádět vodu, jenž se nevsákne do plochy průlehu, do vodního toku Janovský potok.
Průleh bude zatravněný a ze strany obce bude osázen jednostrannou alejí doplněnou keři
(výsadba dřevin není součástí tohoto stavebního povolení).
Hlavní technické parametry průlehu:
Návrhové charakteristiky:
- sklony svahů 1:10, ∆ koryto
- hloubka 0,4 – 0,7 m
- Imin – minimální sklon 0,5 %
- doba opakování 100 let
- povrch průlehu – zatravněný
Příkop 3
Jedná se o svodný příkop, jenž bude převádět vodu, která se nevsákne do plochy průlehu, do
vodního toku Janovský potok. Příkop má délku cca 200 m. Jelikož je podélný sklon příkopu
místy až 20 % je navrženo jeho opevnění kamennou rovnaninou o hmotnosti kamene min. 200
kg s vyklínkováním. Na trase příkopu budou zřízeny v místě s podélným spádem nad 20 % dva
stabilizační prahy z kamene. V místě zaústění příkopu do vodního toku Janovský potok bude
koryto v ploše 20 m2 opevněno kamennou rovnaninou, včetně dna s vyklínováním (kámen min.
200 kg). Na trase příkopu jsou navrženy dva hospodářské přejezdy tvořené betonovou troubou
DN 600 a železobetonovými čely s šířkou 500 mm. Délka čel činí 5 a 6 m.
Hlavní technické parametry příkopu:
- sklony svahů 1:1
- hloubka 1 m
- šířka dna koryta 0,3 m, lichoběžníkové koryto
- Imin – maximální skon 20 %
- doba opakování 100 let
- dno koryta opevněno kamennou dlažbou
Stavební úprava stávajícího vodovodního přivaděče
V rámci stavby je navržen stavební úprava stávajícího vodovodního přivaděče SčVK, a.s. PVC
160 v délce cca 30,0 m. Navrhovaný průleh je terénní úpravou, která v místě křížení se
stávajícím vodovodním přivaděčem PVC 160 sníží hloubku krytí nad vodovodním potrubím o
cca 1,0 m. Z tohoto důvodu je navržena stavební úprava vodovodního řadu, která spočívá
v hloubkovém přeložení vodovodního potrubí v délce cca 30,0 m, tak aby bylo zajištěno
minimální krytí vodovodního potrubí, uvažuje se nejmenší doporučené krytí 1,40 m. V délce
30,0 m bude uloženo nové potrubí PEHD DN/OD 160, SDR 17, PE 100, s krytím 1,40 m proti
upravené nivelitě terénu, které bude spojováno na elektrotvarovky a na obou koncích bude
napojeno pomocí speciálních litinových přírub jištěných proti posunu, určené pro potrubí PVC a
PEHD. Pře zahájením terénních úprav bude v místě stávajícího přivaděče vybudován provizorní
obtok z potrubí PEHD DN/OD 125, SDR 17, PE 100 v délce cca 40 m.
Přejezdy průlehu
Sklony svahu průlehu umožňují přejezd v jakémkoli místě. Na základě požadavku vlastníka
pozemku p. č. 3045 a 3053 v katastrálním území Růžová bude zřízen přejezd zpevněný –
zatravňovacími tvárnicemi (alt. dlažbou). Tvárnice budou uloženy do kladecí vrstvy tl. 30 mm (fr.
4-8 mm), nosné vrstvy tl. 250 mm (fr. 16-32 mm). Šířka přejezdu je navržena 4 m.
Součástí stavby není přípojka pro skot, která není dle ustanovení § 55 odst. 3 vodního
zákona, vodním dílem.
Zkušební provoz: NE
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Podrobný popis stavby, technické provedení a její umístění je patrné z projektové
dokumentace, kterou vypracoval: Ing. Martin David ČKAIT – 0401558, č. zak.: 366/14 v červnu
2015.
II. stanovuje, že stavbu lze užívat jen na základě kolaudačního souhlasu
Před dokončením stavby tedy podá stavebník na Magistrát města Děčín, odbor životního
prostředí v souladu s § 122 stavebního zákona žádost o vydání kolaudačního souhlasu s
uvedením identifikačních údajů o stavbě a předpokládaným termínem dokončení stavby. Žádost
podá stavebník na formuláři, jehož obsahové náležitosti jsou stanoveny v příloze č. 12 vyhlášky
č. 432/2001 Sb., o dokladech žádosti o rozhodnutí nebo vyjádření a o náležitostech povolení,
souhlasů a vyjádření vodoprávního úřadu a k žádosti stavebník připojí doklady uvedené v § 11a
vyhlášky č. 432/2001 Sb., o dokladech žádosti o rozhodnutí nebo vyjádření a o náležitostech
povolení, souhlasů a vyjádření vodoprávního úřadu.
III. ukládá stavebníkovi povinnost oznámit:
minimálně 15 dní předem
1. Termín zahájení stavby.
2. Název a sídlo stavebního podnikatele, který bude stavbu provádět.
IV. stanovuje termín pro dokončení stavby: 31.12.2016
V. stanovuje podmínky
pro provedení stavby vodního díla, podle ustanovení § 15 odst. 3 vodního zákona a § 115 odst.
1 stavebního zákona:
1. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace, kterou vypracoval: Ing. Martin
David ČKAIT – 0401558, č. zak.: 366/14 v červnu 2015, ověřené ve vodoprávním řízení,
případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení vodoprávního úřadu.
2. Stavebník je povinen vodoprávnímu úřadu oznámit za účelem provedení kontrolní
prohlídky stavby tyto fáze výstavby:
- po provedení zemních – výkopových prací na požadovanou úroveň v PD
- po celkovém dokončení stavby –závěrečná kontrolní prohlídka
3. Stavebník a osoba vykonávající stavební dozor odpovídá za soulad prostorové polohy
stavby s ověřenou projektovou dokumentací (§ 153 odst. 3 stavebního zákona).
4. Při provádění stavby je nutno dodržovat předpisy týkající se bezpečnosti práce a
technických zařízení, zejména NV č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích
na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništi.
5. Při provádění stavby budou dodrženy obecné technické požadavky na výstavbu vodních
děl, zejména podle vyhlášky č. 590/2002 Sb., o technických požadavcích pro vodní díla.
6. Před zahájením stavby bude na viditelném místě u vstupu na staveniště umístěn štítek
„Stavba povolena“, který obdrží stavebník, jakmile toto rozhodnutí nabude právní moci.
Štítek musí být chráněn před povětrnostními vlivy, aby údaje na něm uvedené zůstaly
čitelné a ponechán na stavbě do kolaudace stavby.
7. O průběhu stavby bude veden stavební deník.
8. Investor smluvně zajistí odstranění či využití odpadu vzniklých realizací výše uvedené
stavby (např. stavební a demoliční odpady, obaly od nátěrových a stavebních hmot,
odpady kovů, výkopová zemina, odpadní živice aj.) na zařízení k tomu určeném. Při
kolaudaci předloží doklad o využití nebo odstranění odpadu. Odpady lze převést do
vlastnictví pouze osobě oprávněné k jejich převzetí podle zákona č. 185/2001 Sb., o
odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
9. Pro provozování stavby se stanoví tyto podmínky:
- pro vodní dílo bude vypracován provozní řád, který bude předložen správci vodního
toku a správci povodí k vyjádření, poté bude s žádostí o kolaudační souhlas
předložen vodoprávnímu úřadu ke schválení
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- provozní řád bude zpracován podle TNV 75 2920
- stavba bude provozována v souladu s předloženým provozním řádem
10. Budou dodrženy následující podmínky:
a) Povodí Ohře, státní podnik, závod Terezín, Pražská 319, 411 55 Terezín, zn.:
POH/16444/2015-3/301100 ze dne 04.09.2015:
1. Propustky na příkopu budou navrženy tak, aby převedly návrhový průtok.
2. Bude prováděna pravidelná údržba vybudovaných protierozních opatření (např. nesmí
dojít k zazemnění průlehu).
b) Severočeské vodovody a kanalizace, a. s., Přítkovská 1689, 415 50 Teplice, zn.:
O15610092928/OTPCUL/Ga ze dne 28.08.2015:
1. Předmětný záměr je situován ve II. stupni velkoplošného ochranného pásma vodních
zdrojů – Hřensko, Všemily, které je ve správě Severočeských vodovodů a kanalizací,
a.s. Veškeré činnosti spojené s realizací záměru a s hospodařením v této oblasti musí
probíhat tak, aby nedošlo k ohrožení povrchových vod, podzemní vod (ztráta, či změna
vydatnosti, kvality apod.) a dále tak, aby nedošlo ke zhoršení jejich využitelnosti pro
vodárenské účely.
2. Při pracích spojených s využitím prostředků mechanizace je třeba dbát na to, aby nebyla
poškozena vodohospodářská zařízení. Je třeba používat ekologické oleje a mazadla
(odbouratelné). Pro případ havárie musí být obsluha vybavena havarijní soupravou
(sorpčními prostředky) a proškolena pro její aplikaci.
3. V případě havárie spojené s únikem ropných látek je potřeba ji neprodleně hlásit. Před
započetím prací požádá stavebník o vytýčení vodohospodářského zařízení. Vytýčení
skutečného umístění zařízení ve správě společnosti Severočeské vodovody a
kanalizace, a.s. a jeho následné zakreslení do situace je nutné objednat.
4. V případě nejasností budou provedeny kopané sondy či vytýčení inspekční kamerou.
Stavebník je povinen neprodleně ohlásit případné poškození vodohospodářského
zařízení provozovateli. Stavebník odpovídá za eventuální škodu na vodohospodářském
zařízení způsobenou svojí činností.
5. V případě, že dojde při realizaci stavby k nalezení dalšího vodohospodářského zařízení,
které není uvedeno v dokumentaci stavby, požadujeme provést samostatné jednání o
způsobu ochrany zařízení nebo o jeho eventuální přeložce nebo zrušení.
6. Jakákoli podstatná změna oproti schválené dokumentaci musí být předložena ke
schválení naší společnosti před dalším postupem prací.
7. Požadujeme být přizvání ke každé činnosti v ochranném pásmu námi provozovaného
zařízení, ke kontrole pokládky potrubí před záhozem, k tlakovým zkouškám a zkouškám
vodotěsnosti.
8. Při realizaci inž. sítí požadujeme dodržení ČSN 73 6005 „Prostorové uspořádání sítí
technického vybavení a zákonů pro ukládání inž. sítí. Při umístění jakýchkoliv staveb,
včetně oplocení (HUP, kiosky nn, opěrné zdi, pergoly) je nutné respektovat ochranné
pásmo vodovodního řadu a kanalizační stoky dle zákona č. 274/2001 Sb. Zákon o
vodovodech a kanalizacích v platném znění.
c) Magistrát města Děčín, odbor životního prostředí, Mírové nám. 1175/5, 405 38
Děčín IV, č. j.: MDC/79185/2015 ze dne 07.09.2015:
1. Investor zajistí, že stavba bude provedena způsobem a v rozsahu tak, jak je zakresleno
v mapových situacích připojených ke spisu č. 78176/2015.
2. Investor dále zajistí, že stavbou nebudou přímo dotčeny pozemky určené k plnění funkcí
lesa (PUPFL).
3. Investor zajistí dodržení základních povinností ochrany PUPFL uvedené v § 13 odst. 3
lesního zákona, zejména provedení stavebních prací tak, aby na pozemcích a lesních
porostech docházelo k co nejmenším škodám, k odstranění případných škod učiní
bezprostřední potřebná opatření.
4. Investor zajistí, že v souvislosti se stavbou nedojde k dotčení ustanovení uvedených v §
20 lesního zákona, zejména nebudou předmětné lesní pozemky znečišťovány
odpadovým ani jiným materiálem ze stavby.
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d) Lesy České republiky, s.p., Správa toků – oblast povodí Ohře, Dr. Vrbenského
2874, 415 01 Teplice, č. j.: LCR956/002741/2015 ze dne 23.09.2015:
1. V průběhu stavby ani provozem díla nedojde k znečištění vodního toku a při realizaci
stavby bude materiál (výkopek) zajištěn tak, aby nedošlo k jeho smyvu do vodního toku
v případě zvýšených průtoků či dešťových srážek.
2. Opevnění v místě zaústění příkopu do Janovského potoka zůstává v majetku investora.
3. Zahájení prací bud min. 7 dní předem oznámeno správci toku paní Hradecké.
4. Povedení zaústění příkopu bude před kolaudací stavby protokolárně odsouhlaseno
příslušným správcem drobného vodního toku nejlépe zápisem do stavebního deníku.
5. Správce vodního toku požaduje přizvat ke kolaudaci a požaduje poskytnutí 1 paré PD
skutečného provedení stavby včetně geodetického zaměření.
6. Okolí zaústění příkopu do vodního toku bude vlastníkem příkopu udržováno
v průtočném stavu.
e) Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Olšanská 2681/6, 130 00 Praha 3, zn.:
SOS-15/VE 150010221 ze dne 20.08.2015:
1. Podmínky uvedené ve vyjádření o existenci vedení sítí elektronických komunikací č. j.:
592465/15 ze dne 07.05.2015 musí být dodrženy.
2. V oblasti stavby se nachází naše vedení a zařízení, které požadujeme respektovat ve
stávajícím umístění a chránit před poškozením. Nad trasou a v ochranném pásmu
našeho vedení nesmí dojít ke snížení, či zvýšení stávající nivelety terénu.
3. Před záhozem a při každé kolizi stavby s naším vedením požadujeme přizvat k jeho
kontrole. O provedené kontrole bude naším pracovníkem proveden zápis do stavebního
deníku, který bude kontrolován při kolaudačním řízení stavby.
f) Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky, odd. Správa CHKO Labské
pískovce, Teplická 424/69, 405 02 Děčín, č. j.: SR/0306/LP/2015-2 ze dne
21.09.2015:
1. Prahy budou provedeny rovněž z velkých balvanů uložených na sucho s vyklínováním
menšími kameny.
11. Po ukončení stavby investor mimo jiné doloží:
• potvrzení provozovatele vodovodů o kontrole dokončené stavby (např. revizní zpráva, zápis
do stavebního deníku)
• krácený rozbor vody, protokol o prochlórování vod. přivaděče
• doklady o souladu všech použitých výrobků a materiálů a vyhl.č. 409/2005 Sb., o
hygienických požadavcích na výrobky přicházející do přímého styku s vodou a na úpravu
vody
• protokol o provedení tlakové zkoušky vodovodního přivaděče
• kompletní projektovou dokumentaci opravenou dle skutečného provedení ve všech částech,
včetně kladečského výkresu
• zaměření skutečného stavu vod. přivaděče v platném souřadnicovém a výškovém systému
dgn, včetně hloubek uložení, podélných profilů, profilu materiálu (tzn., že sítě budou
zaměřeny před zakrytím)
• zápis o kontrole provedení obsypu a záhozu potrubí
• zápis funkčnosti trasovacího vodiče
• prohlášení o jakosti a kompletnosti díla
Ostatní podmínky, obsažené ve vyjádřeních či stanoviscích jednotlivých účastníků řízení
a dotčených orgánů, které nebyly citovány v podmínkách tohoto rozhodnutí, vyplývají
z jednotlivých ustanovení příslušných právních předpisů a jejich zohlednění by v tomto
rozhodnutí bylo nadbytečné, případně byly projektantem zohledněny v projektové
dokumentaci pro stavební povolení či předem projednány s jednotlivými účastníky řízení
a dotčenými orgány.
Účastníci řízení dle § 27 odst. 1 správního řádu:
Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Ústecký kraj, Pobočka Děčín, 28. října
979/19, 405 02 Děčín I
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Odůvodnění
Magistrát města Děčín, odbor životního prostředí obdržel dne 04.11.2015 žádost, kterou podal
Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Ústecký kraj, Pobočka Děčín, IČO
01312774, 28. října 979/19, 405 02 Děčín I, o stavební povolení k provedení stavby vodního
díla „Průleh a příkop 3 včetně doprovodné zeleně" na pozemcích parc. č. 3027, 3053, 3054,
3059, 3061, 3210, 3074, 3077 v katastrálním území Růžová. Uvedeným dnem bylo zahájeno
vodoprávní řízení.
Rozhodnutí o schválení návrhu komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Růžová
bylo vydáno Státním pozemkovým úřadem, Krajský pozemkový úřad pro Ústecký kraj, Pobočka
Děčín dne 07.01.2014 pod č. j.: SPU 397458/2013 a nabylo právní moci dne 21.02.2014 a
vyjádření podle § 15 odst. 2 stavebního zákona vydal Magistrát města Děčín, odbor stavební
úřad, pod č. j.: MDC/66959/2015 dne 29.07.2015.
Žádost byla doložena všemi povinnými doklady podle ustanovení § 110 stavebního 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:
1. 4 x projektová dokumentace.
2. Rozhodnutí o schválení návrhu komplexních pozemkových úprav v katastrálním území
Růžová, které vydal Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Ústecký kraj,
Pobočka Děčín, Děčín 2, č. j.: SPU 397458/2013 ze dne 07.01.2014.
3. Vyjádření společnosti O2 Czech Republic, a. s., Praha 4, č. j.: 592442/15 ze dne
07.05.2015.
4. Vyjádření společnosti O2 Czech Republic, a. s., Praha 4, č. j.: 592465/15 ze dne
07.05.2015.
5. Stanovisko společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Praha 3, zn.: SOS15/VE 150010221 ze dne 20.08.2015.
6. Sdělení o existenci energetického zařízení společnosti ČEZ Distribuce, a.s., Děčín IVPodmokly, zn.: 0100450271 ze dne 05.08.2015.
7. Sdělení o udělení souhlasu od společnosti ČEZ Distribuce, a.s., Děčín IV- Podmokly, zn.:
1077344528 ze dne 12.08.2015.
8. Vyjádření společností Severočeské vodovody a kanalizace, a. s., Teplice, zn.:
O15610050225/OTPCUL/Vr ze dne 15.05.2015.
9. Vyjádření společností Severočeské vodovody a kanalizace, a. s., Teplice, zn.:
O15610092518/OTPCUL/Ga ze dne 27.08.2015.
10. Vyjádření společností Severočeské vodovody a kanalizace, a. s., Teplice, zn.:
O15610092928/OTPCUL/Ga ze dne 28.08.2015.
11. Vyjádření společností Severočeské vodovody a kanalizace, a. s., Teplice, zn.:
O15610092952/OTPCUL/Ga ze dne 28.08.2015.
12. Stanovisko společnosti RWE Distribuční služby, s. r. o., Brno, zn.: 5001112452 ze dne
07.05.2015.
13. Stanovisko společnosti RWE Distribuční služby, s. r. o., Brno, zn.: 5001112471 ze dne
07.05.2015.
14. Stanovisko společnosti RWE Distribuční služby, s. r. o., Brno, zn.: 5001112469 ze dne
07.05.2015.
15. Souhlasné stanovisko společnosti T-Mobile Czech Republic a.s., Praha 4, zn.:
E11892/15 ze dne 01.06.2015.
16. Vyjádření a udělení podmínek společnosti T-Mobile Czech Republic a.s., Praha 4, zn.:
E11891/15 ze dne 01.06.2015.
17. Sdělení (e-mail) od státního podniku Lesy České republiky, s.p., Lesní správa Děčín,
Děčín I ze dne 20.07.2015.
18. Vyjádření Lesů České republiky, s.p., Správa toků – oblast povodí Ohře, Teplice, č.j.:
LCR956/002741/2015 ze dne 23.09.2015.
19. Sdělení společnosti České radiokomunikace a.s., Praha 6, zn.: UPTS/OS/120221/2015
ze dne 29.07.2015.
20. Oznámení obce Arnoltice ze dne 02.06.2015.
21. Vyjádření ke stavbě obce Arnoltice ze dne 12.08.2015.
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22. Souhlas ke kácení stromů obce Arnoltice ze dne 12.08.2015.
23. Rozhodnutí ve věci pokácení dřeviny/skupiny dřevin rostoucí mimo les, které vydala obec
Arnoltice pod č. j.: 42015/Kd ze den 12.08.2015.
24. Smlouva o udělení souhlasu k provedení stavby mezi Státním pozemkovým úřadem a
obcí Arnoltice (nepodepsaná Státním pozemkovým úřadem) na pozemky parc. č. 1437,
1438 v k.ú. Arnoltice 3 x.
25. Vyjádření ohledně sítí v majetku obce Růžová ze dne 04.06.2015.
26. Vyjádření ke stavbě obce Růžová ze dne 27.08.2015.
27. Rozhodnutí o povolení kácení, které vydala obec Růžová, č. j.: 17/15 ze dne 27.08.2015.
28. Smlouva o udělení souhlasu k provedení stavby mezi Státním pozemkovým úřadem a
obcí Růžová (nepodepsaná Státním pozemkovým úřadem) na pozemky parc. č. 3145,
3135, 3130, 3027, 3059, 3061, 3210, 3074, 3077 v k.ú. Růžová 3 x.
29. Stanovisko MO-SEM Praha zastoupená Danou Horskou, Odd. ochrany územních zájmů,
číslo ÚP-147-1068-2015 ze dne 08.06.2015.
30. Žádost společnosti AZ CONSULT s.r.o. o zákres sítí ze dne 01.06.2015 (e-mail).
31. Vyjádření k existenci inženýrských sítí Povodí Ohře, státní podnik, závod Terezín,
Terezín, zn.: POH/06980/2015-2 ze dne 23.06.2015.
32. Stanovisko Povodí Ohře, státní podnik, závod Terezín, Terezín, zn.: POH/16444/20152/301100 ze dne 03.09.2015.
33. Stanovisko Povodí Ohře, státní podnik, závod Terezín, Terezín, zn.: POH/16444/20153/301100 ze dne 04.09.2015.
34. Závazné stanovisko Krajské hygienické stanice Ústeckého kraje, Ústí nad Labem, č. j.:
KHSUL 31029/2015 ze dne 06.08.2015.
35. Závazné stanovisko Hasičského záchranného sboru Ústeckého kraje č. j.: HSUL-43182/DC-2015 ze dne 17.08.2015.
36. Vyjádření Magistrátu města Děčín, odboru životního prostředí, Děčín IV, č. j.:
MDC/71785/2015 ze dne 24.08.2015.
37. Závazné stanovisko ke stavbě v ochranném pásmu lesy Magistrátu města Děčín, odboru
životního prostředí, Děčín IV, č. j.: MDC/79185/2015 ze dne 07.09.2015.
38. Vyjádření Magistrátu města Děčín, odboru správních činností a obecní živnostenský
úřad, Děčín IV, č. j.: MDC/64783/2015 ze dne 03.08.2015.
39. Rozhodnutí o povolení úpravy připojení stávající veřejné přístupné účelové komunikace
(polní cesty) vydané Magistrátem města Děčín, odborem správních činností a obecní
živnostenský úřad, č. j.: MDC/76191/2015 ze dne 15.09.2015.
40. Stanovisko Policie ČR, územní odbor Děčín, dopravní inspektorát, č. j.: KRPU-1624071/ČJ-2015-040206 ze dne 13.08.2015.
41. Sdělení Správy a údržby silnic ústeckého kraje, příspěvková organizace, Dubí 3, zn.: 44123-O1 SUSUKDC/MP1/12126/2015 ze dne 06.08.2015.
42. Vyjádření podle ustanovení § 15 odst. 2 stavebního zákona vydal Magistrát města Děčín,
odbor stavební úřad, pod č. j.: MDC/66959/2015 ze dne 29.07.2015.
43. Žádost o vyřízení smluvního vztahu, kterou e-mailem zaslal Martin Honza dne
30.07.2015 společnosti AZ CONSULT s.r.o.
44. Odpověď na předcházející e-mail, který poslali Martin Honza, Klára Honzová, Olga
Švarcová dne 24.08.2015.
45. Vyjádření, které dne 30.08.2015 e-mailem zaslal Martin Honza na základě žádosti paní
Hamplové ze dne 28.08.2015.
46. Závazné stanovisko Agentury ochrany přírody a krajiny České republiky, odd. Správa
CHKO Labské Pískovce, Děčín, č. j.: SR/0310/LP/2015-2 ze dne 21.09.2015.
47. Závazné stanovisko Agentury ochrany přírody a krajiny České republiky, odd. Správa
CHKO Labské Pískovce, Děčín, č. j.: SR/0306/LP/2015-2 ze dne 21.09.2015.
48. Smlouva č. 1230/2015-508202 o udělení souhlasu k provedení stavby mezi Státním
pozemkovým úřadem a obcí Růžová ze dne 21.09.2015 na pozemky parc. č. 3145, 3135,
3130, 3027, 3059, 3061, 3210, 3074, 3077 v k.ú. Růžová.
49. Smlouva č. 1224/2015-508202 o udělení souhlasu k provedení stavby mezi Státním
pozemkovým úřadem a Honzou Martinem ze dne 17.09.2015 na pozemky parc. č.
1886/21, 3054 v k.ú. Růžová.
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50. Smlouva č. 1227/2015-508202 o udělení souhlasu k provedení stavby mezi Státním
pozemkovým úřadem a Honzovou Klárou ze dne 17.09.2015 na pozemky parc. č.
1886/21, 3053 v k.ú. Růžová.
51. Smlouva č. 1225/2015-508202 o udělení souhlasu k provedení stavby mezi Státním
pozemkovým úřadem a Švarcovou Olgou ze dne 26.10.2015 na pozemek parc. č. 3053
v k.ú. Růžová.
52. Smlouva č. 1229/2015-508202 o udělení souhlasu k provedení stavby mezi Státním
pozemkovým úřadem a obcí Arnoltice ze dne 04.11.2015 na pozemky parc. č. 1437,
1438 v k.ú. Arnoltice.
53. Sdělení o existenci komunikačního vedení společnosti ČEZ ICT Services, a. s., Praha 4,
zn.: 0200380893 ze dne 12.11.2015.
Podle ustanovení § 115 vodního zákona, příslušných ustanovení stavebního zákona, a
správního řádu oznámil příslušný vodoprávní úřad zahájení vodoprávního řízení všem známým
účastníkům řízení a dotčeným orgánům opatřením č. j. MDC/101283/2015 ze dne 23.11.2015.
Vodoprávní úřad podle ustanovení § 112 odst. 2 stavebního zákona upustil od ohledání na
místě a ústního jednání, jelikož mu poměry byly dobře známy a žádost poskytovala dostatečné
podklady pro posouzení, a stanovil, že ve lhůtě 10 dnů ode dne doručení oznámení o zahájení
řízení (dnem doručení se považuje den, kdy byla písemnost sejmuta z úřední desky) mohou
účastníci řízení uplatnit své námitky a dotčené orgány svá stanoviska.
Okruh účastníků řízení byl vymezen následovně:
stavební povolení
Podle § 109 stavebního zákona
a) stavebník
Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Ústecký kraj, Pobočka Děčín, IČO
01312774, 28. října 979/19, 405 02 Děčín I
b) vlastníci pozemku, na kterém má být stavba prováděna, může-li být jeho vlastnické
právo k pozemku prováděním stavby přímo dotčeno
Obec Růžová, IDDS: smcbpg7
Martin Honza, Růžová č.p. 221, 405 02 Děčín 2
Klára Honzová, Růžová č.p. 221, 405 02 Děčín 2
Olga Švarcová, Růžová č.p. 221, 405 02 Děčín 2
c) vlastníci sousedního pozemku nebo stavby na něm, může-li být jejich vlastnické
právo prováděním stavby přímo dotčeno a vlastníci či provozovatelé sítí technické
infrastruktury
ČEZ Distribuce, a. s., IDDS: v95uqfy
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s., IDDS: f7rf9ns
Česká telekomunikační infrastruktura a.s., IDDS: qa7425t
d) správce vodního toku v případech, kdy se řízení dotýká vodního toku
Lesy České republiky, s.p., pobočka Teplice - Správa toků - Oblast povodí Ohře, IDDS: e8jcfsn
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 orgány 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.
Vodoprávní úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních
předpisů ve výroku uvedených.
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Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků:
Účastníci neuplatnili návrhy a námitky.
Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí:
- Účastníci se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili.
Poučení účastníků
Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení podat podle ustanovení § 83 odst. 1 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 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem podáním učiněným u Magistrátu města Děčín,
odboru životního prostředí.
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
rozhodnutí připraveno k vyzvednutí.
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.
Podané odvolání má v souladu s ustanovením § 85 odst. 1 správního řádu odkladný účinek.
Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.
Stavební povolení pozbývá platnosti, jestliže do dvou let ode dne, kdy nabylo právní moci,
nebude stavba zahájena.
Stavba nesmí být zahájena, dokud stavební povolení nenabude právní moci.
Po nabytí právní moci stavebník obdrží ověřenou projektovou dokumentaci a kartu „Stavba
povolena“.

otisk úředního razítka
podepsáno elektronicky

Mgr. Jiří Hykš
vedoucí odboru životního prostředí

Tento dokument spolu s přehlednou situací musí být vyvěšen na úřední desce nejméně po
dobu 15 dnů.

Vyvěšeno dne ...................................
razítko, podpis

Sejmuto dne...................................
razítko, podpis

Poplatek:
Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích se nevyměřuje.
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Obdrží
I. Účastníci řízení podle § 27 odst. 1) SŘ (do vlastních rukou)
1. Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Ústecký kraj, Pobočka Děčín, IDDS:
z49per3
II. Známí účastníci řízení podle § 27 odst. 2) a 3) SŘ (doručí se veřejnou vyhláškou)
2. ČEZ Distribuce, a. s., IDDS: v95uqfy
3. Severočeské vodovody a kanalizace, a.s., IDDS: f7rf9ns
4. Lesy České republiky, s.p., pobočka Teplice - Správa toků - Oblast povodí Ohře, IDDS:
e8jcfsn
5. Česká telekomunikační infrastruktura a.s., IDDS: qa7425t
6. Obec Růžová, IDDS: smcbpg7
7. Martin Honza, Růžová č.p. 221, 405 02 Děčín 2
8. Klára Honzová, Růžová č.p. 221, 405 02 Děčín 2
9. Olga Švarcová, Růžová č.p. 221, 405 02 Děčín 2
Dotčené orgány a ostatní
10. Magistrát města Děčín, OSU, odd. územního rozhodování a památkové péče, Mírové nám.
č.p. 1175/5, Děčín IV-Podmokly, 405 38 Děčín 2
11. Magistrát města Děčín, OŽP, odd. ochrany přírody, zem. a lesního hospodářství, Mírové
nám. č.p. 1175/5, 405 38 Děčín IV-Podmokly
12. Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky, Regionální pracoviště Ústecko,
oddělení SCHKO Labské pískovce, IDDS: 6npdyiv
13. Obecní úřad Růžová, IDDS: smcbpg7
14. Krajská hygienická stanice Ústeckého kraje se sídlem v Ústí nad Labem, IDDS: 8p3ai7n
15. Hasičský záchranný sbor Ústeckého kraje, územní odbor Děčín, IDDS: auyaa6n
16. Povodí Ohře, státní podnik, Chomutov, IDDS: 7ptt8gm
17. Obecní úřad Růžová – k vyvěšení na úřední desce
18. Statutární město Děčín, Mírové nám. č.p. 1175/5, Děčín IV-Podmokly, 405 38 Děčín 2 k vyvěšení na úřední desce
19. 2 x vlastní

