MĚSTSKÝ ÚŘAD BÍLINA - Odbor stavebního úřadu a životního prostředí
Břežánská 50/4, 418 31 Bílina
_________________________________________________________________________
Spis.zn.: MUBI 53036/2019/Dr
Č.j.:
MUBI 1643/2020
Vyřizuje: oprávněná úřední osoba:
Bc. Dagmar Drábková
Telefon: 417 810 874
E-mail: drabkova@bilina.cz

Dle rozdělovníku

V Bílině: 30.01.2020

ROZHODNUTÍ
Výroková část
Městský úřad Bílina, odbor stavebního úřadu a životního prostředí, jako vodoprávní úřad věcně
příslušný podle ustanovení § 104 odst. 2 písm. c) a § 106 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb.,
o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vodní zákon“),
a jako speciální stavební úřad podle ustanovení § 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“), místně příslušný správní orgán podle ustanovení § 11
zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), ve
společném řízení podle ustanovení § 9 odst. 5 vodního zákona účastníkovi řízení, kterým je:
Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Ústecký kraj, Pobočka Teplice, IČO:
01312774, se sídlem Masarykova 2421/66, 415 02 Teplice

vydává
I. povolení k nakládání s povrchovými vodami – k jejich akumulaci podle ustanovení § 8
odst. 1 písm. a) bod 2 vodního zákona:
Lokalita:
Štěrková přehrážka - kraj Ústecký, okres Teplice, obec Ohníč, p.p.č. 53/5 a 271/13 v k.ú. Ohníč,
číslo hydrogeologického rajonu HGR 2131, ČHP: 1-14-01-0700-0-00, vodní útvar povrchových
vod: OHL 0850 – Bílina od toku Bouřlivec po Ždírnický potok, vodní útvar podzemních vod:
21310 Mostecká pánev – severní část.
Údaje o povoleném nakládání s vodami:
Maximální kapacita navrženého převodu vody: 180 l.s-1.
Doba k nakládání s povrchovými vodami: po dobu existence vodního díla
Orientační určení polohy (souřadnice X,Y určené v souřadnicovém systému S-JTSK):
X= - 982 667, Y= - 776 032
Účastníci řízení o vydání povolení k nakládání s vodami (podle § 115 vodního zákona a § 27
odst. 1 a 2 správního řádu):
-

Státní pozemkový úřad - Krajský pozemkový úřad pro Ústecký kraj, Pobočka Teplice,
Masarykova 2421/66, 415 02 Teplice, IDDS: z49per3
Obec Ohníč, Ohníč č.p. 30, 417 65 Ohníč, IDDS: hn7awsr
Povodí Ohře, s.p., Bezručova 4219, 430 03 Chomutov 3, IDDS: 7ptt8gm
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II. podle ustanovení § 15 odst. 1 vodního zákona a ustanovení § 115 stavebního zákona
stavební povolení
k provedení stavby vodního díla „Realizace PSZ v k.ú. Ohníč – vodohospodářské opatření“.
Stavba řeší vybudování štěrkové přehrážky v korytě toku bezejmenného pravostranného
přítoku Bíliny, Ohníč (IDVT 010232874), sloužící k retenci splavenin, a tím k zamezení zanášení
zatrubněného úseku toku v obci Ohníč. Stavbou budou dotčeny pozemky p.č. 53/5 a 271/13
v k.ú. Ohníč.
Základní údaje o povolované stavbě:
1. druh vodního díla:
Stavba hráze (ust. § 55 odst. 1 písm. a) vodního zákona)
2. účel vodního díla:
Zamezení zanášení zatrubněného úseku toku v obci Ohníč.
3. popis a členění vodního díla:
Výška přehrážky
Výška přelivné hrany
Šířka koryta v úrovni koruny přehrážky
Max. úroveň sedimentačního prostoru
Plocha sedimentačního prostoru
Objem sedimentačního prostoru
Úroveň přelivné hrany
Zatopená plocha v úrovni přelivné hrany
Objem ret. prostoru v úrovni přelivné hrany
Úroveň maximální hladiny (Q100)
Maximální zatopená plocha (Q100)
Maximální objem ret. prostoru (Q100)
Úroveň koruny přehrážky

2,20 m nad terénem
1,50 m nad terénem
8,65 m
242,85 m n. m.
60,00 m2
31,50 m3
243,10 m n. m.
79,00 m2
48,70 m3
243,68 m n. m.
138,00 m2
114,40 m3
243,80 m n. m.

Stavební řešení:
Těleso hráze se spádem 1,50 m má celkovou výšku 3,20 m a bude provedeno z kamenného
zdiva z lomového kamene. Těleso přehrážky bude zapuštěno do hloubky 1,00 m pod úroveň
terénu a bude vyzděno na základovou desku z podkladního betonu o tl. 200 mm. Podklad pod
betonem bude urovnán štěrkovým ložem o tl. max. 200 mm. Celková hloubka založení bude
1,40 m. Tloušťka tělesa přehrážky bude v úrovni základu 2,15 m, tloušťka v přelivné hraně je
1,30 m a tloušťka tělesa v koruně hráze je 1,10 m. Délka tělesa přehrážky je 10,65 m. Sklon
návodního líce je 10:1 a vzdušného líce je 5:1. Těleso přehrážky je zapuštěno 1,00 a 1,00 m do
rostlého terénu boků údolí bezejmenného pravostranného přítoku Bíliny.
Přelivná sekce přehrážky je lichoběžníkového tvaru. Délka přelivné hrany je 3,00 m a výška je
0,70 m. Sklon ramen lichoběžníkového přelivu je 1:2. Celková šířka přelivné sekce je 5,80 m.
V tělese přehrážky budou ponechána tři průtočná okna o rozměrech 0,10 x 0,30 m. Průtočná
okna budou ve 3 úrovních. Spodní hrany jsou navrženy ve vzdálenosti 0,80, 1,10 a 1,40 m od
úrovně přelivné hrany přehrážky.
Podjezí je navrženo v původním lichoběžníkovém tvaru. Šířka dna je 2,40 m a sklony břehů
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respektují stávající sklony svahů údolí, tj. 1: 1,2 pro levý břeh a 1: 1,5 pro pravý břeh. Dno
a břehy budou stabilizovány kamennou rovnaninou z lomového kamene, složenou z kamenů
o velikosti de= 400-600 mm tak, aby vznikl drsný povrch koryta. Kamenná rovnanina bude
uložena na podkladní vrstvu ze štěrku tl. 200 mm. Délka dopadiště je uvažována 5,00 m od
vzdušní paty přehrážky. Koryto bude opevněno 0,70 m nad úroveň dna. Dopadiště bude
zakončeno kamenným prahem o velikosti 1,00 x 1,00 m. Koryto pod prahem bude upraveno
tak, aby volně navazovalo na stávající koryto.
Vtoková část koryta do sedimentačního prostoru přehrážky bude opevněna kamennou
rovnaninou z lomového kamene, složenou z kamenů o velikosti de= 400 mm. Kamenná
rovnanina bude uložena na podkladní vrstvu ze štěrku tl. 200 mm.
Konstrukční a materiálové řešení:
Těleso přehrážky bude zapuštěno do hloubky 1,00 m pod úroveň terénu a bude vyzděno na
základovou desku z podkladního betonu C16/20 o tl. 200 mm. Podklad pod betonem bude
urovnán štěrkovým ložem fr. 16-32 mm o tl. max. 200 mm. Celková hloubka založení bude 1,40
m.
Těleso přehrážky bude vyzděno z lomových čedičových kamenů o velikosti cca 300 mm na
cementovou maltu MC25 s vyspárováním. Dno a břehy budou stabilizovány kamennou
rovnaninou z lomového kamene, složenou z kamenů o velikosti de= 400-600 mm tak, aby vznikl
drsný povrch koryta. Kamenná rovnanina bude uložena na podkladní vrstvu ze štěrku fr. 63-125
mm o tl. 200 mm.
Těleso prahu bude vyzděno z lomových čedičových kamenů o velikosti cca 300 mm na
cementovou maltu MC25 s vyspárováním. Kamenný práh bude vyzděn na základovou desku
z podkladního betonu C16/20 o tl. 100 mm. Podklad pod betonem bude urovnán štěrkovým
ložem fr. 16-32 mm o tl. max. 200 mm.
Vtoková část koryta do sedimentačního prostoru přehrážky bude opevněna kamennou
rovnaninou z lomového kamene, složenou z kamenů o velikosti de= 400 mm. Kamenná
rovnanina bude uložena na podkladní vrstvu ze štěrku fr. 63-125 mm tl. 200 mm.
Odvodnění staveniště:
Převod vody (jímkování) po dobu stavby bude provedeno pomocí plastového potrubí DN 250.
Úsek bude hrázkován pytli s pískem. Před nátokem do DN 250 bude uchycena vodočetná lať
pro kontrolu SPA. Za převodem vody bude v korytě umístěn sorpční had.

Orientační určení polohy (souřadnice X,Y určené v souřadnicovém systému S-JTSK):
X= - 982 667, Y= - 776 032
III. stanovuje podmínky pro provedení vodního díla:
1. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace vypracované společností AZ Consult
spol. s.r.o., IČ: 44567430, Klíšská 12, 400 01 Ústí nad Labem, číslo zakázky 072/18
v 11/2018, která byla ověřena vodoprávním úřadem.
2. Před zahájením stavebních prací zabezpečí stavebník vytýčení všech podzemních vedení
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a zařízení v obvodu staveniště, jejich případnou ochranu podle příslušných předpisů za
odborného vedení správců vedení a zařízení. Vytyčovací protokoly předloží stavebník
k žádosti o kolaudační souhlas.
3. Stavební zařízení použité při provádění prací budou zabezpečeny proti úniku ropných látek
či jiných závadných látek, a to jak při provádění prací, tak při jejich odstavení.
4. Při provádění stavby budou dodržena ust. nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších
minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích a zákon
č. 309/2006 Sb. (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci).
Při stavbě budou dodržena ustanovení vyhlášky č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích
na stavby a ustanovení vyhlášky č. 590/2002 Sb., o technických požadavcích na vodní díla
a dále příslušné ČSN.
5. Po nabytí právní moci stavebního povolení vodoprávní úřad zašle stavebníkovi jedno
vyhotovení ověřené projektové dokumentace spolu se štítkem obsahujícím identifikační
údaje o povolené stavbě. Stavebník je povinen štítek o povolení stavby před zahájením
stavby umístit na viditelném místě u vstupu na staveniště a ponechat jej tam až do skončení
stavby, případně do vydání kolaudačního souhlasu.
6. Stavba nesmí být zahájena, dokud stavební povolení nenabude právní moci. Stavební
povolení pozbývá podle ustanovení § 115 odst. 4 stavebního zákona platnosti, jestliže
stavba nebyla zahájena do 2 let ode dne, kdy nabylo právní moci. Dobu platnosti stavebního
povolení může vodoprávní úřad prodloužit na odůvodněnou žádost stavebníka podanou před
jejím uplynutím. Podáním žádosti se staví běh lhůty platnosti stavebního povolení.
7. Stavba vodního díla bude provedena dodavatelskou
realizovat vodohospodářské stavby – vodní díla.

firmou, která má oprávnění

8. O průběhu stavby bude veden stavební deník (§ 157 stavebního zákona).
9. Pozemky dotčené stavbou budou po jejím ukončení uvedeny do původního stavu. Případné
škody způsobené na cizím pozemku, v rámci realizace výše uvedené stavby budou hrazeny
dle platných předpisů.
10. Nevyužitelný odpadní stavební materiál je nutno uložit na povolené skládce, ostatní odpadní
materiály je nutno využít nebo zneškodnit v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb.,
o odpadech. Doklady o řádném zneškodnění budou předloženy při závěrečné kontrolní
prohlídce stavby.
11. Při provádění stavby budou dodrženy tyto další podmínky a povinnosti uvedené ve
stanoviscích těchto právních subjektů:
• Česká telekomunikační infrastruktura, a.s., vyjádření o existenci sítě a všeobecné
podmínky č.j.: 802732/18 ze dne 06.12.2018:
1. Na žadatelem určeném a vyznačeném Zájmovém území se vyskytuje SEK společnosti
Česká telekomunikační infrastruktura a.s;
2. Stavebník nebo jím pověřená třetí osoba je povinen řídit se Všeobecnými podmínkami
ochrany SEK, které jsou nedílnou součástí Vyjádření;
3. Pro případ, že bude nezbytné přeložení SEK, zajistí vždy takové přeložení SEK její
vlastník, společnost Česká telekomunikační infrastruktura a.s.. Stavebník, který vyvolal
překládku SEK je dle ustanovení § 104 odst. 17 zákona o elektronických komunikacích
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4.

•

povinen uhradit společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. veškeré náklady
na nezbytné úpravy dotčeného úseku SEK, a to na úrovni stávajícího technického
řešení;
Pro účely přeložení SEK dle bodu (III) tohoto vyjádření je stavebník povinen uzavřít se
společností Česká telekomunikační infrastruktura a.s. smlouvu o realizaci překládky
SEK;
Povodí Ohře, s.p., vyjádření a stanovisko pod zn.: POH/32572/2019-2/032100 ze dne
11.07.2019:

I. Vyjádření z hlediska Národního plánu povodí Labe a Plánu dílčího povodí Ohře, dolního
Labe a ostatních přítoků Labe:
Z hlediska zájmů daných platným NPP a PDP (ustanovení § 24 a § 26 zákona
č. 254/20021 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů)
je uvedený záměr možný, protože lze předpokládat, že záměrem nedojde ke zhoršení
chemického stavu a ekologického stavu dotčených útvarů povrchových ovd a
chemického a kvantitativního stavu útvarů podzemních vod, a že nebude znemožněno
dosažení jejich dobrého stavu. Toto hodnocení vychází z posouzení souladu daného
záměru s výše uvedenými platnými dokumenty.
II. Stanovisko z hlediska správce povodí:
1. Návrh objektů sloužících k hrazení bystřin a strží vychází zejména z podrobného
posouzení povodí nad profilem přehrážky. Předložené podklady neobsahují
vyhodnocení splaveninového režimu a nelze tedy navržený objem retenčního
prostoru zhodnotit s ohledem na produkci splavenin v území. Vyhodnocení
splaveninového režimu doporučujeme provést s ohledem na optimální návrh
sedimentačního prostoru přehrážky a frekvence čištění.
2. Pro dobu stavby bude vypracován havarijní plán dle vyhlášky č. 450/2005 Sb.,
v platném znění a povodňový plán dle TNV 75 2931. Oba plány budou po výběru
zhotovitele stavby předloženy Povodí Ohře, s.p., závodu Chomutov (Spořická 4949,
430 46 Chomutov) k vyjádření. Poté bude havarijní plán schválen příslušným
vodoprávním úřadem a povodňový plán předložen příslušné obci k zajištění souladu
s povodňovým plánem obce. To vše ještě před zahájením stavebních prací.
III. Stanovisko z hlediska Povodí Ohře, státní podnik:
1. Platí podmínky uvedené v oddílu II.
2. Povodí Ohře, státní podnik, provoz Teplice (Adámek Jaroslav, kontakt: 606 756 204,
mail: Adamek@poh.cz) bude v předstihu (min. 7 dní) oznámeno zahájení a ukončení
prací.
3. Pokud dojde během prací k poškození koryta vodního toku, bude po dokončení prací
uvedeno do náležitého stavu na náklady investora.
4. Po kompletním ukončení prací bude přizván pracovník provozního střediska Teplice
(kontakt viz výše) ke kontrole provedení stavby.
Povodí Ohře, státní podnik, neodpovídá za škody způsobené vodou včetně škod
způsobených ledovými jevy.
•

Městský úřad Bílina, odbor stavebního úřadu a životního prostředí (oddělení ŽP),
souhrnné vyjádření č.j.: MUBI 29710/2019 ze dne 02.07.2019:
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Stanovisko orgánu ochrany přírody – vodní tok je dle § 3 písm. b) zákona ČNR č. 114/1992 Sb.
(dále
jen
zákon) významným
krajinným
prvkem (VKP). Dle § 4 odst.2 zákona
k zásahům, které by mohly vést k poškození nebo zničení VKP nebo ohrožení či oslabení
jeho ekologicko-stabilizační funkce, si musí ten, kdo takové zásahy zamýšlí, opatřit závazné
stanovisko příslušného orgánu ochrany přírody (MěÚ Bílina); Vzhledem k tomu, že si
uvedená stavba vyžádá kácení dřevin rostoucích mimo les, je v tomto případě nezbytné
povolení příslušného orgánu ochrany přírody – Obec Ohníč;
Státní správa lesů – při realizaci stavby je nutno dbát základních povinností k ochraně pozemků
určených k plnění funkcí lesa uvedených v § 13 lesního zákona. Stavbou budou dotčeny
pozemky do vzdálenosti 50 m od okraje lesa, z tohoto důvodu je stavebník povinen dle § 14
odst. 2 lesního zákona požádat příslušný orgán státní správy lesů (MěÚ Bílina) o vydání
závazného stanoviska.
Odpadové hospodářství - jsme dotčeným orgánem. V souladu s § 79 odst. 4 zákona
č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, v platném znění, je nutné si
vyžádat závazné stanovisko z hlediska nakládání s odpady (MěÚ Bílina, odbor stavební úřad
a životní prostředí). Závazné stanovisko se vydává k záměru, umístění stavby, ke změně využití
území, k povolení stavby a k řízením podle zvláštního právního předpisu;
Ochrana ovzduší - Stavební práce budou vedeny způsobem, který zajistí minimální
prašnost. V případě potřeby budou prováděna účinná opatření k omezení prašnosti (zkrápění
staveniště, čištění kol nákladních automobilů a stavebních mechanizmů při výjezdu
ze staveniště, čištění komunikací - zásadně za mokra apod.);
Zemědělský půdní fond - nebude stavbou dotčen;
Vodoprávní úřad – jsme dotčeným orgánem.
− Jedná se o stavbu vodního díla dle § 55 odst. 1 písm. d) zákona č. 254/2001 Sb.,
o vodách a změně některých zákonů (dále jen „vodní zákon“), k jejímuž provedení je
třeba stavebního povolení vodoprávního úřadu dle § 15 odst. 1 vodního zákona.
Současně je nutné požádat o povolení k nakládání s povrchovými vodami dle § 8 odst. 1
písm. a) bodu 2 vodního zákona (k jejich vzdouvání, popřípadě akumulaci).
− Stavba se nachází v ochranném pásmu přírodních léčivých zdrojů Teplice v Čechách,
ochranné pásmo II C, proto je nutné si vyžádat závazné stanovisko vodoprávního
úřadu (MěÚ Bílina) podle zákona č. 164/2001 Sb., lázeňský zákon.
•

Městský úřad Bílina, odbor stavebního úřadu a životního prostředí, závazné stanovisko
– pozemky určené k plnění funkcí lesa, č.j.: MUBI/43521/2019/L-23/2019 ze dne 01.10.2019:
Souhlas se uděluje za těchto podmínek:
- Při realizaci stavby je nutno dbát základních povinností k ochraně pozemků
určených k plnění funkcí lesa uvedených v § 13 lesního zákona.
- Stavba bude realizována podle přiloženého zákresu a její realizací nedojde k dotčení
pozemku určeného k plnění funkcí lesa. Nejmenší vzdálenost výkopů od pozemku
určeného k plnění funkcí lesa bude 10 m.
- Výkopek, stavebniny ani jiné materiály nebudou ukládány na pozemcích určených
k planění funkcí lesa.
• Městský úřad Bílina, odbor stavebního úřadu a životního prostředí, rozhodnutí
o závazném stanovisku k zásahu do významného krajinného prvku (vodní plocha), č.j.:
MUBI/3809/VKP-03,02/2020 ze dne 24.01.2020:
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Souhlas se uděluje za těchto podmínek:
1) Při realizaci stavby nedojde k poškození nebo ohrožení ekologicko – stabilizační
funkce dotčeného VKP (vodní tok).
2) V průběhu stavebních prací budou použity biologicky odbouratelné oleje a náplně
a zajištěn dobrý technický stav použité mechanizace, aby nedošlo k znečištění
vodního prostředí.
• Městský úřad Bílina, odbor stavebního úřadu a životního prostředí, závazné
stanovisko – odpadové hospodářství, č.j.: MUBI 31745/2019 ze dne 18.07.2019:
Souhlas se uděluje za těchto podmínek:
Stavebník k žádosti o souhrnné stanovisko k užívání stavby předloží Městskému úřadu
Bílina, odbor stavebního úřadu a životního prostředí doklady o odstranění odpadů vzniklého
stavební činností - předání osobně oprávněné (např. výkopové zeminy, stavebních
a demoličních odpadů, komunálních odpadů apod.) včetně uvedeného množství.
V případě, že řízení o užívání stavby probíhat nebude, budou uváděné doklady v rámci
ohlášení ukončení stavby předloženy k nahlédnutí odboru stavebního úřadu a životního
prostředí MěÚ Bílina.
Upozorňujeme stavebníka, že odpady vzniklé v rámci stavby budou vytříděny, zařazeny dle
vyhlášky MŽP č. 93/2016 Sb., o katalogu odpadů a předány pouze oprávněné osobě
k převzetí příslušných odpadů, a to přednostně k recyklaci nebo jinému využití – dle § 12
zákona o odpadech.
•

Obec Ohníč, souhlas s realizací stavby ze dne 10.07.2019:
Obec žádá před zahájením prací konzultaci na místě.

•

Zdeněk Fencl, souhlas s realizací stavby ze dne 15.07.2019:
Pokud bude zachován vstup na mou parcelu č. 51/1 k.ú. Ohníč, nemám ke stavbě
námitek.
12. Provedení případných změn stavby před jejím dokončením je přípustné ve smyslu § 118
stavebního zákona pouze na základě povolení vodoprávního úřadu.
13. Stanovuje termín pro dokončení stavby: do 30.06.2021.
14. Stavba bude provedena způsobilou právnickou osobou, která bude vybrána na základě
výběrového řízení. Tato osoba bude speciálnímu stavebnímu úřadu bezodkladně
oznámena nejpozději před zahájením stavby a bude předložen doklad o její způsobilosti.
Plnit další povinnosti vyplývající z § 152 stavebního zákona.
15. Dokončenou stavbu lze ve smyslu ustanovení § 122 stavebního zákona

užívat na základě kolaudačního souhlasu. K žádosti o vydání kolaudačního
souhlasu budou doloženy doklady vyplývajících z formuláře žádosti podle přílohy č. 14
k vyhlášce č. 183/2018 Sb., o náležitostech rozhodnutí a dalších opatření vodoprávního
úřadu a o dokladech předkládaných vodoprávnímu úřadu.
Účastníci řízení o vydání povolení k provedení stavby (podle § 115 vodního zákona, § 109
stavebního zákona a § 27 odst. 1 a 2 správního řádu):
-

Státní pozemkový úřad - Krajský pozemkový úřad pro Ústecký kraj, Pobočka Teplice,
Masarykova 2421/66, 415 02 Teplice, IDDS: z49per3
Povodí Ohře, s.p., Bezručova 4219, 430 03 Chomutov 3, IDDS: 7ptt8gm
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-

CETIN – Česká telekomunikační infrastruktura, a.s., Olšanská 2681/6, 130 00 Praha 3,
IDDS: qa7425t
GridServices, s.r.o., Plynárenská 499/1, Zábrdovice – 602 00 Brno 2, IDDS: jnnyjs6
Obec Ohníč, Ohníč č.p. 30, 417 65 Ohníč, IDDS: hn7awsr
Vlastimil Žilinský, nar. 01.08.1971, Němečky 46, 417 65 Ohníč
Zdeněk Fencl, nar. 18.10.1975, Němečky 2, 417 65 Ohníč
Odůvodnění

Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Ústecký kraj, Pobočka Teplice, IČO:
01312774, se sídlem Masarykova 2421/66, 415 02 Teplice (dále jen „žadatel“) podal
u Městského úřadu Bílina, odboru stavebního úřadu a životního prostředí dne 03.12.2019
žádost č.j.: MUBI 53036/2019 o povolení ke stavbě vodního díla „Realizace PSZ v k.ú. Ohníč
– vodohospodářské opatření“ a současně žádost č.j.: MUBI 53037/2019 o povolení
k nakládání s povrchovými vodami – k jejich akumulaci.
Žádost byla doložena příslušnou projektovou dokumentací vypracovanou společností AZ
Consult spol. s.r.o., IČ: 44567430, Klíšská 12, 400 01 Ústí nad Labem, číslo zakázky 072/18
v 11/2018, hlavní projektant a projektant jednotlivých částí dokumentace - pan Ing. Martin
David, autorizovaný inženýr pro stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství, ČKAIT –
0401558. Dále byla doložena příslušnými doklady a podklady pro stavební řízení dle § 2 a § 10
vyhlášky č. 183/2018 Sb., o náležitostech rozhodnutí a dalších opatření vodoprávního
úřadu a o dokladech předkládaných vodoprávnímu úřadu.
Od vydání územního rozhodnutí o umístění stavby bylo upuštěno v souladu s § 12 odst. 3
zákona č. 139/2002 Sb., Zákon o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech a o změně
zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku,
ve znění pozdějších předpisů. Komplexní pozemkové úpravy spolu s plánem společných
zařízení jsou v souladu s § 96b stavebního zákona posuzovány orgánem územního plánování
již v rámci procesu pořizování tohoto dokumentu, aby byl zajištěn soulad s platnou územně
plánovací dokumentací.
Žádosti byly doloženy těmito doklady:
• 3 x projektová dokumentace paré č. 2,3,4
K projektové dokumentaci se vyjádřily tyto dotčené správní úřady a další organizace, byly
dodány tyto doklady:
• Vyjádření České telekomunikační infrastruktury, a.s., pod č.j.: 802732/18 ze dne
06.12.2018
• Vyjádření a stanovisko Povodí Ohře, s.p., pod zn.: POH/32572/2019-2/032100 ze dne
11.07.2019
• Závazné stanovisko – souhlas podle lázeňského zákona, Městský úřad Bílina, odbor
stavebního úřadu a životního prostředí, č.j.: MUBI 54078/2019 ze dne 10.12.2019
• Závazné stanovisko - souhlas - pozemky určené k plnění funkcí lesa, Městský úřad
Bílina, odbor stavebního úřadu a životního prostředí č.j.: MUBI/43521/2019/L-23/2019 ze
dne 01.10.2019:
• Rozhodnutí o závazném stanovisku k zásahu do významného krajinného prvku, Městský
úřad Bílina, odbor stavebního úřadu a životního prostředí, č.j.: MUBI/3809/VKP03,02/2020 ze dne 24.01.2020;
• Závazné stanovisko – odpadové hospodářství, Městský úřad Bílina, odbor stavebního
úřadu a životního prostředí č.j.: MUBI 31745/2019 ze dne 18.07.2019:
• Souhrnné vyjádření Městského úřadu Bílina, odboru stavebního úřadu a životního
prostředí (oddělení ŽP), č.j.: MUBI 29710/2019 ze dne 02.07.2019
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•
•
•

Vyjádření Ministerstva obrany ČR, oddělení územních zájmů ĆECHY, Litoměřice, zn.:
ÚP-573/13-118-2019 ze dne 08.10.2019
Vyjádření Severočeských vodovodů a kanalizací a.s. Teplice, zn.: SCVKZAD54347 ze
dne 02.10.2019
Vyjádření T-Mobile Czech Republic, a.s., zn.: E37059/19 ze dne 26.09.2019
Vyjádření Vodafone Czech Republic, a.s., zn.: 190926-0849135811 ze dne 26.09.2019
Vyjádření Telco Pro Services, a.s., zn.: 0200966835 ze dne 19.09.2019
Vyjádření ČEZ Distribuce, a.s., Děčín zn.: 0101181508 ze dne 19.09.2019
Vyjádření GridServices, s.r.o., zn.: 5001838781 ze dne 06.12.2018
Vyjádření České Radiokomunikace, a.s., zn.: UPTS/OS/208158/2018 ze dne 7.12.2018
Vyjádření SUPTel, a.s., ze dne 02.10.2019
Vyjádření ČEPS, a.s., zn.: 526/14720/19.12.2018/Le ze dne 19.12.2018
Vyjádření Optiline, a.s., zn.: 1411901517 ze dne 04.07.2019
Vyjádření InfoTel, spol. s.r.o. (UPC ČR, s.r.o.) ze dne 04.07.2019
Vyjádření Telia Carrier Czech Republic, a.s., zn.: 1311901757 ze dne 04.07.2019
Rozhodnutí o povolení kácení dřevin, Obecní úřad Ohníč, č.j.: 348/2019 ze dne
10.09.2019
Souhlas s realizací stavby ze dne 10.07.2019 - Obec Ohníč
Souhlas s realizací stavby ze dne 15.07.2019 - Zdeněk Fencl
Vyjádření k projektové dokumentaci, Krajský úřad Ústeckého kraje, odbor ŽP
a zemědělství, č.j.: KUUK/112149/2019/ZPZ ze dne 21.07.2019
Vyjádření k projektové dokumentaci, Krajský úřad Ústeckého kraje, odbor ŽP
a zemědělství, č.j.: KUUK/98408/2019/ZPZ ze dne 19.07.2019
Sdělení k žádosti o vyjádření, Krajský úřad Ústeckého kraje, odbor ŽP
a zemědělství, č.j.: KUUK/88091/2019/ZPZ ze dne 27.06.2019
Sdělení Městského úřadu Bílina, odboru stavebního úřadu a životního prostředí, Úřadu
územního plánování, č.j.: MUBI 40051/2019 ze dne 11.09.2019
Smlouva č. 2/2019 o udělení souhlasu k provedení stavby ze dne 26.11.2019 (Státní
pozemkový úřad, pobočka Teplice a Obec Ohníč)
Biologické posouzení lokality záměru ze dne 22.07.2019, Petr Janda – Biologické
projekty, Žatec.

Vodoprávní úřad přezkoumal předloženou žádost včetně jejich příloh, projektovou dokumentaci,
vypracovanou společností AZ Consult spol. s.r.o., IČ: 44567430, Klíšská 12, 400 01 Ústí nad
Labem, číslo zakázky 072/18 v 11/2018, hlavní projektant a projektant jednotlivých částí
dokumentace - pan Ing. Martin David, autorizovaný inženýr pro stavby vodního hospodářství
a krajinného inženýrství, ČKAIT – 0401558.
Vodoprávní úřad vymezil okruh účastníků řízení. Podle § 44 správního řádu, § 115 vodního
zákona a § 112 stavebního zákona, oznámil příslušný vodoprávní úřad zahájení řízení všem
známým účastníkům řízení i dotčeným orgánům „Oznámením o zahájení vodoprávního řízení“
ze dne 12.12.2019 pod č.j.: MUBI 54648/2019, s upozorněním, že závazná stanoviska
a námitky, popř. důkazy k podané žádosti mohou být uplatněny do 10-ti dnů od doručení tohoto
oznámení, jinak k nim nebude přihlédnuto (§ 112 odst. 2 stavebního zákona). S přihlédnutím
k rozsahu podané žádosti, způsobu zpracované dokumentace a znalosti místních poměrů bylo
upuštěno ve smyslu § 112 odst. 2 stavebního zákona od místního šetření a ústního jednání.
Ve stanovené lhůtě neobdržel vodoprávní úřad žádné námitky či připomínky účastníků
řízení ani stanoviska dotčených orgánů.
Stavebník je v podmínce č. 14 upozorněn na plnění povinností, které pro něho vyplývají z § 152
stavebního zákona, zejména při prováděním stavby oznámit stavebnímu úřadu předem termín
zahájení stavby, název a sídlo způsobilé právnické osoby, který bude stavbu provádět.
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V průběhu vodoprávního řízení, provedeného podle § 115 vodního zákona byly zkoumány
možné dopady navrhovaného nakládání s povrchovými vodami na životní prostředí a ochranu
veřejných a dalších zájmů. K žádosti bylo doloženo biologické posouzení lokality záměru
zpracované panem Petrem Jandou – Biologické projekty, IČO: 67834795, Lipno 103, 438 01
Źatec v období 06-07/2019. Biologický průzkum nezjistil žádný druh zvláště chráněné rostliny
ani žádný druh zvláště chráněného živočicha. Vzhledem k tomu, že nebyly zjištěny žádné
skutečnosti, které by bránily vydání požadovaného povolení, bylo žádosti vyhověno
v plném rozsahu a rozhodnuto tak, jak je uvedeno ve výroku č. I a č. II tohoto rozhodnutí.

Poučení

účastníků

Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení podat podle ust. § 81 a 83 správního řádu
odvolání, ve kterém uvede, v jakém rozsahu se rozhodnutí napadá a dále namítaný rozpor
s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo, ve lhůtě do
15-ti dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu Ústeckého kraje podáním učiněným
u Městského úřadu Bílina, odboru stavebního úřadu a životního prostředí.
V souladu s § 9 odst. 5 vodního zákona lze vydat povolení k nakládání s vodami současně se
stavebním povolením k vodnímu dílu ve společném řízení, výroky těchto povolení se vzájemně
podmiňují. Pokud by byla odvoláním napadena obě tato rozhodnutí, provede se nejdříve
odvolací řízení o odvolání proti výroku č. I (povolení k nakládání s povrchovými vodami),
přičemž odvolací řízení proti výroku č. II (stavební povolení k vodnímu dílu) se přerušuje
do dne, kdy nabude právní moci rozhodnutí odvolacího správního orgánu vydané v řízení
o odvolání proti výroku č. I (povolení k nakládání s povrchovými vodami).
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 na jeho náklady Městský úřad Bílina. 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 stavba nebyla zahájena do 2 let ode dne, kdy
rozhodnutí nabylo právní moci. V souladu s § 115 odst. 4 stavebního zákona může speciální
stavební úřad dobu platnosti stavebního povolení prodloužit na odůvodněnou žádost stavebníka
podanou před jejím uplynutím. Stavební povolení pozbývá platnosti též dnem, kdy speciální
stavební úřadu obdrží oznámení stavebníka o tom, že od provedení svého záměru upouští.

Ing. Helena V o l f o v á
vedoucí oddělení životního prostředí
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Příloha pro žadatele:
ověřená projektová dokumentace + štítek STAVBA POVOLENA (obojí bude předáno po
nabytí právní moci tohoto rozhodnutí)
Příloha pro místně příslušný obecní úřad:
ověřená projektová dokumentace (bude předána po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí)
Stavebník byl osvobozen od správního poplatku v souladu s § 8 odst. 1 písm. a) zákona
č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, v platném znění.

Rozdělovník:
Obdrží:
Účastníci vodoprávního řízení
Účastníci řízení o vydání povolení k nakládání s vodami (podle § 115 vodního zákona
a § 27 odst. 1 a 2 správního řádu):
-

Státní pozemkový úřad - Krajský pozemkový úřad pro Ústecký kraj, Pobočka Teplice,
Masarykova 2421/66, 415 02 Teplice, IDDS: z49per3
Obec Ohníč, Ohníč č.p. 30, 417 65 Ohníč, IDDS: hn7awsr
Povodí Ohře, s.p., Bezručova 4219, 430 03 Chomutov 3, IDDS: 7ptt8gm

Účastníci řízení o vydání povolení k provedení stavby (podle § 115 vodního zákona, § 109
stavebního zákona a § 27 odst. 1 a 2 správního řádu):
-

Státní pozemkový úřad - Krajský pozemkový úřad pro Ústecký kraj, Pobočka Teplice,
Masarykova 2421/66, 415 02 Teplice, IDDS: z49per3
Povodí Ohře, s.p., Bezručova 4219, 430 03 Chomutov 3, IDDS: 7ptt8gm
CETIN – Česká telekomunikační infrastruktura, a.s., Olšanská 2681/6, 130 00 Praha 3,
IDDS: qa7425t
GridServices, s.r.o., Plynárenská 499/1, Zábrdovice – 602 00 Brno 2, IDDS: jnnyjs6
Obec Ohníč, Ohníč č.p. 30, 417 65 Ohníč, IDDS: hn7awsr
Vlastimil Žilinský, nar. 01.08.1971, Němečky 46, 417 65 Ohníč
Zdeněk Fencl, nar. 18.10.1975, Němečky 2, 417 65 Ohníč

Dotčené správní úřady:
- Městský úřad Bílina, odbor stavební úřad a životní prostředí - OŽP, Břežánská 50/4,
418 31 Bílina
- Obecní úřad Ohníč, Ohníč č.p. 30, 417 65 Ohníč, IDDS: hn7awsr
- Krajský úřad Ústeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, Velká Hradební
3118/48, 400 02 Ústí nad Labem, IDDS: t9zbsva

