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m.novakova@mulouny.cz

Ověření zjednodušené dokumentace stavby (pasportu stavby)
Městský úřad Louny, odbor životního prostředí, příslušný podle ust. § 10 a 11 odst. 1 zák. č.
500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, podle ust. § 61 odst. 1 písm. c) a ust. § 66
odst. 1 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, ust. § 2 odst. 1 zák. č. 314/2002
Sb., o stanovení obcí s pověřeným obecním úřadem a stanovení obcí s rozšířenou působností, jako
vodoprávní úřad příslušný podle ust. § 104 odst. 2 písm. c) a ust. § 106 odst. 1 zák. č. 254/2001 Sb.,
o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, a dále jako
speciální stavební úřad podle ust. § 15 odst. 4 vodního zákona a ust. § 15 odst. 1 písm. d) zák. č.
183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších
předpisů, na základě Vaší žádosti ze dne 09.12.2015
dle ust. § 125 odst. 4 stavebního zákona p o t v r z u j e, že v katastrálním území Stradonice u
Pátku na pozemkové parcele katastru nemovitostí číslo 1516/1 existuje stavba vodního díla „Malá
vodní nádrž“.
Předmětné vodní dílo je v současné době užíváno k akumulaci povrchových vod a extenzivnímu
chovu ryb, dále plní krajinotvornou funkci.
Údaje o místu předmětu rozhodnutí:
Název kraje
Název obce
Identifikátor katastrálního území
Název katastrálního území
Parcelní čísla dle evidence katastru nemovitostí
Číselný identifikátor vodního toku
Identifikátor vodního útvaru povrchových vod
Název vodního toku
Název vodního útvaru povrchových vod
Číslo hydrologického pořadí a podpořadí
Říční km vodního toku
Umístění jevu vůči břehu
Přímé určení polohy (souřadnice X, Y)

Ústecký kraj
Peruc
718297
Stradonice u Pátku
1516/1
1029000230 (10233632)
14397000
Débeřský
Ohře po ústí do toku Labe
1-13-04-028
2,8
levý břeh
1007990.76, 770189.88

Údaje o předmětu rozhodnutí (rozsah zjednodušené dokumentace stavby):
Typ hráze podle materiálu
Druh hráze

zemní sypaná
jiný
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Typ hráze podle umístění
Kóta koruny hráze
Maximální výška hráze nade dnem údolí
Délka koruny hráze
Návrhová kapacita spodních výpustí
Typ vodní nádrže
Objem celkového ovladatelného prostoru nádrže
Objem stálého nadržení
Kóta hladiny celkového ovladatelného prostoru
nádrže
Kóta hladiny stálého nadržení
Kóta dna nádrže
Zatopená plocha při hladině ovladatelného prostoru
Název vodního díla
Manipulační řád
Účely užití vodního díla
Zdroj vody

přímá
212,44 m n.m.
3,8 m
30 m
0,116 m3/s
údolní protékaná
0,027 tis. m3
0,017 tis. m3
212,70 m n.m.
211,77 m n.m.
208,61 m n.m.
1,3917 ha
malá vodní nádrž
ano
akumulace povrchových vod, krajinotvorná
funkce, extenzivní chov ryb
drobný vodní tok Débeřský potok

Dle dostupných informací bylo zjištěno, že stavba byla provedena dle povolení k provedení stavby ze
dne 18.01.1962 zn. Vod. 404/467-6A-Ba. Rozhodnutím ze dne 15.08.1963 zn. Vod. 405-63-Ba byla
tato stavba schválena a uvedena do provozu. V archivu Městského úřadu Louny, odboru životního
prostředí se nedochovala projektová dokumentace k tomuto vodnímu dílu.
Vodním dílem je vodní nádrž, která dříve sloužila pro závlahové účely. Půdorysný tvar nádrže je
nepravidelný obdélník. Napájení nádrže je přímým průtokem Débeřského potoka. Napouštění nádrže
nemá regulaci nátoku. V současné době je hlavním účelem nádrže akumulaci povrchových vod a
nádrž je významným krajinotvorným prvkem. Používá se i extenzivnímu chovu ryb. Opevnění
návodního líce je monolitickou betonovou zdí o tloušťce 0,5 m, opevnění vzdušného líce je dlažbou
do betonového lože s travním drnem. K vypouštění nádrže byl vybudován betonový uzamykatelný
dvoudlužový požerák. Odpadní betonové potrubí je vyvedeno do Débeřského potoka přímou výpustí
do osy toku.
Dle posudku k zařazení vodního díla do kategorie podle ust. § 61 odst. 4 vodního zákona bylo vodní
dílo zařazeno do IV. kategorie.
Vlastníkem dotčené pozemkové parcely (druh pozemku – vodní plocha, způsob využití – vodní nádrž
umělá) je Státní pozemkový úřad, IČO 01312774, Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3-Žižkov.
Zjednodušenou dokumentaci stavby (pasport stavby) vyhotovila oprávněná autorizovaná osoba Ing.
Jiří Kubelka, Třeskonice 46, Tuchořice, 438 01 Žatec 1, ČKAIT 0401442, v souladu s přílohou č. 7
bod 2 vyhl. č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v červenci 2015.
K žádosti byly předloženy tyto doklady:
- tři paré zjednodušené dokumentace (pasportu) stavby
- konzumpční křivka
- posudek k zařazení vodního díla do kategorie
- hydrologická data
- povolení provedení stavby (dtto stavební povolení)
- schválení stavby (dtto povolení k užívání stavby)
- plná moc k zastupování
- doklad o vlastníku dotčené pozemkové parcely
- doklad o úhradě správního poplatku
- kopii nájemní smlouvy - užívání vodní nádrže (vlastník pozemku a stavby – Státní pozemkový úřad
Praha a Rybářský spolek Stradonice)
- stanovisko správce drobného vodního toku ze dne 11.12.2015 sp. zn. LCR047208/2015.
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Toto ověření nenahrazuje doklad o vlastnictví stavby.

Správní poplatek byl podle ust. § 5 odst. 2 zák. č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění
pozdějších předpisů, podle položky 15 zákona o správních poplatcích ve výši 500 Kč zaplacen dne
05.01.2016.

Otisk úředního razítka

Bc. Jana Bayerová
vedoucí odboru životního prostředí
Městského úřadu Louny
Příloha:
2 paré ověřené projektové dokumentace (paré č. 2,3)
Obdrží:
Rybářský spolek, z.s., Stradonice č.p. 61, Peruc, 440 01 Louny 1 zastoupený Ing. Jiřím Kubelkou,
Třeskonice 46, Tuchořice, 438 01 Žatec 1 + paré č. 2
Na vědomí:
Městys Peruc, IDDS: zfubb3z, Oldřichova č.p. 49, 439 07 Peruc + paré č. 3
Státní pozemkový úřad, IDDS: z49per3, Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3-Žižkov

3

