MAGISTRÁT MĚSTA TEPLICE
odbor životního prostředí
náměstí Svobody 2, 415 95 TEPLICE
Č.j.:

MgMT/135476/2019/Po

Spis.zn.: MgMT/135476/2019/Po
Značka: OŽP/D-202/Po
Vyřizuje: Bc. Poštová, tel. 417 510 564

Teplice dne 13. ledna 2020

ROZHODNUTÍ
Magistrát města Teplice, odbor životního prostředí jako vodoprávní úřad věcně příslušný podle ustanovení § 104
odst. 2 písm. c) a ustanovení § 106 odst. 1 zák. č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní
zákon), ve znění pozdějších předpisů a jako speciální stavební úřad podle ustanovení § 15 odst. 1 písm. d) zákona č.
183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, věcně a místně
příslušný podle ustanovení § 10 a 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, vydává
účastníkovi řízení (§ 27 odst. 1 správního řádu), kterým jsou

Severočeské doly, a.s. Boženy Němcové 5359, 430 01 Chomutov, IČ: 49901982 ,
povolení změny stavby před jejím dokončením
podle ustanovení a § 118 odst. 3 stavebního zákona, v souladu s § 115 odst. 4 stavebního zákona pro vodní dílo

Rekultivace Fučík IV – přeložka příkopu P 2400
povolené rozhodnutím o povolení stavby vydaným Magistrátem města Teplice, odborem životního prostředí dne
30.10.2017 pod č.j. MgMT/064245/2017, zn. ODŽP/D-202/Po; nabytí právní moci dne 22.11.2017.
Stavba řeší přeložku zbytkového Oseckého potoka (příkop 2400) v rámci celkové rekultivace a zajištění řízeného
nátoku vnějších povrchových vod do prostoru odkaliště Fučík. Jedná se o přeložku příkopu P2400 v délce 1405,0 m,
zaústění Valdštejnské stoky a odvedení drenážních vod z areálu firmy Kovosreal s.r.o. Obslužná komunikace
k rozdělovacímu objektu nebyla předmětem řízení.
Změna stavby před dokončením se týká změny podmínky č. 20 původního rozhodnutí – prodloužení termínu
dokončení stavby. Termín dokončení stavby se prodlužuje do 31.12.2020.
Ostatní podmínky se nemění.
Odůvodnění
Dne 28.11.2019 obdržel Magistrát města Teplice, odbor životního prostředí jako příslušný vodoprávní úřad
žádost, kterou podaly Severočeské doly, a.s. Boženy Němcové 5359, 430 01 Chomutov, IČ: 49901982 v zastoupení
GeoTec-GS, a.s., Chmelová 2920/6, 106 00 Praha 10, IČ 25103431 o změnu stavby před dokončením pro výše
uvedené vodní dílo spočívající v prodloužení termínu výstavby. Uvedeným dnem bylo zahájeno vodoprávní řízení.
Podle ustanovení § 115 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění
pozdějších předpisů, příslušných ustanovení zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu
(stavební zákon) v platném znění a zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů oznámil
příslušný vodoprávní úřad zahájení vodoprávního řízení dopisem pod č.j. MgMT/141447/2019/Po, sp.zn.
MgMT/135476/2019/Po, zn. OŽP/D-202/Po ze dne 12.12.2019 všem známým účastníkům řízení i dotčeným orgánům.
Vodoprávní úřad podle ustanovení § 112 odst. 2 stavebního zákona upustil od ohledání na místě a ústního jednání,
protože jsou mu poměry staveniště dobře známy a žádost poskytovala dostatečné podklady pro posouzení, a stanovil,
že ve lhůtě do 10 dnů následujících po dni doručení oznámení mohou účastníci řízení uplatnit své námitky a dotčené
orgány svá stanoviska s tím, že na pozdější námitky nebude brán zřetel.
Vodoprávní úřad posoudil předloženou žádost. Ověřil okruh účastníků řízení a dotčených orgánů, vzhledem ke
změně vlastnických vztahů na části pozemků sousedících se stavbou zahrnul do okruhu účastníků řízení nové
účastníky a dále vzhledem ke změnám v kompetencích dotčených orgánů aktualizoval jejich okruh. Dne 19.12.2019
obdržel vodoprávní úřad vyjádření Obvodního báňského úřadu, že se k předmětné stavbě vyjádřil v rámci územního
řízení a nemá připomínek, pokud byly dodrženy podmínky vyjádření ze dne 10.8.2015 a 12.10.2017.
Protože vodoprávní úřad neshledal důvody, pro které by nebylo možné žadateli vyhovět, rozhodl tak, jak je
uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.
Poučení
Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení podat odvolání dle ust. § 81 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní
řád, ve znění pozdějších předpisů, ve kterém se uvede, v jakém rozsahu se rozhodnutí napadá, a dále namítaný
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rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo, ve lhůtě do 15 dnů ode dne
jeho oznámení ke Krajskému úřadu Ústeckého kraje v Ústí nad Labem podáním učiněným u Magistrátu města Teplice,
odboru životního prostředí. Odvolání se podá s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden 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 zák. č. 500/2004 Sb., správní řád, ve
znění pozdějších předpisů odkladný účinek. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.
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.

„otisk úředního razítka“
oprávněná úřední osoba
Bc. Jitka Poštová os. č. 2338
odborný pracovník OŽP
Ing. Dagmar Teuschelová
vedoucí OŽP

Správní poplatek ve výši 1000,- Kč byl vyměřen dle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění
pozdějších předpisů, položka č. 18. Byl zaplacen hotově dne 12.1.2019, pokladní doklad č. 1951005933.
Obdrží účastníci řízení (doporučeně do vlastních rukou):
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

Severočeské doly, a.s. Chomutov, Boženy Němcové 5359, 430 01 Chomutov v zastoupení GeoTec-GS, a.s.,
Chmelová 2920/6, 106 00 Praha 10
Město Duchcov, nám. Republiky 5, 419 01 Duchcov
Město Ledvice, Mírová 422/42, 417 22 Ledvice
Povodí Ohře, s.p., Bezručova 4219, 430 03 Chomutov
ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, Děčín IV - Podmokly
CETIN a.s., Olšanská 2681/6, 130 00 Praha 3
GridServices s.r.o., Plynárenská 499/1, 602 00 Brno – Zábrdovice
SčVK, a.s., Přítkovská 1689, 415 50 Teplice
ÚZSVM, Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 Praha 2 – Nové Město
Správa železniční dopravní cesty, Železničářská 1386/31, 400 03 Ústí nad Labem
ČD – Telematika, Pernerova 2819/2a, 130 00 Praha 3
Ministerstvo obrany – sekce ekon. a majetková, odd. ochr. úz. zájmů, Hradební 12/772, 110 05 Praha 1
Petr Fryč, Jiráskova 496, 417 05 Osek
Jaromír Punčochář, Dolejšova 373, 417 05 Osek
VITRABLOK, s.r.o., Bílinská 782/42, 419 01 Duchcov
KOVOSREAL s.r.o., Mostecká 1487, 419 01 Duchcov
Ing. Miloslav Vaněrka, Rudolfova 3136, 415 01 Teplice
Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Ústecký kraj, pobočka Teplice, Masarykova 2424/66, 415 01
Teplice
ČEZ, a. s., Duhová 1444/2, 140 00 Praha 4

Dále obdrží dotčené orgány státní správy:
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.

Městský úřad Duchcov, OVŽP, nám. Republiky 5, 419 01 Duchcov
Městský úřad Duchcov, OMHI, nám. Republiky 5, 419 01 Duchcov
Magistrát města Teplice, OŽP (ochrana přírody a krajiny), Mírové nám. 2970/7, 415 95 Teplice
Magistrát města Teplice, OŽP (les), Mírové nám. 2970/7, 415 95 Teplice
Magistrát města Teplice, OŽP (lázně), Mírové nám. 2970/7, 415 95 Teplice
Magistrát města Teplice, odbor dopravy, Mírové nám. 2970/7, 415 95 Teplice
Městský úřad Bílina, odbor SÚ a ŽP, Břežánská 50/4, 418 01 Bílina
Městský úřad Bílina, odbor dopravy, Břežánská 50/4, 418 01 Bílina
Krajský úřad Ústeckého kraje, OŽPZ, Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem
HZS Ústeckého kraje, územní pracoviště Teplice, Riegrova 1898, 415 01 Teplice
KHS Ústeckého kraje, Moskevská 15, 400 01 Ústí nad Labem
Drážní úřad, Wilsonova 8/300, 121 06 Praha 2
Obvodní báňský úřad pro území kraje Ústeckého, U Města Chersonu 1429, 434 61 Most

Na vědomí:
33. ČEZ Teplárenská, a.s., Lužická 4217, 430 03 Chomutov
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