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ROZHODNUTÍ
Městský úřad Litvínov, odbor životního prostředí jako věcně příslušný vodoprávní úřad podle
ustanovení § 104 odst. 2 písm. c) a ustanovení § 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 příslušný podle ustanovení § 15 odst. 5 vodního zákona
a ustanovení § 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 podle
ustanovení § 11 zákona č. 500/204 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů,
ve správním řízení posoudil žádost o povolení stavby vodního díla, kterou dne 07.12.2018
podal
Povodí Ohře, státní podnik, Bezručova 4219, 430 03 Chomutov, IČO 70889988
účastník řízení podle ustanovení § 27 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „stavebník“), a na základě tohoto posouzení se vydává
STAVEBNÍ POVOLENÍ
podle ustanovení § 15 vodního zákona a ustanovení § 115 stavebního zákona ke stavbě
vodního díla s názvem
„ŠP na Loučenském p. – rekonstrukce“
Lom, Lom u Mostu, Loučná u Lomu
(dále jen "stavba") na pozemcích parc. č.: 1509/1, 1509/5, 1509/6, 1668/1 v k. ú. Lom
u Mostu, a na pozemcích parc. č. 570/3, 570/4, 620/2 v k. ú. Loučná u Lomu, dočasný zábor
na pozemcích parc. č. 570/1 a 570/2 v k. ú. Loučná u Lomu. Uvedeným dnem bylo zahájeno
řízení.
Údaje o místu rozhodnutí:
Název kraje
Název obce
Identifikátor katastrálního území
Název katastrálního území
Parcelní čísla dle evidence katastru
nemovitostí
Číslo hydrologického pořadí
Hydrogeologický rajon

Ústecký
Lom
686573, 686590
Lom u Mostu, Loučná u Lomu
parc. č. 1509/1, 1509/5, 1509/6, 1668/1
v k. ú. Lom u Mostu, parc. č. 570/3,
570/4, 620/2 v k. ú. Loučná u Lomu
1-14-01-0611-0-00
6131 Krystalinikum Krušných hor od
Chomutovky po Moldavu

Tel.: +420 476 767 600; Fax: +420 476 767 601; Url: www.mulitvinov.cz; E-mail: podatelna@mulitvinov.cz
IČ: 00266027; DIČ: CZ00266027; Bankovní spojení: Komerční banka, a. s., č. ú. 19-0000921491/0100

Čj.: MELT/28671/2019/OŽP/DOK/ROZ

Vodní tok
Vodní útvar povrchových vod
Vodní útvar podzemních vod
Orientační určení polohy (souřadnice X, Y)

ID VT 10100562 Loučenský potok
ID OHL_0830 Bouřlivec od pramene po
ústí do toku Bílina
ID 61310 Krystalinikum Krušných hor
od Chomutovky po Moldavu
X = 976464; Y = 788865

Stavební objekt:
Název vodního díla
Vodní dílo (Č 03)
Umístění objektu (Č 09)
Účel užití vodního díla (Č 11)
Typ hráze podle materiálu (Č 13)
Kategorie dle TBD (Č 06)
Údaje o štěrkové přehrážce:
Délka v koruně
Délka v patě
Délka přelivné hrany
Šířka v koruně
Přehrážka je kapacitně navržena na průtok Q100
Plocha retenčního prostoru
Objem zdrže při zaplavení k přelivné hraně

Štěrková přehrážka na Loučenském p.
426 přehrážky
04 vodní tok
08 ochrana před povodněmi a ostatními
škodlivými účinky vod
03 zděná
04 IV. kategorie
23,75 m
19,80 m
7,00 m
1,30 m
12 m3/s
141 m2
160 m3

Pro provedení stavby vodního díla se podle ustanovení § 15 odst. 3 vodního zákona
a ustanovení § 115 odst. 1 stavebního zákona stanoví tyto podmínky a povinnosti:
1. Stavba bude provedena podle ověřené dokumentace pro stavební povolení „ŠP
na Loučenském p. - rekonstrukce“ zpracované Ing. Adamem Vokurkou, Ph.D.,
autorizovaným inženýrem pro stavby vod. hosp. a krajin. Inženýrství, stavby pro plnění
funkce lesa ČKAIT 0010051, datum 09/2018, ověřené ve stavebním řízení, která bude
stavebníkovi zaslána po nabytí právní moci. Případné změny nesmí být provedeny bez
předchozího povolení stavebního úřadu.
2. Stavebník oznámí před zahájením stavby stavebnímu úřadu v souladu s ustanovením
§ 152 odst. 3 písm. a) stavebního zákona termín zahájení stavby a stavebního
podnikatele, který bude stavbu provádět, včetně jeho oprávnění.
3. Stavba bude dokončena nejpozději do 2 let ode dne nabytí právní moci tohoto
rozhodnutí.
4. Stavebník včas oznámí stavebnímu úřadu, kdy je možné na stavbě vykonat kontrolní
prohlídky, a to v souladu s návrhem plánu kontrolních prohlídek, který byl přílohou
žádosti o vydání stavebního povolení:
- dokončení obtoku objektu,
- dokončení vodního díla (závěrečná kontrolní prohlídka).
5. Před zahájením stavby bude zpracován plán opatření pro případy havárie – „Havarijní
plán“ podle vyhlášky č. 450/2005 Sb., o náležitostech nakládání se závadnými látkami
a náležitostech havarijního plánu, způsobu a rozsahu hlášení havárií, jejich
zneškodňování a odstraňování jejich škodlivých následků, který bude následně
předložen Povodí Ohře, státní podnik, závodu Chomutov k vyjádření. Havarijní plán
bude předložen ke schválení příslušnému vodoprávnímu úřadu pouze v případě,
že bude podléhat schválení viz. ust. § 2 písm. c) bod 3 vyhlášky č. 450/2005 Sb.), před
zahájením stavby.
6. Pro stavbu bude zpracovaný povodňový plán stavby dle TNV 75 2931 „Povodňové
plány“, který bude předložen k vyjádření Povodí Ohře, státní podnik, závod Chomutov
a následně příslušnému povodňovému orgánu (Město Lom).
7. Koryto vodního toku nebude znečištěno stavebním materiálem, veškerý vybouraný
i stavební materiál napadaný do koryta vodního toku bude okamžitě odstraněn.
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8. Alespoň 2 týdny před plánovaným zahájením stavebních prací bude tato skutečnost
oznámena:
1) Českému rybářskému svazu, z. o., Severočeskému územnímu svazu, z důvodu
případného zajištění slovení obsádky ryb z předmětného úseku a přemístění
mimo úsek dotčený stavbou. Odlov obsádky ryb bude proveden za finanční
úhradu na náklady investora stavby.
2) Ústavu archeologické památkové péče severozápadních Čech, v. v. i.
9. Budou dodrženy podmínky Městského úřadu Litvínov, odboru životního prostředí,
uvedené v závazném stanovisku č. j.: OŽP/37732/2017/ZEI/246.4 ze dne 21.09.2017
(VKP), ve znění:
1) Během stavby je subjekt provádějící práce související s touto stavbou povinen
zajistit v maximální míře, aby nedocházelo k nadměrnému úhynu rostlin
a zraňování či úhynu živočichů nebo ničení jejich biotopů.
2) Souhlas se vydává na dobu realizace záměru.
10. Budou dodrženy podmínky Městského úřadu Litvínov, odboru životního prostředí,
uvedené v závazném stanovisku č. j.: OŽP/37733/2017/ZEI/246.4 ze dne 19.09.2017
(orgán ochrany přírody), ve znění:
1) Stromy ponechané v místě stavby budou ochráněny před poškozením
(dřevěné bednění).
11. Budou dodrženy podmínky z vyjádření Města Lom, zastoupeného Městským úřadem
Lom, č. j.: MLOM-2995/2017-OSMVIMHaŽP/AČ ze dne 11.08.2017, ve znění:
1) Vzhledem k nutnosti užívání místní komunikace v ulici Lesní pro danou stavbu
Vás žádáme o včasné seznámení se započetím stavby a stanovením průjezdu
techniky touto ulicí. Komunikace v ulici Lesní bude před zahájením stavby
předána stavebníkovi. Dojde k zajištění dokumentace technického stavu
vozovky před zahájením stavby a po ukončení stavby dojde k prověření, zda
nedošlo k jejímu poškození, komunikace bude předána opět městu. Stavebník
zajistí po celou dobu stavby její čištění.
12. Budou dodrženy podmínky z vyjádření Lesy České republiky, s. p., ze dne 30.08.2017
č. j.: LČR235/1771/2017, ve znění:
1) Umístěním a realizací stavby zůstanou zachovány stávající katastrované
i nekatastrované účelové komunikace se sjezdy a nájezdy umožňujícími přístup
a příjezd k porostům na pozemcích s právem hospodařit pro Lesy ČR, s. p. pro
dopravní a lesní mechanizační prostředky i stávající lesní dopravní síť.
2) Realizací stavby nedojde k dotčení žádných pozemků s právem hospodařit pro
Lesy ČR, s. p. vyjma pozemku parc. č. 1509/1 v k. ú. Lom u Mostu a pozemků
parc. č. 570/1 a 570/2 v k. ú. Loučná u Lomu. Rozsah a způsob využívání lesní
dopravní sítě (její plánované úpravy) na pozemcích s právem hospodařit pro
Lesy ČR, s. p. pro účely realizace stavby bude předem projednán
a odsouhlasen místně příslušným revírníkem.
3) V porostech na pozemcích s právem hospodařit pro Lesy ČR, s. p. probíhají
celoročně těžební či pěstební práce v rámci kterých je využívána stávající lesní
i silniční dopravní síť. Při realizaci prací nedojde k dlouhodobému zamezení
průjezdnosti stávajících katastrovaných i nekatastrovaných komunikací i silnic.
Termín realizace prací bude min. 3 měsíce předem nahlášen a odsouhlasen
místně příslušným revírníkem a písemně sdělen na adresu LS Litvínov. LS
Litvínov si vyhrazuje možnost nesouhlasit s termínem provádění prací, kdy
zhotovitel prací bude tento nesouhlas respektovat a termín prací přizpůsobí
požadavku LS Litvínov.
4) Odstraňování dřevin na pozemcích s právem hospodařit pro Lesy ČR, s. p. je
zakázáno. V případě nutnosti kácení dřevin budou konkrétní podmínky předem
dojednány a odsouhlaseny s místně příslušným revírníkem. Kácení dřevin,
manipulace s dřevní hmotou a odvoz na revírníkem určené místo provede
na své náklady investor stavby.
5) Přesné umístění plochy staveniště bude předem projednáno a odsouhlaseno
místně příslušným revírníkem. Při provádění výkopových a stavebních prací
na pozemcích s právem hospodařit pro Lesy ČR, s. p. je povoleno odkládat
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výkopek a skladovat materiál potřebný k realizaci stavby pouze v ploše
staveniště. Po ukončení stavebních prací bude dotčená část řešených
pozemků uvedena do odpovídajícího stavu (skladovaný materiál odvezen,
plochy urovnány a zatravněny, ostatní povrchy obnoveny v původní kvalitě
a trase).
6) Zahájení a ukončení stavebních prací bude nahlášeno místně příslušnému
revírníkovi, po dokončení stavby bude plocha staveniště uvedena
do požadovaného stavu. O předání bude sepsán protokol (popř. zápis
do stavebního deníku) a případné vzniklé škody budou odstraněny na náklady
investora stavby.
7) Stání a vjezd motorových vozidel na pozemky určené k plnění funkcí lesa,
k nimiž má právo hospodařit podnik Lesy ČR, s. p. je zakázáno. Výjimku
ze zákazu vjezdu a stání motorových vozidel po lesních cestách a pozemcích
v místech plánovaných prací udělí LS Litvínov pro vozidla zajišťující
plánovanou činnost.
8) Před zahájením stavebních prací požadujeme uzavřít s investorem této stavby
smlouvu o umožnění realizace stavby, včetně nájemní smlouvy řešící
majetkoprávní ošetření užívání pozemku s právem hospodařit pro Lesy ČR,
s. p. po dobu stavby. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou (max. 5
let) a to od doby zahájení stavebních prací do doby předání plochy staveniště
a vyřešení majetkoprávních vztahů k ploše trvalého záboru.
9) Lesy ČR, s. p. neodpovídá za škody, které mohou být způsobeny událostmi
uvedenými v § 22 odst. 1 zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně některých
zákonů (lesní zákon).
10) Při realizaci záměru je nutno dbát základních povinností k ochraně pozemků
určených k plnění funkcí lesa uvedených 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.
13. Stavbu lze užívat pouze na základě kolaudačního souhlasu v souladu s usnesením
§ 15 vodního zákona a ustanovením § 119 a § 122 stavebního zákona. Žádost o vydání
kolaudačního souhlasu je nutné podat na předepsaném formuláři stanoveným
vyhláškou č. 183/2018 Sb., o náležitostech rozhodnutí a dalších opatření vodoprávního
úřadu a o dokladech předkládaných vodoprávnímu úřadu (příloha č. 14) včetně
povinných příloh. K žádosti stavebník předloží zejména: protokoly o předání a převzetí
vodního díla, oprávnění stavebního podnikatele, doklady o těsnostech a tlakových
zkouškách, protokoly o vhodnosti použitých materiálů, vyjádření o vytyčení správců
sítí, stanoviska dotčených orgánů. Součástí žádosti o vydání kolaudačního souhlasu
bude písemné vyhodnocení podmínek stavebního povolení.
14. Užívání stavby bez kolaudačního souhlasu je nepřípustné a postihnutelné podle
ustanovení § 178 a § 180 stavebního zákona.

ODŮVODNĚNÍ
Stavebník Povodí Ohře, státní podnik, Bezručova 4219, 430 03 Chomutov, IČO 70889988,
podal žádost o vydání stavebního povolení na stavbu „ŠP na Loučenském p. – rekonstrukce“
na Městském úřadě Litvínov, odboru stavebního úřadu dne 07.12.2018. Na věcně příslušný
odbor životního prostředí, byla žádost předána dne 11.12.2018 (pozn. organizační změny
od 01.09.2018 na Městském úřadě Litvínov). Uvedeným dnem bylo zahájeno vodoprávní
řízení. Vzhledem ke skutečnosti, že žádost neobsahovala všechny povinné podklady
a závazná stanoviska dotčených orgánů vyzval vodoprávní úřad žadatele o jejich doplnění dne
07.01.2019 opatřením č. j.: MELT/1275/2019/OŽP/DOK/VYZ/330-4 a stanovil termín
pro doplnění podkladů do 31.08.2019 a současně vodoprávní řízení přerušil usnesením č. j.:
MELT/1261/2019/OŽP/DOK/USN/330-3. Podklady byly doplněny dne 18.02.2019.
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Vodoprávní úřad oznámil zahájení stavebního řízení dne 27.02.2019 opatřením č. j.:
MELT/17201/2019/OŽP/DOK/OZN/330-6 všem známým účastníkům řízení a dotčeným
orgánům v souladu s ustanovením § 115 vodního zákona a ustanovením § 112 stavebního
zákona. V souladu s ustanovením § 112 odst. 2 stavebního zákona upustil
od ohledání na místě a ústního jednání, neboť jsou vodoprávnímu úřadu dobře známy poměry
v území a žádost poskytuje dostatečný podklad pro posouzení záměru, a podle ustanovení
§ 36 odst. 1 a 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád stanovil lhůtu k uplatnění námitek,
případně důkazů a závazných stanovisek, a to do 21.03.2019. Současně upozornil,
že k později uplatněným závazným stanoviskům, námitkám, popřípadě důkazům nebude
přihlédnuto. Účastníkům řízení a dotčeným orgánům byla dána možnost nahlédnout do spisu
před vydáním rozhodnutí podle ustanovení § 36 odst. 3 správního řádu. Těchto práv nikdo
nevyužil.
Projektová dokumentace řeší rekonstrukci stávající štěrkové přehrážky, jejíž účelem
je zachycení splavenin a tím zajištění protipovodňové ochrany zastavěného území níže
po toku. Stávající dřevěná přehrážka bude demontována a nahrazena kamennou štěrkovou
přehrážkou. Přelivná sekce bude lichoběžníková s kapacitou na bezpečné převedení Q100.
V přehrážce bude 7 kruhových průcezných otvorů DN 200. Součástí bude i nový obtok,
vybudovaný pro převádění vody mimo retenční prostor přehrážky v době jejího čištění
a zpevněná plocha. Podrobněji řeší projektová dokumentace.
Ve výroku rozhodnutí zdejší úřad vymezil rozsah povolené stavby a stanovil podmínky pro její
umístění a provedení. Povinnosti plynoucí z obecně platných právních předpisů nejsou
předmětem povolení, neboť povinnosti řídit se jejich ustanoveními řeší jednotlivé předpisy.
Jedná se zejména o předpisy v oblasti bezpečnosti práce a práce v ochranných pásmech sítí,
ze kterých vyplývají tyto povinnosti:
- Při provádění stavby je nutno dodržovat předpisy týkající se bezpečnosti práce
a technických zařízení, zejména nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních
požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích a nařízení vlády
č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci
na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky.
- Staveniště bude řádně zajištěno a tím zabráněno vstupu cizím osobám do prostoru
rozestavěné stavby.
- Při stavbě vodního díla je nutno dodržet ustanovení vyhlášky č. 590/2002 Sb.,
o technických požadavcích pro vodní díla, zejména ustanovení § 3, 4, 5 a 10 a vyhlášku
č. 428/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech
a kanalizacích pro veřejnou potřebu, ve znění pozdějších předpisů.
- Při provádění stavby budou dodrženy hlukové limity stanovené nařízením vlády
č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací.
- Při provádění stavby budou dodržena ustanovení vyhlášky č. 268/2009 Sb.,
o technických požadavcích na stavby.
- Stavebník musí dbát na to, aby zhotovitel stavby použil na stavbu jen takové výrobky,
u kterých lze na kontrolní prohlídce stavby prokázat, že splňují technické požadavky
na výrobky podle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky,
ve znění pozdějších předpisů.
- Bude respektováno ustanovení § 22 (provádění archeologických nálezů) a ustanovení
§ 23 (archeologické nálezy) zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči v platném
znění.
- Při realizaci stavby při křížení sítí či souběhu podzemních sítí je nutno dodržet
ČSN 73 6005 (prostorová úprava vedení technického vybavení), ČSN 73 3050 (zemní
práce a další předpisy pro ukládání inženýrských sítí). Práce blíže nespecifikované
budou provedeny dle platných českých technických norem, předpisů, technologických
a montážních postupů.
- Před započetím zemních prací je nutno zajistit vytýčení stávajících inženýrských sítí
jejich vlastníky a provozovateli přímo v terénu a v jejich blízkosti postupovat podle
pokynů těchto vlastníků a provozovatelů při zvýšené opatrnosti.
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Vodoprávní úřad stanovil účastníky řízení pro stavební řízení takto:
Účastníci řízení podle ustanovení § 27 odst. 1 správního řádu:
Stavebník:
- Povodí Ohře, státní podnik, Bezručova 4219, 430 03 Chomutov, IČO 70889988
Vlastník stavby na pozemku, na kterém má být stavba prováděna, a ten, kdo má k tomuto
pozemku nebo stavbě právo odpovídající věcnému břemenu, mohou-li být jejich práva
prováděním stavby přímo dotčena
- Lesy České republiky, státní podnik, Lesní správa Litvínov, Máchova 1688, 436 06
Litvínov, IČO 42196451
Účastníci řízení podle ustanovení § 27 odst. 2 a 3 správního řádu:
Vlastník sousedního pozemku nebo stavby na něm, může-li být jeho vlastnické právo
prováděním stavby přímo dotčeno
- Lesy České republiky, státní podnik, Lesní správa Litvínov, Máchova 1688, 436 06
Litvínov, IČO 42196451
Žádost byla doložena všemi povinnými doklady podle ustanovení § 10 vyhlášky č. 183/2018
Sb., o náležitostech rozhodnutí a dalších opatření vodoprávního úřadu a o dokladech
předkládaných vodoprávnímu úřadu, a dalšími doklady, a to:
- Projektová dokumentace pro stavební povolení „ŠP na Loučenském p. - rekonstrukce“
zpracované Ing. Adamem Vokurkou, Ph.D. autorizovaným inženýrem pro stavby vod.
hosp. a krajin. Inženýrství, stavby pro plnění funkce lesa ČKAIT 0010051, datum
09/2018
- Posudek o potřebě, popřípadě návrhu podmínek provádění TBD – vypracoval Ing.
Stanislav Plecitý v 04.12.2017
- Znalecký posudek č. 2018/14-049 vypracoval Ing. Michal Nechanický v 10.06.2018
- Souhlas k provedení stavebního záměru dle ustanovení § 184a stavebního zákona –
vyznačený na situační mapě (Lesy ČR, s. p.)
- Plná moc
- Městský úřad Litvínov, odbor stavební úřad, územní rozhodnutí spis. zn.:
OSÚ/10066/2017/SOH/4168, č. j.: OSÚ/555/2018/UR ze dne 03.01.2018
- Městský
úřad
Litvínov,
odbor
stavební
úřad,
souhlas
spis.
zn.:
OSÚ/11258/2018/SOH/4168, č. j.: MELT/75836/2018/SOU ze dne 27.11.2018
- Krajský úřad Ústeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, závazné
stanovisko orgánu ochrany přírody ze dne 31.08.2017 č. j.: 3388/ZPZ/N-2747
- Městský úřad Litvínov, odbor životního prostředí, vyjádření ze dne 11.09.2017 č. j.:
OŽP/36760/2017/PIK /208.4
- Městský úřad Litvínov, odbor životního prostředí, závazné stanovisko (ovzduší) ze dne
29.01.2019 č. j.: MELT/3020/2019/OŽP/TUL/245.7-9
- Městský úřad Litvínov, odbor životního prostředí, závazné stanovisko (odpady) ze dne
29.01.2019, č.j.: MELT/3021/2019/OŽP/TUL/249.9-8
- Městský úřad Litvínov, odbor životního prostředí, závazné stanovisko (VKP) ze dne
21.09.2017, č. j.: OŽP/37732/2017/ZEI/246.4
- Městský úřad Litvínov, odbor životního prostředí, závazné stanovisko (krajinný ráz) ze
dne 19.09.2017, č. j.: OŽP/37733/2017/ZEI/246.4
- Městský úřad Litvínov, odbor životního prostředí, závazné stanovisko (voda) ze dne
05.10.2017, č. j.: 40357/2017/PIK/ZS
- Městský úřad Litvínov, odbor životního prostřední, rozhodnutí (lesy) spis. zn.:
OŽP/6324/2018/KUE/221.1.5, č. j.: MELT/43084/2018/OŽP/KUE-5 ze dne 26.07.2018
- Městský úřad Litvínov, odbor životního prostředí, rozhodnutí (nakládání s vodami) ze
dne 20.02.2014, spis. zn.: OŽP/692/2014/MAJ, č. j.: OŽP/9005/2014/MAJ/231.2/D2158
- Město Lom, zastoupené Městským úřadem Lom, vyjádření ze dne 11.08.2017, č. j.:
MLOM-2995/2017-OSMVIMHaŽP/AČ
- Povodí Ohře, státní podnik, stanovisko ze dne 15.09.2017 zn.: POH/41515/20172/032100
- Lesy České republiky, s. p., vyjádření ze dne 30.08.2017 č. j.: LČR235/1771/2017
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Lesy České republiky, s. p., vyjádření ze dne 05.03.2019 č. j.: LČR235/633/2019
Český rybářský svaz, z. s. vyjádření ze dne 08.02.2018 zn.: 295-2/2018
Ústav archeologické památkové péče severozápadních Čech, v. v. i. ze dne
11.09.2017 č. j.: 1975/2017
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s., vyjádření ze dne 26.01.2018 zn.:
SCVKZAD15179 (bez sítí)
ČEZ Distribuce, a.s. sdělení o existencí sítí ze dne 04.09.2018 zn.: 0100981003 (bez
sítí)
Telco Pro Services, a.s. sdělení o existenci sítí ze dne 26.01.2018 zn.: 0200702600
(bez sítí)
Veolia Energie ČR, a.s. vyjádření o existenci sítí ze dne 26.01.2018 zn.:
RECE/2018/0126-001/ES (bez sítí)
Veolia Energie ČR, a.s., stanovisko ze dne 26.01.2018, zn.: RECE/2018/0126-004/SR
(bez sítí)
GridServices, s.r.o. stanovisko ze dne 26.01.2018 zn.: 5001658334 (bez sítí)
Česká telekomunikační infrastruktura a.s., vyjádření ze dne 26.01.2018 č. j.: 522131/18
(bez sítí)
Vodafone Czech Republic a. s. vyjádření ze dne 30.08.2018 zn.:
MW000009032591923 (bez sítí)
T-mobile Czech Republic a.s., vyjádření ze dne 30.08.2018, zn.: E31852/18 (bez sítí)
SUPTel a.s., vyjádření ze dne 06.09.2018, č. 21800337 (bez sítí)

Vodoprávní úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených
orgánů vyžadovaných zvláštními právními předpisy a zahrnul je do podmínek rozhodnutí.
Vypořádání s námitkami účastníků:
- účastníci neuplatnili námitky.
Vypořádání s vyjádřením účastníků k podkladům rozhodnutí:
- podmínky města Lom, uvedené ve vyjádření ze dne 11.08.2017 č. j.: MLOM2995/2017-OSMVIMHaŽP/AČ, vodoprávní úřad zahrnul do podmínek tohoto
rozhodnutí pod podmínkou č. 11,
- podmínky účastníka řízení společnosti Lesy České republiky, s. p., uvedené
ve stanovisku ze dne 30.08.2017 č. j.: LČR235/1771/2017, vodoprávní úřad zahrnul
do podmínek tohoto rozhodnutí pod podmínkou č. 12.
K záměru stavby bylo vydáno Městským úřadem Litvínov, odborem stavebního úřadu,
rozhodnutí o umístění stavby dne 03.01.2018, spis. zn.: OSÚ/10066/2017/SOH/4168, č. j.:
OSÚ/555/2018/UR a dále souhlas dle ustanovení § 15 stavebního zákona ze dne 27.11.2018,
spis. zn.: OSÚ/11258/2018/SOH/4168, č. j.: MELT/75836/2018/SOU.
Vodoprávní úřad přezkoumal předloženou žádost a zjistil, že jejím uskutečněním nebo
užíváním nejsou ohroženy zájmy chráněné stavebním zákonem, předpisy vydanými k jeho
provedení a zvláštními předpisy a zájmy chráněné vodním zákonem. Projektová dokumentace
pro vydání stavebního povolení stavby splňuje obecné požadavky na výstavbu. Vodoprávní
úřad v průběhu řízení neshledal důvody, které by bránily povolení záměru, a proto rozhodl tak,
jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku
uvedených.

POUČENÍ ÚČASTNÍKŮ
Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení k odboru Krajského
úřadu Ústeckého kraje, podáním učiněným u odboru životního prostředí Městského úřadu
Litvínov.
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
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rozhodnutí připraveno k vyzvednutí. Dokument, který byl dodán do datové schránky,
je doručen okamžikem, kdy se do datové schránky přihlásí osoba, která má s ohledem
na rozsah svého oprávnění přístup k dodanému dokumentu. Nepřihlásí-li se do datové
schránky oprávněná osoba ve lhůtě 10 dnů ode dne, kdy byl dokument dodán do datové
schránky, považuje se tento dokument za doručený posledním dnem této lhůty.
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 odbor životního prostředí Městského úřadu Litvínov na náklady
účastníka.
Před zahájením stavy bude na viditelném místě u vstupu na staveniště umístěn štítek „Stavba
povolena“, který bude stavebníkovi předán po nabytí právní moci stavebního povolení. Štítek
musí být chráněn před povětrnostními vlivy, aby údaje na něm uvedené zůstaly čitelné
a ponechán na místě do doby, než stavebník oznámí stavebnímu úřadu, že hodlá stavbu
užívat.
Stavba nesmí být zahájena, dokud stavební povolení nenabude právní moci. Stavební
povolení pozbývá platnosti, jestliže stavba nebyla zahájena do 2 let ode dne, kdy nabylo právní
moci.
Při likvidaci případných škod vzniklých stavbou na cizím majetku se postupuje podle obecných
právních předpisů o náhradě škody.

otisk úředního razítka

Mgr. Jaroslav Porteš v. r.
vedoucí odboru životního prostředí
Poplatek:
Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích položky 18 odst. 1
písm. h) ve výši 3000 Kč byl zaplacen dne 04.03.2019.
Doručuje se:
Účastníci stavebního řízení:
• Povodí Ohře, státní podnik, Bezručova 4219, 430 03 Chomutov, IDDS: 7ptt8gm
• Lesy České republiky, státní podnik, Lesní správa Litvínov, Máchova 1688, 436 06
Litvínov, IDDS: e8jcfsn
Dotčené orgány
• Krajský úřad Ústeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, Velká hradební
3118/48, 400 01 Ústí nad Labem, IDDS: t9zbsva
• Městský úřad Litvínov, odbor životního prostředí, nám. Míru 11, 436 01 Litvínov
• Městský úřad Lom, nám. Republiky 13, 435 11 Lom, IDDS: 47nbcyq
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