Městský úřad v Litoměřicích
Odbor životního prostředí - Vodoprávní úřad
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DATUM:

18.7.2019

ROZHODNUTÍ
Výroková část:
Městský úřad Litoměřice, jako vodoprávní úřad příslušný podle § 106 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a
o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "vodní zákon"), a
speciální stavební úřad příslušný podle § 15 odst. 5 vodního zákona a § 15 odst. 1 zákona č. 183/2006
Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen
"stavební zákon"), ve správním řízení posoudil žádost o povolení stavby vodního díla, kterou dne
15.5.2019 podal
Ředitelství vodních cest ČR, IČO 67981801, nábřeží Ludvíka Svobody 1222/12, 110 15 Praha 1,
kterého zastupuje VODNÍ CESTY a.s., IČO 64949192, Na Pankráci 1148, 140 00 Praha,
kterého zastupuje PROVOD - inženýrská společnost, s.r.o., IČO 25023829, V Podhájí 226, 400 01
Ústí nad Labem
(dále jen "stavebník"), a na základě tohoto posouzení:
I. Vydává podle § 15 vodního zákona
stavební povolení
ke stavbě vodního díla:

Přístaviště Štětí
(dále jen "stavba") na místě: p.p.č. 1572 a 1598 v k.ú. Štětí I.
v členění na tyto stavební objekty: SO 01 Pevné molo a SO 02 Základ lávky
Údaje o povolené stavbě:
SO 01 – pevné molo – Navrhované molo pro sportovní plavidla bude mít kapacitu 12 plavidel. Stání bude
tvořeno pevným molem o délce 62,4 m a šířce 2,15 m a bude opatřeno 6 kusy šikmých plovoucích
výložníků v rozteči 9 m, které budou vymezovat jednotlivá stání. Celková plocha mola pro sportovní
plavidla je 174,5 m2.
SO 02 – základ lávky – Patka bude půdorysných rozměrů 1,5 x 3 x 1 m.
II. Stanoví povinnosti a podmínky pro provedení stavby:
1. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace ověřené ve vodoprávním řízení, kterou
vypracoval Ing. Petr Plichta, ČKAIT 0401243 z 10/2018 případné změny nesmí být provedeny bez
předchozího povolení vodoprávního úřadu.
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3.

Při provádění stavby budou dodržena ustanovení vyhlášky č. 268/2009 Sb., o technických
požadavcích na stavby a je nutno dodržovat předpisy týkající se bezpečnosti práce a technických
zařízení a dbát o ochranu zdraví a osob na staveništi.
Stavebník zajistí vytyčení všech stávajících úložných zařízení jejich správci.

4.
5.
6.

Bude zpracován povodňový a havarijní plán po dobu výstavby.
Stavebník oznámí vodoprávnímu úřadu tyto fáze výstavby – kontrolní prohlídky – dokončení stavby.
Při provádění stavby budou dodrženy podmínky a povinnosti:

2.

•

Ze stanoviska Povodí Labe, státní podnik pod č.j.: PLa/So/2019/004492 ze dne 25.1.2019

• Z vyjádření SČVK, a.s. pod zn.: O19690008009/ÚTPCUL/Tu ze dne 1.3.2019
7. Při provádění stavby musí být dodrženy požadavky dotčených orgánů:
• Závazné stanovisko MěÚ Litoměřice, odboru životního prostředí, odpadové hospodářství pod č.j.:
MULTM/0012831/19/ŽP/ILé ze dne 14.3.2019
• Závazné stanovisko MěÚ Litoměřice, odboru životního prostředí, ochrana přírody a krajiny pod
č.j.: 0025409/15/ŽP/MJi
• Vyjádření MěÚ Litoměřice, odboru územního rozvoje – úřadu územního plánování pod č.j.:
MULTM/0002664/19/ROZ/PPe
• Závazné stanovisko Hasičského záchranného sboru Ústeckého kraje pod č.j.: HSUL-477-2/LT2019 ze dne 22.1.2019
• Závazné stanovisko Státní plavební správy pod zn.: 1116/DC/19 ze dne 15.4.2019
III. Stanovuje, že stavbu lze užívat jen na základě kolaudačního souhlasu.
IV. Stanovuje termín dokončení stavby do 31.12.2020
Odůvodnění:
Dne 15.5.2019 podal žadatel žádost o stavební povolení na výše uvedenou stavbu, uvedeným dnem bylo
zahájeno vodoprávní řízení.
Vodoprávní úřad oznámil zahájení řízení známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům. Současně
upozornil, že závazná stanoviska a námitky, popřípadě důkazy, mohou uplatnit nejpozději do 10.7.2019,
jinak k nim nebude přihlédnuto.
Žádost byla doložena všemi povinnými doklady podle ustanovení § 61 odst. 4 vodního zákona a § 6
vyhlášky č. 183/2018 Sb., o náležitostech rozhodnutí a dalších opatření vodoprávního úřadu a o
dokladech předkládaných vodoprávnímu úřadu, a dalšími doklady.
Projektová dokumentace, kterou vypracoval Ing. Petr Plichta, ČKAIT 0401243 z 10/2018.
Stanovisko Povodí Labe, státní podnik pod č.j.: PLa/So/2019/004492 ze dne 25.1.2019
Vyjádření SČVK, a.s. pod zn.: O19690008009/ÚTPCUL/Tu ze dne 1.3.2019
Stanoviska dotčených orgánů, odborná posouzení, znalecké posudky:
Závazné stanovisko MěÚ Litoměřice, odboru životního prostředí, odpadové hospodářství pod č.j.:
MULTM/0012831/19/ŽP/ILé ze dne 14.3.2019
Závazné stanovisko MěÚ Litoměřice, odboru životního prostředí, ochrana přírody a krajiny pod č.j.:
0025409/15/ŽP/MJi
Vyjádření MěÚ Litoměřice, odboru územního rozvoje – úřadu územního plánování pod č.j.:
MULTM/0002664/19/ROZ/PPe
Závazné stanovisko Hasičského záchranného sboru Ústeckého kraje pod č.j.: HSUL-477-2/LT-2019 ze
dne 22.1.2019
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Závazné stanovisko Státní plavební správy pod zn.: 1116/DC/19 ze dne 15.4.2019
Závazné stanovisko Oblastního inspektorátu práce pod č.j.: 15118/7.41/19-2 ze dne 21.6.2019
K záměru stavby vydal obecný stavební úřad MěÚ Štětí územní rozhodnutí pod č.j.: 1564/20177415/2018/OSŽPD/Zw dne 18.6.2018 a souhlas se stavbou podle § 15 odst. 2 stavebního zákona pod č.j.:
948/2019/OSŽPD/Zw dne 21.1.2019.
Posouzení vodoprávního úřadu:
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.
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 se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu Ústeckého
kraje podáním u zdejšího správního orgánu.
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. Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý
výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.
Vodoprávní úřad po dni nabytí právní moci stavebního povolení zašle stavebníkovi jedno vyhotovení
ověřené projektové dokumentace a štítek obsahující identifikační údaje o povolené stavbě. Další
vyhotovení ověřené projektové dokumentace zašle vlastníkovi stavby, pokud není stavebníkem.
Stavebník je povinen štítek před zahájením stavby umístit na viditelném místě u vstupu na staveniště a
ponechat jej tam až do dokončení stavby, případně do vydání kolaudačního souhlasu; rozsáhlé stavby se
mohou označit jiným vhodným způsobem s uvedením údajů ze štítku.
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.

Jiřina Bartoňová, DiS.
vedoucí Vodoprávního úřadu MěÚ Litoměřice
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Poplatek:
Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích položky 18 odst. 1 písm. h) ve
výši 3000 Kč byl zaplacen.
Obdrží:
navrhovatelé (doručenky)
PROVOD - inženýrská společnost, s.r.o., IDDS: 5qjvgsu
ostatní účastníci (doručenky)
Město Štětí, IDDS: fypbba8
Povodí Labe, státní podnik, Závod Dolní Labe, IDDS: dbyt8g2
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s., IDDS: f7rf9ns
DOSS
Hasičský záchranný sbor Ústeckého kraje, územní odbor Litoměřice, IDDS: auyaa6n
Město Litoměřice, Mírové náměstí č.p. 15/7, Litoměřice-Město, 412 01 Litoměřice 1
Město Štětí, IDDS: fypbba8
Oblastní inspektorát práce, IDDS: xy7efgi
Státní plavební správa, pobočka Děčín, IDDS: tiwiuy6
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