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ROZHODNUTÍ

Odbor stavební úřad Magistrátu města Mostu, jako vodoprávní úřad věcně příslušný podle § 106
odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění
pozdějších předpisů, jako 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, a jako místně příslušný správní orgán podle ustanovení
§ 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů,
účastníkovi řízení podle § 27 odst. 1 písm. a) správního řádu, kterým je
Vršanská uhelná a.s., IČO 28678010, Václava Řezáče č.p. 315, 434 67 Most 1,
kterého zastupuje společnost B-PROJEKTY Teplice s. r. o., IČO 01782975, Kollárova
č.p. 1879/11, 415 01 Teplice 1
(dále jen „stavebník“),
podle ustanovení § 15 vodního zákona a ustanovení § 115 stavebního zákona
vydává stavební povolení
k provedení stavby vodního díla s názvem
„Přeložka gravitačního odvodnění Malé Březno“
(dále jen „stavba“) na pozemku parc. č. 69, 70/1, 70/4, 70/5, 263/1, 265/5 v katastrálním území
(dále jen „k.ú.“) Bylany u Mostu.
Údaje o místu rozhodnutí:
Název kraje
Název obce
Název k.ú. (ID)
Parcelní čísla dle evidence KN
Číslo hydrologického pořadí a podpořadí
Hydrogeologický rajon
Vodní útvar povrchových vod
Dotčený vodní tok
Vodní útvar podzemních vod
Záplavové území

Ústecký kraj
Malé Březno
Bylany u Mostu (616532)
parcela č. 69, 70/1, 70/4, 70/5, 263/1, 265/5
1-14-01-0310-0-00
Mostecká pánev - severní část (ID2131)
Srpina od pramene po ústí do toku Bílina
(OHL_0810)
Gravitační odvodnění předpolí M. Březno
(IDVT 11000585)
Slatinický potok (IDVT 10230829), ř.km cca 3,600
Mostecká pánev - severní část (ID 21310)
NE

Údaje o předmětu rozhodnutí (stavební objekty):
Délka přeloženého koryta
281,59 m
Účel povolované stavby:
odvádění povrchových vod
Druh vodního díla
stavby, jimiž se upravují, mění nebo zřizují
koryta vodních toků (§ 55 odst. 1 písm. b)
vodního zákona)
Popis stavby:
Předmětem dokumentace je přeložení Gravitačního odvodnění předpolí M. Březno mimo území
plánované výstavby inženýrských sítí v prostoru Slatinice.
Přeložené koryto je navrženo lichoběžníkového profilu se šířkou ve dně 1,5 m se sklony svahů
1:2. Opevnění je navrženo kamenným záhozem fr. 63-125 mm mocnosti 200 mm a jílovým
těsněním mocnosti 200 mm. Nad opevněním z kamenného záhozu bude na svahy rozprostřena
zúrodnitelná zemina a bude provedeno osetí travním semenem. Délka přeloženého koryta je
281,59 m s převýšením 0,8 m (spád 0,28%).
V místě vyústění do stávajícího koryta Slatinického potoka bude stávající opevnění odstraněno
v rozsahu cca 7 m nad zaústěním a 14 m pod zaústěním. Bude provedeno nové opevnění
kamennou dlažbou mocnosti 200 mm v rozsahu cca 180 m2, které bude plynule navazovat na
stávající opevnění koryta a na nové opevnění přeložky. Koryto Slatinického potoka bude v úseku
od zaústění přeložky ke stávajícímu propustku pročištěno a zbaveno naplavenin (délka cca
170 m). V místě odklonění od stávající trasy - km 0,28159 bude provedeno napojení všech
nátokových vod, nové opevnění bude plynule navazovat na opevnění stávající a bude provedeno
zaslepení odtoku do stávajícího koryta.
Součástí zemních prací bude zasypání stávajícího rušeného koryta v délce 342 m. Materiál
potřebný pro násyp bude dovezen ze vzdálenosti 5 km z deponie přebytečných zemin.
Součástí stavby nejsou provozní ani technologická zařízení. Toto stavební povolení se netýká
obslužné komunikace
Podrobněji řeší stavbu projektová dokumentace.

Pro provedení stavby vodního díla stanovuje podle § 15 odst. 3 vodního zákona
a § 115 stavebního zákona tyto povinnosti a podmínky:
1. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace ověřené ve vodoprávním řízení,
kterou vypracoval projektant Ing. Michal Drvota (autorizovaný inženýr pro stavby vodního
hospodářství a krajinného inženýrství – ČKAIT 0402166). Případné změny nesmí být
provedeny bez předchozího povolení vodoprávního úřadu.
2. Stavba bude dokončena nejpozději do 31.12.2021.
3. Stavba bude viditelně označena štítkem o jejím povolení. Stavebník je povinen štítek „Stavba
povolena“ umístit na viditelném místě před zahájením stavby. Štítek musí být chráněn před
povětrnostními vlivy, aby údaje na něm uvedené zůstaly čitelné. Štítek musí být ponechán na
místě až do vydání kolaudačního souhlasu, případně kolaudačního rozhodnutí.
4. Stavba bude prováděna stavebním podnikatelem, který při její realizaci zabezpečí odborné
vedení provádění stavby stavbyvedoucím. Dále zabezpečí, aby provádění prací na stavbě,
k jejichž provádění je předepsáno zvláštní oprávnění, vykonávaly jen osoby, které jsou
držiteli takového oprávnění.
5. Před zahájením prací bude stavebnímu úřadu písemně sděleno jméno (název) a adresa (sídlo)
stavebního podnikatele, který bude stavbu provádět, termín zahájení stavby a bude přiloženo
oprávnění stavebního podnikatele.
6. Stavebník zajistí, aby na stavbě byla k dispozici ověřená dokumentace stavby a všechny
doklady týkající se prováděné stavby, popřípadě jejich kopie.
7. Stavebník odpovídá za soulad prostorové polohy stavby s ověřenou dokumentací.
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8. Zhotovitel stavby je povinen provádět stavbu v souladu s rozhodnutím stavebního úřadu
a s ověřenou projektovou dokumentací, dodržet obecné požadavky na výstavbu a zajistit
povinnosti k ochraně života, zdraví, životního prostředí a bezpečnosti práce vyplývající ze
zvláštních právních předpisů.
9. Zhotovitel stavby je povinen vést o stavbě stavební deník. Po dokončení stavby předá
originál stavebního deníku stavebníkovi. V identifikačních údajích stavebního deníku musí
být mimo jiných údajů uvedeno jméno a příjmení stavbyvedoucího, který prokazuje
oprávnění k výkonu této činnosti otiskem svého razítka a podpisem ve stavebním deníku.
10. Stavebník včas (minimálně 5 pracovní dní předem) oznámí stavebnímu úřadu, kdy je možné
na stavbě vykonat kontrolní prohlídky, a to v souladu s plánem kontrolních prohlídek, který
byl přílohou žádosti o stavební povolení. Stavebník je povinen dosažení dané etapy výstavby
stavebnímu úřadu oznámit písemně.
11. Před započetím zemních prací je nutno zajistit vytyčení stávajících inženýrských sítí jejich
vlastníky a provozovateli přímo v terénu a v jejich blízkosti postupovat dle pokynů těchto
vlastníků a provozovatelů.
12. Staveniště bude řádně oploceno a tím zabráněno vstupu cizím osobám do prostoru
rozestavěné stavby.
13. Stavební práce, při kterých by akustický tlak překračoval v chráněných vnitřních prostorech
okolních staveb 40 dB, neprovádět v době od 21.00 do 7.00 hodin.
14. Po celou dobu realizace stavby stavebník zajistí přístup a příjezd k okolním nemovitostem,
k sítím technického vybavení a k požárním zařízením; stejně tak je nutno zachovat i přístup
a příjezd mj. i pro potřeby vozidel integrovaného záchranného systému.
15. Dodržet podmínky společnosti ČEPRO, a.s. uvedené ve vyjádření ze dne 08.11.2014
č.j.: S1/1120/2014/132/FR/2014, tj.:
1) Do vzdálenosti 3 m neprovádět činnosti, které by mohly ohrozit potrubí a plynulost
a bezpečnost jeho provozu, např. výkopy, odklizování zemin, jejich navršování
a vysazování stromů.
2) Veškeré zemní práce provádět min. 3 m od osy dálkovodu na obě strany.
3) Dodržet ČSN 65 0204, pro souběh tab., bezpečnostní vzdálenost 10 m od osy
produktovodu.
4) Vytyčení inženýrských sítí bude na objednávku u společnosti ČEPRO, a.s.
5) Před zahájení prací kontaktovat vedoucího technologa společnosti ČEPRO, a.s.
16. Dodržet podmínky společnosti ČEZ Distribuce, a. s. uvedené v souhlasu ze dne 26.03.2018
č. 10974967798, zn.: 1097496798, tj.:
1) Podmínkou pro zahájení činnosti v ochranném pásmu je platné „Sdělení o existenci
energetického zařízené v majetku společnosti ČEZ Distribuce, a.s., v daném zájmovém
území, tohoto souhlasu a dodržení podmínek uvedených v tomto vyjádření.
2) Souběhy a křižovatky s elektrickými vedeními musí být provedeny v souladu s platnými
normami a předpisy, zejména s ČSN EN 50110-1, ČSN EN 50423-3, PNE 33 0000-6
a PNE 33 3301, ČSN EN 50341-3 pro venkovní vedení VN, ČSN 33 2000-5-52 a PNE
34 1050 pro kabelová vedení a ČSN 73 6005 o prostorovém uspořádání sítí technického
vybavení.
3) Umístění stavby a provádění činností v ochranném pásmu elektrických zařízení bude
prováděno podle výkresu D.1.2 VO-5-05351 vypracovaného firmou Báňské projekty
a.s. z 12/2014.
4) Stavba bude realizována po dokončení přeložek našich nadzemních vedení
EP -12-4002750 a IZ-12-4000305.
5) Ochranné pásmo vedení VN a VVN bude po celou dobu stavby označeno výstražnou
cedulí POZOR – ochranné pásmo vedení VN“ a „POZOR – ochranné pásmo vedení
VVN“ ze stran možného vjezdu do tohoto pásma.
6) Práce v ochranném pásmu vedení VN a VVN budou prováděny zásadně pod dozorem
a na příkaz B, který bude vydán na požádání naším smluvním provozovatelem.
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7) Jakákoliv poškození nebo mimořádné události, způsobené na elektrickém zařízení
stavebníkem, musí být neprodleně oznámeny na poruchovou linku skupiny ČEZ a budou
opraveny na náklady viníka. Zahrnutí poškozených míst může být provedeno pouze po
souhlasu vydaném naší společností.
8) Umístěním stavby nesmí dojít ke ztížení přístupu našich pracovníků a pracovníků námi
pověřených firem k našemu zařízení.
9) Při realizaci stavby nesmí dojít v žádném případě k nebezpečnému přiblížení osob, věcí,
zařízení nebo mechanismů a strojů k živým částem pod napětím, tj. musí být dodržena
minimální vzdálenost 2 m od vodičů dle ČSN EN 50110-1. V případě, že nebude možné
tuto vzdálenost dodržet, je žadatel povinen požádat o vypnutí předmětného vedení.
10) Pracovníci provádějící práce budou prokazatelně poučeni o nebezpečí, které hrozí při
nedodržení bezpečnostních předpisů.
11) Při případné úpravě povrchu v ochranném pásmu vedení nesmí dojít ke změně současné
výškové nivelety země oproti současnému stavu.
12) Musí být dodrženy Podmínky pro práce v ochranných pásmech vedení, které jsou
přílohou tohoto souhlasu.
13) Jakékoliv události mající vliv na provoz předmětných vedení musí být neprodleně
oznámeny na poruchovou linku skupiny ČEZ nebo včas oznámeny naší společnosti.
17. Dodržet podmínky společnosti GasNet, s.r.o. uvedené ve stanovisku ze dne 05.08.2019
zn.: 5001976700, tj.:
1) Stavba bude koordinována s rekonstrukcí VTL plynovodu DN 500 (č. stavby
7700072278).
1) Při provádění prací ve vyznačeném prostoru neprovozovaných VTL plynovodů DN 500
požadujeme dbát zvýšené opatrnosti, protože při mechanickém poškození plynovodu je
možnost vzniku výbušné směsi. Pracovníci provádějící stavební práce musí být s touto
skutečností prokazatelně seznámeni. V případě směrové nebo výškové kolize lze provést
vyříznutí části tohoto plynovodu.
2) Po provedeném vytyčení budou kolem VTL plynovodů vyznačena v terénu ochranná
pásma, a to v šíři 4 m na každou stranu. V tomto prostoru nebude probíhat deponie
zeminy.
3) Pokud bude přes VTL plynovody vedena cesta na staveništi, požadujeme v terénu
vyznačit místa přejezdů VTL plynovodů (kolmá). V místech křížení musí být dodrženo
krytí VTL plynovodů 1 m. Dále požadujeme provést mechanickou ochranu
VTL plynovodu pokládkou silničních panelů uložených do pískového lože. Přesah panelů
musí být min. 2 m na každou stranu od osy VTL plynovodu.
4) Před zahájením stavební činnosti bude provedeno vytyčení trasy a přesné určení uložení
plynárenského zařízení a plynovodních přípojek. Vytyčení trasy provede příslušná
provozní oblast. O provedeném vytyčení trasy bude sepsán protokol. Bez vytyčení trasy
a přesného určení uložení plynárenského zařízení a plynovodních přípojek stavebníkem
nesmí být vlastní stavební činnosti zahájeny. Vytyčení plynárenského zařízení
a plynovodních přípojek považujeme za zahájení stavební činnosti.
5) Bude dodržena mj. ČSN 736005, TPG 702 04, zákon č.458/2000 Sb. ve znění pozdějších
předpisů, případně další předpisy související s uvedenou stavbou.
6) Pracovníci provádějící stavební činnosti budou prokazatelně seznámeni s polohou
plynárenského zařízení a plynovodních přípojek, rozsahem ochranného pásma a těmito
podmínkami.
7) Při provádění stavební činnosti, vč. přesného určení uložení plynárenského zařízení je
stavebník povinen učinit taková opatření, aby nedošlo k poškození plynárenského
zařízení a plynovodních přípojek nebo ovlivnění jejich bezpečnosti a spolehlivosti
provozu. Nebude použito nevhodného nářadí, zemina bude těžena pouze ručně bez
použití pneumatických, elektrických, bateriových a motorových nářadí.
8) Odkryté plynárenské zařízení a plynovodní přípojky budou v průběhu nebo při přerušení
stavební činnosti řádně zabezpečeny proti jejich poškození.
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9) V případě použití bezvýkopových technologií (např. protlaku) bude před zahájením
stavební činnosti provedeno úplné obnažení plynárenského zařízení a plynovodních
přípojek v místě křížení na náklady stavebníka. V případě, že nebude tato podmínka
dodržena, nesmí být použita bezvýkopová technologie.
10) Stavebník je povinen neprodleně oznámit každé i sebemenší poškození plynárenského
zařízení nebo plynovodních přípojek (vč. izolace, signalizačního vodiče, výstražné fólie
atd.) na telefon 1239.
11) Před provedením zásypu výkopu bude provedena kontrola dodržení podmínek
stanovených pro stavební činnosti, kontrola plynárenského zařízení a plynovodních
přípojek. Kontrolu provede příslušná provozní oblast. Povinnost kontroly se vztahuje i na
plynárenské zařízení, které nebylo odhaleno. O provedené kontrole bude sepsán protokol.
Bez provedené kontroly nesmí být plynárenské zařízení a plynovodní přípojky zasypány.
V případě, že nebudou dodrženy výše uvedené podmínky, je stavebník povinen na
základě výzvy provozovatele plynárenského zařízení a plynovodních přípojek, nebo jeho
zástupce doložit průkaznou dokumentaci o nepoškození plynárenského zařízení
a plynovodních přípojek během výstavby nebo provést na své náklady kontrolní sondy
v místě styku stavby s plynárenským zařízením a plynovodními přípojkami.
12) Plynárenské zařízení bude před zásypem výkopu řádně podsypáno a obsypáno těženým
pískem, bude provedeno zhutnění a bude osazena výstražná fólie žluté barvy, vše
v souladu s ČSN EN 12007-1-4, TPG 702 01, TPG 702 04.
13) Neprodleně po skončení stavební činnosti budou řádně osazeny všechny poklopy
a nadzemní prvky plynárenského zařízení.
14) Poklopy uzávěrů a ostatních armatur na plynárenském zařízení, vč. hlavních uzávěrů
plynu (HUP) na odběrném plynovém zařízení udržovat stále přístupné a funkční po celou
dobu trvání stavební činnosti.
15) Případné zřizování staveniště, skladování materiálů, stavebních strojů apod. bude
realizováno mimo ochranné pásmo plynárenského zařízení (není-li ve stanovisku
uvedeno jinak).
16) Bude zachována hloubka uložení plynárenského zařízení (není-li ve stanovisku uvedeno
jinak).
17) Při použití nákladních vozidel, stavebních strojů a mechanismů zabezpečit případný
přejezd přes plynárenské zařízení uložením panelů v místě přejezdu plynárenského
zařízení.
18. Dodržet podmínky společnosti MERO ČR, a.s. uvedené ve vyjádřeních ze dne 30.07.2014
č.j.: 2014/000563/2 a ze dne 04.12.2018 čj. 2014/000563/5, tj.:
1) Při všech akcích, které se dotýkají ropovodu, je třeba dodržovat vládní nař.č. 29/1959 Sb.
(jak je stanoveno v přechodných ustanoveních zákona č. 161/2013 Sb.), když na
provádění činností v ochranném pásmu se použije zákon č. 189/199 Sb. a následně ČSN
EN 14161 a ČSN 65 0204.
2) Hloubka uložení dálkovodu musí být taková, aby nejvyšší část povrchu dálkovodu byla
pod povrchem upraveného dna u nesplavných vodních toků a vodních nádrží nejméně
0,6 m.
3) Před realizací akce si stavebník objedná vytyčení našich zařízení u pověřeného geodeta
MERO.
4) Skutečnou hloubku uložení potrubí je nutné ověřit ručními sondami za dohledu
zaměstnanců MERO.
5) Veškeré zemní práce 5 m od ropovodu na obě strany budou prováděny ručně za dohledu
našich zaměstnanců.
6) Tři týdny před zahájením prací požadujeme předložit technologický postup a časový
harmonogram prací, který bude předán vedoucímu provozu linií k odsouhlasení.
7) Pojíždění po trase ropovodu je zakázáno. Přejezd je možný pouze v místě křížení za
podmínky, že bude ropovod ochráněn např. panely, které budou umístěny v místě křížení
s přesahem 3 m na obě strany.
Č.j. MmM/074331/2019/OSÚ/EF
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19. Dodržet podmínky Státního pozemkového úřadu uvedené ve vyjádření ze dne 01.11.2018
zn.: SPÚ 49674/2018/508100/Dr, tj.:
1) Dotčená nemovitost p.č. 70/4 ve vlastnictví státu bude po ukončení zásypových a
terénních prací předána vlastníkovi na místním šetření oboustranně podepsaným
předávacím protokolem.
20. Dodržet podmínky společnosti Povodí Ohře, státní podnik uvedené ve vyjádření ze dne
17.04.2018 zn.: POH/13490/2018-2/201100 a ze dne 13.08.2019 zn.: POH/36896/20192/201100, tj.:
1) Při výkopových pracích v místě vyústění přeložky do Slatinického potoka
v ř.km cca 3,600 nesmí dojít k žádnému zásahu ani poškození potrubí PVN II.
2) V místě vyústění přeložky do Slatinického potoka budou provedeny ruční kopané sondy
k ověření přesné polohy a hloubky uložení potrubí PVN II.
3) Zahájení a ukončení prací bude včas oznámeno provoznímu středisku v Chomutově
a v Teplicích. V oznámení bude uveden telefonický kontakt na osobu zodpovědnou
za stavbu.
4) Před užíváním stavby bude za účasti našich pracovníků provedena prohlídka (kontrola)
provedených prací, proveden zápis do stavebního deníku a bude nám předána projektová
dokumentace skutečného provedení stavby.
5) Po ukončení výstavby přeložky bude potrubí pro čerpání vody odstraněno a napojení
přeložky do vodního toku Slatinický potok bude realizováno podle odsouhlasené
projektové dokumentace.
6) Čerpáním vody nesmí dojít k porušení koryta vodního toku Slatinický potok.
21. Dodržet podmínky společnosti SYNTHOS Kralupy a.s. uvedené ve vyjádření ze dne
05.03.2015 zn.: 35080/087/2015, tj.:
1) Před realizací přeložky koryta požadujeme ověřit polohu přepojení a dálkovodů včetně
etylbenzenu a posouzení zda řešení neomezí přístup pro případné opravy dálkovodů
v místě přepojení.
2) V dostatečném časovém předstihu (před žádostí o vydání písemného povolení na práci)
bude vlastníkovi a provozovateli produktovodu předložena k vyjádření realizační
(prováděcí) projektová dokumentace.
3) Před zahájením prací bude vyzván SYNTHOS Kralupy a.s. k vytyčení trasy etylbenzenu.
4) Zahájení prací musí být v předstihu ohlášeno zástupci provozovatele, který vystaví
povolení na práci a stanoví konkrétní podmínky pro provádění stavebních prací.
5) Je zakázáno přejíždět trasu produktovodu těžkou technikou, v případě potřeby je nutno
trasu zabezpečit a vybudovat zpevněný přejezd s přesahem min. 2,5 m od osy potrubí.
22. Dodržet podmínky společnosti Unipetrol RPA uvedené ve vyjádření ze dne 27.05.2019
zn.: FM/800/2019 , tj.:
1) Stavba proběhne v těchto etapách
1. ve staničení 0,0 – 160,0 m po nabytí právní moci stavebního povolení,
2. ve staničení 160,0 – 270,0 až po provedení přepojení všech přeložek inženýrských sítí
(produktovody a datové kabely) do nové trasy v prostoru Slatinice a odstavení potrubí
ET a C4F z provozu.
2) Respektovat předpisy, podle kterých jsou provozovány dálkovod etylenu, dálkovod C4
frakce a doprovodný telemetrický kabel (tj. územní rozhodnutí o ochranném pásmu
etylénovodu NDR – Záluží – Neratovice č.j. OVÚP: 937/77-Ča/Mr ze dne 23.06.1977
vydané SčKNV, technické podmínky pro projektování a stavbu etylenvodů z roku 1973,
ČSN 650208 Dálkovody hořlavých zkapalněných uhlovodíkových plynů, územní
rozhodnutí o ochranném pásmu dálkovodu C4 frakce čj. OÚP/328/3-338/80-Hk/Mr ze
dne 06.06.1980 vydané SčKNV).
3) Při každé změně stavby musí být v předstihu tato změna vždy předložena k opakovanému
projednání a schválení.
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23. Dodržet podmínky společnosti UPC Česká republika, s.r.o. uvedeném ve vyjádřeních ze
dne 20.11.2018 zn.: A2472/2018 a ze dne 02.08.2019 zn.: A1587/2019, tj.:
1) Vyzvat společnost UPC Česká republika, s.r.o. ke stanovení konkrétních podmínek
ochrany vedení veřejné komunikační sítě případně přeložení nejpozději před začátkem
realizace stavby.
2) Zajistit vytyčení a vyznačení podzemního vedení veřejné komunikační sítě na místě
stavby.
3) Druhá etapa stavby bude provedena po překládce optického kabelu UPC a sdíleného OK
UPC a MERO. Překládku provede společnost Info Tel spol. r.o.
Při realizaci stavby budou dodrženy Všeobecné podmínky ochrany VVKS společnosti UPC
Česká republika, s.r.o.
24. Dokončenou stavbu lze užívat na základě kolaudačního souhlasu. Žádost o kolaudační
souhlas bude doložena náležitostmi podle § 121 stavebního zákona. Žádost o vydání
kolaudačního souhlasu stavebník podá na předepsaném formuláři a předepsanými přílohami.
K žádosti o vydání kolaudačního souhlasu připojí zejména:
- vyhodnocení splnění podmínek tohoto rozhodnutí,
- doklady o dodržení podmínek tohoto rozhodnutí,
- popis a zdůvodněním provedených odchylek od stavebního povolení,
- doklad o zajištění souborného zpracování dokumentace geodetických prací,
- kopii stavebního deníku se záznamy pravidelných kontrolních prohlídek stavby,
- doklady o výsledcích předepsaných zkoušek,
- závazná stanoviska dotčených orgánů k užívání stavby vyžadovaná zvláštními právními
předpisy,
- dokumentaci skutečného provedení stavby, pokud dojde k odchylkám,
- zápis o odevzdání a převzetí stavby, pokud byl pořízen,
- doklady prokazující shodu použitých výrobků a požadavky na stavby,
- doklad o tom, že stavbu prováděla osoba způsobilá k provádění staveb vodních děl,
- doklady ve smyslu zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů,
prokazující likvidaci či využití odpadů vzniklých realizací stavby.

Účastníci řízení podle § 27 odst. 1 správního řádu:
- Vršanská uhelná a.s., IČO: 28678010, Václava Řezáče č.p. 315, 434 67 Most 1,
- ČEPRO, a.s., IČO: 60193531, Dělnická č.p. 213/12, 170 00 Praha 7-Holešovice,
- Česká republika - Státní pozemkový úřad, IČO: 01312774, Husinecká č.p. 1024/11a,
130 00 Praha 3-Žižkov,
- ČEZ Distribuce, a. s., IČO 24729035, Teplická č.p. 874/8, Děčín IV-Podmokly, 405 02
Děčín 2,
- GasNet, s.r.o., IČO: 27295567, Klíšská č.p. 940/96, Klíše, 400 01 Ústí nad Labem 1,
- MERO ČR, a.s. , IČO: 601 93 468, Veltruská č.p. 748, Lobeček, 278 01 Kralupy nad
Vltavou 1,
- Palivový kombinát Ústí, státní podnik, IČO: 00007536,Hrbovická č.p. 2, Hrbovice, 403 39
Chlumec u Ústí nad Labem
- Povodí Ohře, státní podnik, IČO: 70889988, Bezručova č.p. 4219, 430 03 Chomutov 3,
- SYNTHOS Kralupy a.s., IČO: 28214790, O. Wichterleho č.p. 810, Lobeček, 278 01
Kralupy nad Vltavou 1,
- UNIPETROL RPA, s.r.o., IČO: 27597075, Záluží č.p. 1, 436 01 Litvínov 1,
- UPC Česká republika, s.r.o., IČO: 00562262, Závišova č.p. 502/5, 140 00 Praha 4-Nusle.
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Odůvodnění
Dne 21.05.2018 podal výše uvedený stavebník u stavebního úřadu Magistrátu města Most (dále
jen „správní orgán“ nebo „vodoprávní úřad“) žádost o stavební povolení na výše uvedenou
stavbu. Uvedeným dnem bylo zahájeno stavební řízení.
Účastníci stavebního řízení byli určeni podle § 115 vodního zákona a § 109 stavebního zákona.
Vodoprávní úřad dospěl k závěru, že účastníky řízení jsou na základě možného dotčení práv
v souvislosti s tímto rozhodnutím:
žadatel/stavebník (§ 109 a) stavebního zákona)
- Vršanská uhelná a.s., IČO: 28678010 – zároveň vlastník části pozemku, na kterém má
být stavba prováděna (parc. č. 69, 70/1, 70/5, 265/5 v k.ú. Bylany u Mostu) a pozemků
sousedících se stavbou (248/12, 263/17 v k.ú. Bylany u Mostu);
vlastník pozemku, na kterém má být stavba prováděna (§ 109 c) stavebního zákona)
- Palivový kombinát Ústí, státní podnik, IČO: 00007536 (parc. č. 263/1 v k.ú. Bylany
u Mostu) a zároveň vlastník sousedních pozemků (par.č. 265/4, 434/5 v k.ú. Bylany
u Mostu),
- Česká republika s právem hospodařit s majetkem státu pro Státní pozemkový úřad,
IČO: 01312774 (parc. č. 70/4 v k.ú. Bylany u Mostu),
vlastník stavby na pozemku, na kterém má být stavba prováděna (§ 109 d) stavebního zákona)
- ČEPRO, a.s., IČO: 60193531 (ochranná pásma katodicky chráněných tras produktovodů,
doprovodného kabelu a další zařízení),
- ČEZ Distribuce, a. s., IČO: 24729035 (nadzemní vedení nad 35 kV a do 110 kV,
nadzemní vedení nad 1 kV a do 35 kV),
- GasNet, s.r.o., IČO: 27295567, (vysokotlaké plynovody DN 500, PN 40 – 2xDN 500),
společnost je zastupována společností GridServices, s.r.o., Plynárenská č.p. 499/1,
Zábrdovice, 602 00 Brno 2,
- MERO ČR, a.s. , IČO: 601 93 468, Veltruská č.p. 748, Lobeček, 278 01 Kralupy nad
Vltavou 1 (ropovod DN 500, dálkový optický kabel),
- Povodí Ohře, státní podnik, IČO: 70889988 (průmyslový vodovod PVN II),
- SYNTHOS Kralupy a.s., IČO: 28214790 (produktovod etylbenzenu),
- UNIPETROL RPA, s.r.o., IČO: 27597075, Záluží č.p. 1, 436 01 Litvínov 1 (ochranné
pásmo dálkovodu etylenu, dálkovodu C4 frakce, doprovodného telemetrického kabelu
a zároveň je bude křížit),
- UPC Česká republika, s.r.o., IČO: 00562262, Závišova č.p. 502/5, 140 00 Praha 4-Nusle
(podzemní vedení veřejné komunikační sítě a jeho ochranné pásmo), společnost je
zastupována společností Info Tel, spol. s r.o.,
správce dotčených vodních toků (§115 odst. 5 vodního zákona)
- Povodí Ohře, státní podnik, IČO: 70889988.
Účastníky řízení nejsou vlastníci dalších okolních pozemků a staveb v sousedství, jelikož se
jejich práv zamýšlená a tímto rozhodnutím povolená stavba nedotkne.
Vzhledem k tomu, že žádost nebyla doložena všemi podklady a stanovisky potřebnými pro jejich
řádné posouzení, správní orgán opatřením ze dne 28.06.2018 čj.: MmM/071660/2018/OSÚ/EF
vyzval žadatele v souladu s ustanovením § 45 odst. 2 správního řádu k doplnění žádostí
a současně řízení podle § 64 odst. 1 správního řádu usnesením přerušil. Žádost byla doplněna
dne 25.09.2018. Po doplnění žádosti pokračoval vodoprávní úřad v řízení.
Vodoprávní úřad opatřením ze dne 15.11.2018 čj.: MmM/115913/2018/OSSÚ/EF oznámil
známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům zahájení stavebního řízení. Vodoprávní úřad
podle ustanovení § 112 odst. 2 stavebního zákona upustil od ohledání na místě a ústního jednání
a stanovil lhůtu do 10.12.2018 k uplatnění námitek, případně důkazů, a závazných stanovisek.
Současně upozornil, že k později uplatněným závazným stanoviskům, námitkám, popřípadě
důkazům nebude přihlédnuto. Účastníkům řízení a dotčeným orgánům státní správy byla dána
Č.j. MmM/074331/2019/OSÚ/EF

Stránka 8 z 14

možnost nahlédnout do spisu. Oznámení o zahájení stavebního řízení bylo doručeno účastníkům
řízení a dotčeným orgánům jednotlivě.
V rámci celého řízení bylo zjištěno:
a) Žádost byla podána žadatelem zastoupeným na základě plné moci ze dne 08.10.2014
společností Báňské projekty Teplice a.s. Dne 25.09.2018 byla předložena nová plná moc ze
dne 03.08.2018, kterou žadatel zplnomocňuje k zastupování společnost B-PROJEKTY
Teplice s.r.o., IČO: 01782975, a to do 31.12.2018. Dne 11.01.2019 byla společnosti
B-PROJEKTY Teplice s.r.o. vystavena žadatelem nová plná moc k zastupování do
31.12.2019.
b) Územní rozhodnutí o umístění stavby vydal odbor stavební úřad Magistrátu města Mostu
dne 14.04.2015 pod zn.: OSÚ/124675/2014/JŠ. Rozhodnutí nabylo právní moci dne
01.05.2015. Rozhodnutím zn.: OSÚ/049387/2017/JŠ ze dne 27.09.2017, které dne
20.10.2017 nabylo právní moci, byla platnost územního rozhodnutí prodloužena
do 01.05.2019. Souhlas podle § 15 stavebního zákona, kterým bylo ověřeno, že projektová
dokumentace stavby splňuje podmínky stanovené územním rozhodnutím, vydal odbor
stavební úřad Magistrátu města Mostu dne 03.06.2015 pod zn.: OSÚ/053957/2015/JŠ.
c) Projektovou dokumentaci stavby zpracoval autorizovaný inženýr pro stavby vodního
hospodářství a krajinného inženýrství Ing. Michal Drvota (ČKAIT0402166).
d) Předmětem stavebního povolení je přeložení Gravitačního odvodnění předpolí M. Březno
mimo území plánované výstavby inženýrských sítí v prostoru Slatinice. Stavba je součástí
stavby „Výstavba inženýrských sítí v prostoru Slatinice - produktovody a trubní sítě“, která
bude realizována za účelem následného uvolnění plánovaného prostoru těžby lomu Vršany.
Stavba bude sloužit pro odvedení povrchových vod. Přemístěním Gravitačního odvodnění
předpolí M. Březno o cca 30 m až 100 m nedojde ke změně odtoku z povodí ani ke změně
průtočného množství korytem. Přeložka bude, stejně jako stávající koryto, zaústěna do
Slatinického potoka (IDVT 10230829).
e) V centrální evidenci vodních toku je Gravitační odvodnění předpolí M. Březno vedeno jako
vodní tok s ID 11000585. Správcem tohoto vodního toku je podle § 48 odst. 4 vodního
zákona společnost Povodí Ohře, státní podnik, která je také správcem vodního toku
Slatinický potok (IDVT 10230829), do kterého je Gravitační odvodnění předpolí M. Březno
zaústěno a do kterého bude zaústěno i po provedení přeložky.
f) Žádost byla doložena (i v průběhu řízení) všemi povinnými doklady podle § 6 vyhlášky
a dalšími doklady. Projektová dokumentace byla předložena ve třech vyhotoveních. Byl
předložen plán kontrolních prohlídek. Stavebníkem byla předložena souhlasná závazná
stanoviska dotčených orgánů, vyjádření účastníků řízení a stanoviska vlastníků nebo správců
veřejné dopravní a technické infrastruktury k existenci sítí a zařízení v jejich vlastnictví
nebo správě a další doklady. Podkladem pro vydání rozhodnutí byla níže uvedená
stanoviska, vyjádření a popř. rozhodnutí orgánů státní správy a vyjádření účastníků:
- územní rozhodnutí o umístění stavby zn.: OSÚ/124675/2014/JŠ ze dne 14.04.2015;
- souhlas podle § 15 stavebního zákona zn.: OSÚ/053957/2015/JŠ ze dne 03.06.2015;
- rozhodnutí o prodloužení platnosti územního rozhodnutí zn.: OSÚ/049387/2017/JŠ ze
dne 27.09.2017;
- souhlas společnosti Palivový kombinát Ústí, státní podnik podle § 184a stavebního
zákona;
- souhlas Státního pozemkového úřadu ze dne 01.11.2018 podle § 184a stavebního
zákona;
- vyjádření Státního pozemkového úřadu ze dne 01.11.2018 zn.: SPÚ
49674/2018/508100/Dr (souhlas se zasypáním stávajícího koryta na pozemku
par.č. 70/4 v k.ú. Bylany u Mostu);
- vyjádření Magistrátu města Mostu, odboru životního prostředí a mimořádných
událostí ze dne 24.09.2018 zn.: MmM/096147/2018OŽPaMU/JB – k záměru není
třeba závazné stanovisko/vyjádření z hlediska zákonů č. 114/1992 Sb., o ochraně
přírody a krajiny, č. 289/1995 Sb., o lesích, č. 185/2001Sb., o odpadech, č. 201/2012
Sb., o ochraně ovzduší a č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu;
Č.j. MmM/074331/2019/OSÚ/EF
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souhlasné závazné stanovisko Hasičského záchranného sboru Ústeckého kraje,
územní odbor Most, ze dne 18.02.2016 č.j.: HSUL- 4418-5/MO-2014 vydané podle
§ 31 odst. 4 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů –
souhlasí, bez podmínek;
vyjádření Krajské hygienické stanice Ústeckého kraje se sídlem v Ústí nad Labem,
územní pracoviště Most, ze dne 04.08.2014 čj.: KHSUL 30073/2014 – podle tohoto
vyjádření záměrem nejsou dotčeny zájmy chráněné orgány ochrany veřejného zdraví,
KHS není v řízení dotčeným orgánem;
stanovisko ČR – Ministerstvo obrany, sekce ekonomická a majetková, oddělení
ochrany územních zájmů ze dne 29.05.2017 zn.: ÚP-497/13-1168-2017 – souhlasí,
neuplatňuje podmínky;
vyjádření Obvodního báňského úřadu pro území Ústeckého kraje ze dne
28.11.2018 čj.: SBS/36422/2018/OBÚ-04/1 – stavba je v souladu s povolenou
hornickou činností v lomu Vršany, bez připomínek;
vyjádření Ústavu archeologické památkové péče severozápadních Čech ze dne
25.07.2014 čj.: 1363/2014 – stavba se nenachází na území s archeologickými nálezy,
upozorňuje na nutnost respektovat zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči,
vyjádření společnosti ČEPRO, a.s. ze dne 08.11.2014 č.j.: S1/1120/2014/132/FR/2014
– uplatňuje podmínky, podmínky byly zahrnuty do podmínek rozhodnutí, vyjádření ze
dne 12.08.2019 č.j. 64/FR/2019 (potvrzuje platnost vyjádření ze dne 08.11.2014
č.j.: S1/1120/2014/132/FR/2014);
vyjádření společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. ze dne 19.05.2017
čj.: 617922/17 o existenci sítě elektronických komunikací – podle tohoto vyjádření
nedojde ke střetu se sítí elektronických komunikací této společnosti;
vyjádření společnosti České Radiokomunikace a.s. ze dne 22.05.2017
zn.: UPTS/OS/170626/2017 k existenci podzemních sítí této společnosti – podle
tohoto vyjádření nedojde ke styku s žádným podzemním zařízením/vedením ve správě
této společnosti;
sdělení společnosti ČEZ Distribuce, a.s. ze dne 22.05.2017 zn.: 0100747665
o existenci energetického zařízení v majetku této společnosti – v zájmovém území se
nachází nebo zasahuje ochranným pásmem energetická zařízení (nadzemní síť – střet
se sítí VN, VVN) v majetku této společnosti;
souhlas společnosti ČEZ Distribuce, a s. s umístěním a s prováděním činností
v ochranném pásmu elektrického zařízení ze dne 26.03.2018 č. 10974967798,
zn.: 1097496798 – uplatňuje podmínky, část podmínek byla zahrnuta do podmínek
rozhodnutí;
stanovisko společnosti GasNet, s.r.o. zastoupené společností GridServices, s.r.o. ze
dne 05.08.2019 zn.: 5001976700 – uplatňuje podmínky, část podmínek byla zahrnuta
do podmínek rozhodnutí;
vyjádření společnosti INFOTEA s.r.o. ze dne 26.05.2017 – podle tohoto vyjádření se
v zájmovém území se nenacházejí žádná podzemní zařízení této společnosti;
vyjádření společnosti MERO ČR, a.s. ze dne 30.07.2014 č.j.: 2014/000563/2 a ze dne
03.12.2018 č.j.: 2014/000563/5 – uplatňuje podmínky, podmínky byly zahrnuty do
podmínek rozhodnutí, vyjádření ze dne 02.08.2019 č.j.: 2014/00563/6 – potvrzuje
platnost vyjádření ze dne 30.07.2014 č.j.: 2014/000563/2 a ze dne 03.12.2018
č.j.: 2014/000563/5, zejména požaduje předložení časového harmonogramu;
vyjádření společnosti NET4GAS, s.r.o. ze dne 19.052017 zn.: 4265/17/OVP/N –
podle tohoto vyjádření stavba nezasahuje do bezpečnostního pásma VTL plynovodu
a ochranného pásma telekomunikačního vedení ve vlastnictví této společnosti;
vyjádření obce Malé Březno ze dne 24.05.2017 čj.: 143/2017/MB/ŠT– souhlasí se
stavbou, z hlediska existence sítí bez připomínek;
vyjádření společnosti Povodí Ohře, státní podnik ze dne 17.04.2018
zn.: POH/13490/2018-2/201100 – souhlasí se stavbou, uplatňuje podmínky, část
podmínek byla zahrnuta do podmínek rozhodnutí, vyjádření ze dne 13.08.2019
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zn.: POH/36896/2019-2/201100 – nově uplatněné podmínky týkající se čerpání vod do
Slatinického potoka byly zahrnuty do podmínek rozhodnutí;
- vyjádření společnosti SYNTHOS Kralupy a.s. ze dne
05.03.2015
zn.: 35080/087/2015 – souhlasí se stavbou, uplatňuje podmínky, podmínky byly
zahrnuty do podmínek rozhodnutí;
- sdělení společnosti Telco Pro Services, a.s. ze dne 22.05.2017 zn.: 0200600774
o existenci komunikačního vedení v majetku této společnosti – v zájmovém území se
nenachází komunikační zařízení v majetku této společnosti;
- vyjádření společnosti T-Mobile Czech Republic a.s. ze dne 19.05.2017 – podle
tohoto vyjádření nedojde ke kolizi s technickou infrastrukturou této společnosti;
- vyjádření společnosti Unipetrol RPA ze dne 27.05.2019 zn.: FM/800/2019 – uplatňuje
podmínky, podmínky byly zahrnuty do podmínek rozhodnutí;
- vyjádření společnosti UPC Česká republika, s.r.o. zastoupené společností InfoTel,
spol. s r.o. ze dne 20.11.2018 zn.: A2472/2018 – uplatňuje podmínky, podmínky byly
zahrnuty do podmínek rozhodnutí, vyjádření ze dne 02.08.2019 zn.: A1587/2019 –
nově uplatněná podmínka týkající se rozdělení stavby na etapy byla zahrnuta do
podmínek rozhodnutí;
- vyjádření společnosti Vodafone Czech Republic, a.s. ze dne 19.05.2017
zn.: MW000006210443917 – v zájmovém území se nenachází žádné pozemní ani
podzemní vedení této společnosti.
g) Na základě oznámení o zahájení řízení ze dne 15.11.2018 č.j.: MmM/115913/OSÚ/EF bylo
vodoprávnímu úřadu doručeno:
- dne 20.11.2018 vyjádření společnosti UPC Česká republika, s.r.o.
zn.: A2472/2018 ze dne 20.11.2018 – uplatněné podmínky byly zahrnuty do
podmínek rozhodnutí;
- dne 29.11.2019 vyjádření Obvodního báňského úřadu pro území Ústeckého kraje
čj.: SBS/36422/2018/OBÚ-04/1 ze dne 28.11.2018 – stavba je v souladu s povolenou
hornickou činností v lomu Vršany, bez připomínek;
- dne 04.12.2018 vyjádření společnosti MERO ČR, a.s. č.j.: 2014/000563/5 ze dne
03.12.2018 – uplatněné podmínky byly zahrnuty do podmínek rozhodnutí;
- dne 15.01.2019 nesouhlasné vyjádření společnosti Unipetrol RPA zn.: FM/638/2019
ze dne 09.01.2019 – na základě jednání stavebníka s tímto účastníkem řízení, bylo
nesouhlasné vyjádření nahrazeno novým souhlasným vyjádřením ze dne 27.05.2019
zn.: FM/800/2019 s podmínkami, podmínky byly zahrnuty do podmínek rozhodnutí,
stavebník tyto podmínky dle jeho sdělení z 12.06.2019 plně akceptuje.
h) S ohledem na podmínku společnosti Unipetrol RPA ve vyjádření ze dne 27.05.2019
zn.: FM/800/2019 na rozdělení stavby na dvě etapy předložil stavebník nová vyjádření
dotčených vlastníků, případně provozovatelů sítí a vodních toků v dotčeném území, a to:
- společnosti ČEPRO, a.s. ze dne 12.08.2019 č.j. 64/FR/2019 – potvrzuje platnost
vyjádření ze dne 08.11.2014 č.j.: S1/1120/2014/132/FR/2014;
- stanovisko společnosti GasNet, s.r.o. zastoupené společností GridServices, s.r.o. ze
dne 05.08.2019 zn.: 5001976700 – uplatňuje podmínky, část podmínek byla
zahrnuta do podmínek rozhodnutí;
- společnosti MERO ČR, a.s. ze dne 02.08.2019 č.j.: 2014/00563/6 – potvrzuje
platnost vyjádření č.j.: 2014/000563/2 ze dne 30.07.2014 a ze dne 03.12.2018
č.j.: 2014/000563/5;
- společnosti Povodí Ohře, státní podnik ze dne 13.08.2019 zn.: POH/36896/20192/201100 – uplatňuje podmínky, podmínky byly zahrnuty do podmínek rozhodnutí;
- společnosti UPC Česká republika, s.r.o. ze dne 02.08.2019 zn.: A1587/2019 –
uplatňuje podmínky, podmínky byly zahrnuty do podmínek rozhodnutí.
i) Vodoprávní úřad ověřil vlastnická práva k pozemku pro stavbu, a to z listu vlastnictví
z dálkového přístupu katastru nemovitostí. Ke dni 07.10.2019 byl pozemek parc. č. 69, 70/1,
70/5, 265/5 v k.ú. Bylany u Mostu ve vlastnictví stavebníka, pozemek par.č. 263/1
v k.ú. Bylany u Mostu ve vlastnictví České republiky s právem hospodařit s majetkem státu
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j)

pro Palivový kombinát Ústí, státní podnik, pozemek parc. č. 70/4 v k.ú. Bylany u Mostu ve
vlastnictví České republiky s příslušností hospodařit s majetkem státu pro Státní pozemkový
úřad. Stavebník doložil k žádosti mimo jiných podkladů souhlasy podle § 184a stavebního
zákona opravňující ho provést stavbu na cizích pozemcích. K datu 7.10.2019 bylo ověřeno
i vlastnictví k sousedním pozemků stavby.
Doklad o zaplacení správního poplatku byl vodoprávnímu úřadu předložen dne 10.01.2019.

Posouzení vodoprávního úřadu:
Vodoprávní úřad zkoordinoval předložená stanoviska a vyjádření a zahrnul je do podmínek
rozhodnutí. Do podmínek rozhodnutí nebyly zahrnuty body uvedené ve vyjádřeních účastníků
řízení jako podmínky, které mají však charakter informativní, dále podmínky předjímající
budoucí stav, podmínky týkající se případných náhrad za způsobené škody, majetkoprávního
vypořádání a smluvních vztahů. Jedná se zejména o body uvedené v souhlasu společnosti ČEZ
Distribuce, a s. ze dne 26.03.2018 č. 10974967798, zn.: 1097496798 (upozornění na možnost
nebezpečných vlivů od elektrického zařízení, zodpovědnost za případné škody a náklady na
opravy, informace o zařízeních společnosti Telco Pro Services, a.s., a.s.), ve stanovisku
společnosti GasNet, s.r.o. ze dne 05.08.2019 zn.: 5001976700 (informace o rozsahu souhlasu,
definice stavební činnosti pro účely stanoviska, kontrol, informace k vytyčení plynárenského
zařízení, důsledky nedodržení stanovených podmínek) a ve vyjádření společnosti Povodí Ohře,
státní podnik ze dne 17.04.2018 zn.: POH/13490/2018-2/201100 (upozornění, že společnost
nepřevezme do svého majetku žádné opevnění ani konstrukce realizované v rámci přeložky, ani
nebude provádět jejich údržbu).Do podmínek rozhodnutí nebyly dále zahrnuty konkrétní
kontaktní údaje uváděné ve vyjádřeních jednotlivých účastníků řízení, neboť případné změny
těchto údajů by znamenaly faktickou nemožnost dodržení stanovených podmínek stavebního
povolení
Termín pro dokončení stavby stanovil vodoprávní úřad v souladu se žádostí stavebníka.
Vodoprávní úřad v provedeném řízení přezkoumal předloženou žádost z hlediska zájmů
sledovaných vodním zákonem, dále podle § 111 stavebního zákona a zjistil, že jejím
uskutečněním nejsou ohroženy zájmy společnosti ani nepřiměřeně omezena či ohrožena práva
a oprávněné zájmy účastníků řízení. Lze předpokládat, že záměrem nedojde ke zhoršení stavu
vodního útvaru, a že nebude mít za následek nedosažení dobrého stavu/potenciálu vod. Projekt
(dokumentace) stavby splňuje obecné technické požadavky na výstavbu. Nebyly shledány
důvody bránící povolení. S ohledem na výše uvedené rozhodl, vodoprávní úřad tak, jak je
uvedeno ve výrokové části tohoto rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku
uvedených.
Orientační určení polohy stavby (souřadnice X, Y)
začátek stavby
km 0,000
X = 991830,317
konec stavby
km 281,594
X = 991959,773

Y = 794843,094
Y = 795078,409

Poučení účastníků
Proti rozhodnutí může účastník řízení podat odvolání ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho oznámení
ke Krajskému úřadu Ústeckého kraje podáním učiněným u odboru stavební úřad Magistrátu
města Mostu.
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. 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
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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.
Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší
ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.
Stavba nesmí být zahájena, dokud stavební povolení nenabude právní moci § 74 správního řádu).
Stavební povolení pozbývá platnosti, jestliže do dvou let ode dne, kdy nabylo právní moci,
nebude stavba zahájena.

Ing. Stanislav Franta
vedoucí odboru stavební úřad
Magistrátu města Mostu

Poplatek:
Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších
předpisů položky 18 odst. 1 písm. h) ve výši 3000 Kč byl zaplacen dne 10.01.2019.
Příloha pro stavebníka (po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí):
 ověřená projektová dokumentace stavby
 štítek stavba povolena
Příloha pro Obecní úřad Malé Březno (obdrží po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí)
 ověřená projektová dokumentace stavby
Obdrží:
Účastníci řízení:
B-PROJEKTY Teplice s. r. o., IDDS: 4tp7cws
sídlo: Kollárova č.p. 1879/11, 415 01 Teplice 1
zastoupení pro: Vršanská uhelná a.s., Václava Řezáče č.p. 315, 434 67 Most 1
Palivový kombinát Ústí, státní podnik, IDDS: bneuin8
sídlo: Hrbovická č.p. 2, Hrbovice, 403 39 Chlumec u Ústí nad Labem
Státní pozemkový úřad, IDDS: z49per3
sídlo: Husinecká č.p. 1024/11a, 130 00 Praha 3-Žižkov
Povodí Ohře, státní podnik, IDDS: 7ptt8gm
sídlo: Bezručova č.p. 4219, 430 03 Chomutov 3
ČEZ Distribuce, a. s., IDDS: v95uqfy
sídlo: Teplická č.p. 874/8, Děčín IV-Podmokly, 405 02 Děčín 2
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SYNTHOS Kralupy a.s., IDDS: dipgiuh
sídlo: O. Wichterleho č.p. 810, Lobeček, 278 01 Kralupy nad Vltavou 1
ČEPRO, a.s., IDDS: hk3cdqj
sídlo: Dělnická č.p. 213/12, 170 00 Praha 7-Holešovice
UNIPETROL RPA, s.r.o., IDDS: upm88qu
sídlo: Záluží č.p. 1, 436 01 Litvínov 1
MERO ČR, a.s., IDDS: a4we6rx
sídlo: Veltruská č.p. 748, Lobeček, 278 01 Kralupy nad Vltavou 1
GridServices, s.r.o., IDDS: jnnyjs6
sídlo: Plynárenská č.p. 499/1, Zábrdovice, 602 00 Brno 2
zastoupení pro: GasNet, s.r.o., Klíšská č.p. 940/96, Klíše, 400 01 Ústí nad Labem 1
InfoTel, spol. s r.o., IDDS: t4wbzpv
sídlo: Novolíšeňská č.p. 2678/18, Líšeň, 628 00 Brno 28
zastoupení pro: UPC Česká republika, s.r.o., Závišova č.p. 502/5, 140 00 Praha 4-Nusle
Dotčené orgány:
Ministerstvo obrany, Sekce nakládání s majetkem MO, odbor ochrany územních zájmů, oddělení
ochrany územních zájmů Čechy, IDDS: hjyaavk
sídlo: Tychonova č.p. 221/1, 160 01 Praha 6-Hradčany
Hasičský záchranný sbor Ústeckého kraje, územní odbor Most, IDDS: auyaa6n
sídlo: Dělnická č.p. 163, Velebudice, 434 01 Most 1
Obecní úřad Malé Březno, IDDS: fbabu4s
sídlo: Malé Březno č.p. 1, 434 01 Most 1
Ostatní:
Obvodní báňský úřad pro území kraje Ústeckého, IDDS: 4huadu8
sídlo: U Města Chersonu č.p. 1429, 434 01 Most 1
Ústav archeologické památkové péče severozápadních Čech, v. v. i., IDDS: b2cjuai
sídlo: Jana Žižky č.p. 835/9, 434 01 Most 1
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