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ROZHODNUTÍ
Výroková část:
Městský úřad Litvínov, stavební úřad, jako vodoprávní úřad příslušný podle ustanovení § 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. 4 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 26.04.2013 podalo
Povodí Ohře, státní podnik, IČO 70889988, Bezručova 4219, 430 03 Chomutov
(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 vydává:

stavební povolení
podle § 15 vodního zákona a § 115 stavebního zákona ke stavbě vodního díla s názvem:
Loučenský potok, ř.km 10,500 - 10,730 – revitalizace
(dále jen "stavba") na místě:
Název kraje
Název obce
Identifikátory katastrálních území
Názvy katastrálních území
Parcelní čísla dle evidence katastru nemovitostí
Číselný identifikátor vodního toku
Název vodního toku
Čísla hydrologického pořadí
Říční km vodního toku (konec stavby)
Říční km vodního toku (začátek stavby)
Přímé určení polohy (začátek stavby) (souřadnice X, Y)
Přímé určení polohy (konec stavby) (souřadnice X, Y)
Účely užití vodního díla (Č 11)
Délka dotčeného vodního toku - regulace
vodního toku

Ústecký
Lom a Osek
686590, 712981
Loučná u Lomu, Osek u Duchcova
parc. č. 190/1, 200/2, 622 v katastrálním
území Loučná u Lomu, parc. č. 753/1 v
katastrálním území Osek u Duchcova
144500200100
Loučenský potok
2131
10,730
10,500.
973839,07 / 728917,12
973720,09 / 728994,03
jiné
240 m
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Pro provedení stavby se v souladu s ustanovením § 15 odst. 3 vodního zákona a § 115 odst. 1
stavebního zákona stanoví tyto podmínky:
1. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace ověřené ve vodoprávním řízení;
případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení vodoprávního úřadu.
2. Stavba bude dokončena nejpozději do 30.06.2015.
3. Stavebník oznámí 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.
4. Stavebník písemně oznámí stavebnímu úřadu tyto fáze výstavby pro kontrolní prohlídky
stavby:
- stabilizační prvky na začátku úseku
- opevnění odklonu trasy a napojení
- stabilizační prvky na konci úseku
5. Bude respektováno závazné stanovisko ze dne 08.08.2012, spis.zn. MELT 27920/2012
OŽP/ZEI/246.4 vydané Městským úřadem Litvínov, odborem životního prostředí.
Podmínky závazného stanoviska (se zásahem do „VKP“):
1. Veškeré práce v předmětné lokalitě budou prováděny tak, aby nedošlo k ropnému
znečištění vody a půdy.
2. 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 biotopů.
3. Odpady vzniklé opravou budou zneškodňovány v souladu se zákonem č. 185/2001
Sb., odpadech, ve znění pozdějších předpisů.
4. Souhlas se vydává na dobu realizace záměru, nejpozději však do 31.12.2014.
6. Bude respektováno závazné stanovisko ze dne 27.7.2012, č.j. MGMT/080330/2012
vydané Magistrátem města Teplice, odborem dopravy a životního prostředí. Souhlas se
zásahem do „VKP“ se uděluje za těchto upozornění a podmínek:
1. Les a vodní tok je dle § 3 zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny, ve
znění pozdějších předpisů významným krajinným prvkem.
2. Před zahájením prací si zhotovitel zajistí veškerá potřebná vyjádření a povolení od
státní správy lesů (např. zábor pozemků, kácení dřevin apod.).
3. Při realizaci záměru je nutno dbát základních povinností při obecné ochraně přírody
uvedených v § 4 zákona o ochraně přírody a krajiny.
4. Při ukládání zeminy v lokalitě je třeba dbát na to, aby byla zemina rozprostřena
rovnoměrně. Zemina nesmí být nahrnuta a udusána u dřevin.
5. Při realizaci záměru bude postupováno tak, aby nedocházelo k nadměrnému úhynu
rostlin a zraňování nebo úhynu živočichů, kterému lze zabránit technicky a
ekonomicky dostupnými prostředky.
6. Během stavebních prací nedojde ke znečištění lokality.
7. Pojezd těžké techniky a zábor přilehlých pozemků bude minimalizován. V místech,
kde by hrozilo (během pojezdu těžké techniky) nebezpečí mechanického poškození
nebo zničení v kořenovém porostu nebo nadzemních částí vegetace budou dodržena
potřebná ochranná opatření (zejména ochrana kořenového systému, ochrana před
pohmožděním kůry a kosterních větví).
8. Po dokončení prací stavebník ihned uvede lokalitu do původního stavu.
7. S ohledem na záměr revitalizace vodního toku budou v rámci technického řešení
realizována přírodě blízká opatření. V případě, že bude použit na objekty v korytě vodního
toku betonový materiál, bude obložen kamenem, popř. zahrnut zeminou.
8. Bude respektováno závazné stanovisko ze dne 22.02.2012, č.j. MELTD
6779/2012/OŽP/VAM/201.1.1 vydané Městským úřadem Litvínov, odborem životního
prostředí. Souhlas k trvalému odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu se uděluje za
těchto podmínek, které je žadatel povinen plnit ode dne nabytí právní moci stavebního
povolení:
• Před zahájením stavby bude z částí pozemku provedena skrývka ornice shrnutím
vrchní kulturní vrstvy o mocnosti 20 cm, což činní cca 50 m3. Skrytá ornice bude po
celou dobu realizace stavby chráněna před znehodnocením, zaplevelením nebo
zcizením.
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Po ukončení stavby bude ornice použita na úpravu okolí stavby.
Budou učiněna opatření k zabránění úniku pevných, kapalných a plynných látek
poškozující zemědělský půdní fond.
• Veškeré práce budou prováděny tak, aby na okolním zemědělském půdním fondu a
jeho vegetačním krytu došlo k co nejmenším škodám.
• Při jakýchkoli aktivitách realizovaných na výše uvedeném pozemku i na pozemcích
okolních budou dodrženy zásady uvedené v zákoně č. 334/1992 Sb.
9. Budou dodrženy podmínky
uvedené ve vyjádření ze dne 04.03.2013, č.j.
LČR235/539/2013, vydané Lesy ČR, s,p. LS Litvínov, ve znění:
1. Stavba bude realizována následovně:
a) stavba bude realizována dle přiložené situace, včetně přejezdu pro lesní
techniku o celkové hmotnosti do 10t formou terénní úpravy břehů, opevnění a
provedením hutněného zásypu stávajícího koryta (viz. profil č. 5 ř.km)
b) v rámci stavby bude propojeno současné koryto Loučenského potoka s korytem
historickým, současné koryto bude přehrazeno a z části zavezeno zeminou
vytěženou v místě propojení kryt,
c) realizací stavby dojde k dotčení pozemku parc..č. 753/1 k.ú. Osek u Duchcova
s právem hospodařit pro lesy ČR, s.p. rozsah dotčení stavbou činní cca
2077 m2,
2. Vyjma p.p.č. 753/1 k.ú. Osek u Duchcova v rozsahu dle bodu č.1 nedojde realizací
stavby k dotčení žádného pozemku s právem hospodařit pro Lesy ČR, s.p.
3. Před vydáním souhlasu s užíváním stavby bude na náklady investora stavby část
p.p.č. 753/1 k.ú. Osek u Duchcova trvale odňata pozemkům určeným plnění funkcí
lesa oddělena geometrickým plánem s přidělením nového parcelního čísla. Následně
investor stavby zajistí v souladu s vyhláškou č. 26/2007 Sb. zaevidování změny druhu
nově odděleného pozemku v KN, tj. nově oddělený pozemek bude v KN evidován jako
vodní plocha (kód11) se způsobem využití pozemku 7(koryto vodního toku).
4. Před zahájením odlesnění a stavebních prací bude v terénu řádně vytyčena a
vyznačena plocha staveniště (tj. plocha odnětí/omezení). S touto hranicí bude
seznámen místně příslušný revírník pan Karel Urban (tel. 724 524 892).
5. S odlesněním dotčené části pozemku určeného k plnění funkcí lesa nesmí být
započato dříve, než stavební povolení nabude právní moci. Konkrétní podmínky
kácení a mýcení budou předem dohodnuty a odsouhlaseny s místně příslušným
revírníkem.
6. Při provádění výkopových a stavebních prací p.p.č. 753/1 k.ú. Osek u Duchcova je
povoleno odkládat výkopek a skladovat materiál potřebný k realizaci stavby pouze
v ploše staveniště a to tak, aby nedošlo k zamezení průjezdnosti stávajících lesních
katastrovaných i nekatastrovaných lesních cest. Jakýkoliv další zásah do
předmětného pozemku je zakázán. Po ukončení stavebních prací požadujeme, aby
byla na náklady investora stavbou dotčená část předmětného pozemku uvedena do
požadovaného stavu (plocha mimo koryto urovnána popř. zatravněna, ostatní povrchy
a cesty obnoveny v původní či oboustranně odsouhlasené kvalitě a trase).
7. Zahájení a ukončení stavebních prací bude nahlášeno místně příslušnému revírníkovi,
se kterým bude rovněž dojednán rozsah využívání lesní dopravní sítě na pozemcích
s právem hospodařit Lesy ČR, s.p. Po dokončení prací bude plocha staveniště i
využívaná část LDS předány revírníkovi . Urbanovi. O předání bude sepsán protokol a
případné vzniklé škody budou odstraněny na náklady investora stavby.
8. Výjimka ze zákazu vjezdu a stání motorových vozidel na pozemcích určených k plnění
funkcí lesa bude řešena formou vydání výjimek ze zákazu vjezdu a stání motorových
vozidle v lesích LČR, s.p., které budou vystaveny Lesní správou Litvínov v časovém
předstihu 7 dní před plánovanými pracemi a to na základě vyplněných žádostí.
9. Pokud bude při stavebních pracích veden výkop ve vzdálenosti menší než 2 m od
kmene vzrostlého stromu, je nutné výkopové práce provádět ručně a zamezit
poškození kořenového systému a kmene stromů.
10. Před zahájením stavebních prací požadujeme uzavřít s investorem této stavby
nájemní smlouvu na dotčenou část pozemku s právem hospodařit pro Lesy ČR, s.p.
Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu od nabytí právní moci rozhodnutí OSSL
•
•
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(popř. od zahájení prací) do ukončení stavebních prací. Pokud nebude před
zahájením stavebních prací uzavřena nájemní smlouva, bude po ukončení prací na
předmětnou stavbu uzavřena dohoda o bezesmluvním užívání pozemku.
11. Lesy ČR, s.p. neodpovídá za škody, které mohou být způsobeny událostmi uvedenými
v § 22 odts.1 lesního zákona.
12. Při realizaci stavby musí investor dodržovat základní povinnosti k ochraně pozemků
určených k plnění funkcí lesa uvedené v § 13 lesního zákona a stavba bude zajištěna
tak, aby vlastník pozemků určených k plnění funkcí lesa nebyl nucen změnit způsob
hospodaření v lese nebo omezit využívání pozemků určených k plnění funkcí lesa.
10. Bude respektováno závazné stanovisko ze dne 23.07.2012, č.j. MELT 26329/2012
OŽP/GAS/221.1.3 vydané Městským úřadem Litvínov, odborem životního prostředí.
Souhlas se uděluje za těchto podmínek:
• Při realizaci stavby musí investor dodržovat základní povinnosti k ochraně pozemků
určených k plnění funkcí lesa uvedené v § 13 lesního zákona a stavba bude zajištěna
tak, aby vlastník pozemků určených k plnění funkcí lesa nebyl nucen změnit způsob
hospodaření v lese nebo omezit využívání pozemků určených k plnění funkcí lesa.
• Výkopek, stavebniny ani jiné materiály nebudou ukládány na okolní pozemky určené
k plnění funkcí lesa, mimo pozemky určené pro stavbu.
• Záměr bude realizován s umístěním stavby podle přiložené situace z projektové
dokumentace.
11. Bude respektováno závazné stanovisko ze dne 07.12.2011, č.j. MGMTODŽP/182265//L/zs14, vydané Magistrátem města Teplice, odboru dopravy a životního
prostředí Souhlas se uděluje za těchto podmínek:
1. Při realizaci stavby musí investor dodržovat základní povinnosti k ochraně pozemků
určených k plnění funkcí lesa uvedené v § 13 lesního zákona a stavba bude zajištěna
tak, aby vlastník pozemků určených k plnění funkcí lesa nebyl nucen změnit způsob
hospodaření v lese nebo omezit využívání pozemků určených k plnění funkcí lesa.
2. Prováděním stavby a jejím následným užíváním nesmí dojít k mezení v lesním
hospodářství.
3. Výkopek, stavebniny ani jiné materiály nebudou ukládány na pozemcích určených
k plnění funkcí lesa.
4. Budou dodrženy podmínky vlastníka lesního pozemku: Lesy ČR, lesní správa Litvínov,
uvedené ve vyjádření č.j. LCR235/1101/2011 ze dne 24.11.2011.
5. Vlastník lesa neodpovídá za škody, které mohou být způsobeny událostmi uvedenými
v § 22 odts.1 lesního zákona.
12. Před započetím zemních prací je nutno zajistit vytýčení stávajících inženýrských sítí jejich
správci přímo v terénu a v jejich blízkosti postupovat dle pokynů těchto správců při
zvýšené opatrnosti.
13. Vodoprávní úřad Magistrátu města Teplice požaduje oznámení termínu zahájení a
ukončení výše uvedené stavby.
14. Dle § 119 stavebního zákona dokončenou stavbu, popřípadě část stavby schopnou
samostatného užívání, pokud vyžadovala stavební povolení lze užívat pouze na základě
kolaudačního souhlasu v souladu s ustanovením § 15 vodního zákona a § 122 stavebního
zákona. Žádost o vydání kolaudačního souhlasu je nutné podat na předepsaném formuláři
pro vodní díla. Náležitosti žádosti včetně podkladů stanoví vyhlášky č. 432/2001 Sb., o
dokladech žádosti o rozhodnutí nebo vyjádření a o náležitosti povolení, souhlasů a
vyjádření vodoprávního úřadu, ve znění pozdějších předpisů.
15. Stavebník zajistí, aby byly před započetím užívání stavby provedeny a vyhodnoceny
zkoušky předepsané zvláštními právními předpisy.
16. Užívání stavby bez kolaudačního souhlasu je nepřípustné a postihnutelné podle § 178
a § 180 stavebního zákona.
Odůvodnění:
Městský úřad Litvínov, odbor stavebního úřadu, speciální stavební úřad pro vodní díla obdržel
dne 26.04.2013 žádost Povodí Ohře, státní podnik, IČO 70889988, Bezručova 4219,
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Chomutov, žádost o stavebního povolení na výše uvedenou stavbu. Uvedeným dnem bylo
zahájeno vodoprávní řízení.
Vodoprávní úřad oznámil dne 06.05.2013 zahájení řízení známým účastníkům řízení a
dotčeným orgánům. Vodoprávní úřad podle ustanovení § 112 odst. 2 stavebního zákona upustil
od ohledání na místě a ústního jednání, protože mu poměry byly dobře známy a žádost
poskytovala dostatečné podklady pro posouzení, a stanovil, že ve lhůtě do 28.05.2013 mohou
účastníci řízení uplatnit své námitky a dotčené správní úřady svá stanoviska. Současně je
upozornil, že na později podané námitky nebude možno brát zřetel.
Účastníci stavebního řízení byli určeni dle ustanovení § 115 vodního zákona a § 109
stavebního zákona.
Účastníci řízení podle § 27 odst..1 správního řádu
Stavebník
• Povodí Ohře, státní podnik, IČO 70889988, Bezručova 4219, 430 03 Chomutov
Účastníci řízení podle § 27 odst..2 a 3 správního řádu
Obec
• Město Lom, IDDS: 47nbcyq
• Město Osek, IDDS: gw3b3a7
Vlastníci dotčených pozemků
• Lesy České republiky, s.p., IDDS: e8jcfsn
• Coal Services a.s., IDDS: qpespms
• Povodí Ohře, státní podnik, IDDS: 7ptt8gm
• Státní pozemkový úřad, IDDS: z49per3
Vlastníci sousedních pozemků
• Lesy České republiky, s.p., IDDS: e8jcfsn
Žádost byla doložena všemi povinnými doklady podle ustanovení § 6 vyhlášky č. 432/2001 Sb.,
o dokladech žádosti o rozhodnutí nebo vyjádření a o náležitostech povolení, souhlasů a
vyjádření vodoprávního úřadu.
K předmětné stavbě byly doloženy tyto doklady a stanoviska:
• Žádost o stavebního povolení dne 26.04.2013 – Povodí Ohře s.p. Chomutov
• Pověření k zastupování
• Městský úřad Litvínov, odbor stavebního úřadu - kopie územního rozhodnutí o umístění
stavby ze dne 07.11.2012 spis.zn. SÚ/35039/2012/SOH/UR/3714
• Městský úřad Litvínov, odbor stavebního úřadu – souhlas podle § 15 stavebního zákona ze
dne 10.04.2013, spis. zn. SÚ/13246/2013/SOH/Sd/3714
• Doklad o zaplacení správního poplatku
• Kopie katastrální mapy
• Výpisy z katastru nemovitostí
• Krajský úřad Ústeckého kraje, odbor územního plánování a stavebního řádu – usnesení ze
dne 07.11.2011, ev.č. 204757/2011/KÚUK/Doč, o učení stavebního úřadu k provedení
řízení
• Krajský úřad Ústeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství – sdělení (stavba
nepodléhá zjišťovacímu řízení dle zákona č. 100/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů)
ze dne 20.12.2011, č.j. 3358/ZPZ/2011/286P
• Krajský úřad Ústeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství – stanovisko orgánu
ochrany přírody ze dne 19.12.2011, č.j. 3341/ZPZ/2011/N-1593
• Pozemkový fond ČR – vyjádření k trvalému záboru ze dne 10.02.2012, zn. PFCR
047 792/2012/SŘ, kácení dřevin rostoucí mimo les – souhlas ze dne 07.12.2011,zn. PFCR
639857/2011/108/Be
• Smlouva o umožnění realizace stavby se smlouvou o smlouvě budoucí kupní
(Coal Servis a.s. a Povodí Ohře, s.p. Chomutov) ze dne 30.08.2012
• Lesy České republiky, s.p. – vyjádření ze dne 04.03.2013 č.j. LČR235/539/2013, doplněno
vyjádřením ze dne 21.05.2013, č.j. LČR235/1169/2013
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Městský úřad Lom, odbor rozvoje města a investic – rozhodnutí (kácení dřevin) ze dne
13.12.2011, č.j. MULOM-7253/2011/RMaI
Magistrát města Teplice, odbor dopravy a životního prostředí – rozhodnutí (odnětí pozemků
plnění funkcí lesa) ze dne 17.09.2012, č.j. MGMT-ODŽP/089287/2012/Bra/221/L/odn/ro04
Magistrát města Teplice, odbor dopravy a životního prostředí – závazné stanovisko
(pozemky do vzdálenosti do 50m od okraje lesa) ze dne 07.12.2011 č.j. MGMTODŽP/182265/L/zs14
Magistrát města Teplice, odbor dopravy a životního prostředí – závazné stanovisko (k
zásahu do významného krajinného prvku) ze dne 27.07.2012 č.j. MGMT/080330/2012
Magistrát města Teplice, odbor dopravy a životního prostředí – souhrnné stanovisko ze dne
19.12.2011, zn. MGMT ODŽP 179185/2011/V-276/Mě
Magistrát města Teplice, odbor územního plánování a stavebního řádu – vyjádření
z hlediska územního plánu ze dne 24.10.2011 spis. zn. ÚP 159221/2011/Cze
Městský úřad Litvínov, odbor životního prostředí - závazné stanovisko (zásah do
významného krajinného prvku) ze dne 08.08.2012, spis. zn. MELT 27920/2012
OŽP/ZEI/246.4
Městský úřad Litvínov, odbor životního prostředí – závazné stanovisko (do 50 m od okraje
pozemku určeného k plnění funkcí lesa) ze dne 23.07.2012, spis. zn. 26329/2012
OŽP/GAS/221.1.3
Městský úřad Litvínov, odbor životního prostředí – souhlas (k trvalému odnětí půdy ze ZPF)
ze dne 22.02.2012 č.j. MELTD 6779/2012/OŽP/VAM/201.1.1
Městský úřad Litvínov, odbor životního prostředí – souhrnné závazné stanovisko ze dne
14.12.2011, č.j. MELTD 48570/2011
Městský úřad Litvínov, odbor ŽPRR- úsek územního plánování – vyjádření ze dne
20.10.2011, zn. ORR/ž-166/Otč
Povodí Ohře, s.p. Chomutov - stanovisko ze dne 10.07.2012, zn. 003201-17699/2012, a
stanovisko ze dne 12.01.2012 zn. 002401-1253/2012
Správa chráněné krajinné oblasti Labské pískovce – stanovisko ze dne 09.07.2012 zn.
01417/LP/2012
Český rybářský svaz, Severočeský územní svaz Ústí nad Labem – souhlasné stanovisko
ze dne 26.02.2013, zn. 192/13
NET4GAS, s.r.o. – stanovisko (nezasahuje do bezpečnostního pásma (VTL) ze dne
02.08.2011
ČEZ ICT Services, a.s. – vyjádření (bez sítí) ze dne 05.08.2011, zn. P3A11000079275
České radiokomunikace vyjádření (bez sítí) ze dne 16.08.2011, zn. ÚPTS/OS/70918/2011
MERO ČR, a.s. – vyjádření (bez zařízení) ze dne 19.08.2011, č.j. 2011/8/83-1
ČEZ Distribuce a.s. vyjádření (bez sítí) ze dne 23.08.2011 zn. 001036153237
Telefónica O2 Czech Republic, a.s. – vyjádření (nedojde ke střetu) ze dne 28.07.2011, č.j.
114993/11
Severočeské vodovody a kanalizace a.s. – vyjádření (bez sítí) 11.08.2011 zn.
O11610035304/TPC/We
RWE Distribuční služby, s.r.o. – vyjádření (bez zařízení) ze dne 15.08.2011 zn. 3961/11/178
Vojenská ubytovací a stavební správa Praha - souhlas ze dne 08.08.2011 č.j.
10120/51814/-ÚP/2011-7103/44
Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Ústí nad Labem – vyjádření (bez
památkové ochrany) ze dne 08.08.2011, zn. MPÚ – 351/k4048/2011/PP/OG-Br
Město Lom – vyjádření (bez sítí) ze dne 01.08.2011, č.j. MULOM-46608/2011-RMaI
Město Osek - vyjádření (bez sítí) ze dne 01.08.2011, č.j. VHM-2630/11-2/11-Pa
Projektová dokumentace zpracovaná oprávněnou osobou

Stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených orgánů
vyžadovaných zvláštními předpisy a vyjádření účastníků řízení, která zkoordinoval a zahrnul do
podmínek tohoto rozhodnutí.
Projektovou dokumentaci stavby vypracovala ing. Marie Matuštíková autorizovaný inženýr pro
stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství ČKAIT - 0401803.
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Projektová dokumentace stavby řeší:
Stavba řeší obnovu původního koryta vodního toku, které bylo z důvodu povrchové těžby uhlí
přeloženo. Revitalizace spočívá v propojení historického koryta se současným korytem
Loučenského potoka. K propojení dojde přes rozdělovací betonový objekt, který bude zahrnovat
závěrný betonový práh v místě napojení na dno stávajícího koryta a betonový práh, který bude
omezovat vtok do současného koryta Loučenského potoka. V místě rozdělovacího objektu
budou dno a břehy opevněny kamenným záhozem. Napojení trasy tvoří jednoduchý oblouk.
Koryto tvoří lichoběžník s opevněním z kamenného záhozu z LK se sklony svahů 1:1,5.
Stabilizaci napojení tvoří 3ks stabilizačních prvků – pasů. V horní části historického koryta dojde
k odstranění zasypaného úseku (km cca 0,167 dle DÚR) a napojení na dolní úsek. Dolní úsek
zůstane bez úprav. V místě návratu vody do historického koryta při povodňových průtocích je
navržena tůň, která bude současně sloužit jako vývar. Napojení dolního úseku na stávající
koryto bude provedeno odstraněním náspu (hrázky) a umístěním kamenného pasu. Stávající
koryto bude částečně zasypáno vytěženou zeminou a při povodňových průtocích bude sloužit
jako část nivy. Na stávajícím korytě je navržena terénní úprava břehů a dna. V současném
stavu je délka řešeného úseku 170 m, tento úsek je řešen opevněním kamennou dlažbou. Nový
stav představuje délku koryta 240 m, pružné kamenné opevnění exponovaných částí koryta a
dřevěné konstrukce stupňů. Součástí je přechod stezky pro pěší, řešena tzv. přechodem,
těžkou kamennou rovnaninou z LK na sucho. Pod místem napojení v přímé části bude koryto
toku částečně zasypáno a zhutněno tak, aby byl umožněn pojezd lesní techniky po pozemcích
lesní správy. Podrobněji řeší stavbu projektová dokumentace.
K záměru stavby vydal obecný stavební úřad Městského úřadu Litvínov územní rozhodnutí pod
spis.zn. SÚ/35039/2012/SOH/UR/3714 dne 07.11.2012 a souhlas se stavbou podle § 15 odst. 2
stavebního zákona pod spis.zn.SÚ/13246/2013/SOH/Sd/3714 dne 10.04.2013.
Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí:
- Předložená vyjádření účastníků řízení byla zkoordinována a zahrnuta do podmínek tohoto
rozhodnutí.
Ve výroku rozhodnutí zdejší úřad vymezil rozsah povolené stavby a stanovil podmínky pro její
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 ochranných pásmech sítí, ze kterých
vyplývají tyto povinnosti:
- Při provádění stavby je nutno dodržovat předpisy týkající se bezpečnosti práce a
technických zařízení, zejména vyhlášku 591/2006 Sb., o bezpečnosti práce a technických
zařízení při stavebních prací, 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 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.
- Před započetím zemních prací je nutno zajistit vytýčení stávajících inženýrských sítí jejich
vlastníky a provozovateli přímo v terénu a v jejich blízkosti postupovat dle pokynů těchto
vlastníků a provozovatelů při zvýšené opatrnosti.
Posouzení vodoprávního úřadu:
Vodoprávní úřad v provedeném řízení přezkoumal předloženou žádost z hledisek uvedených
v ustanoveních vodního zákona a stavebního zákona, a zjistil, že jejím uskutečněním nebo
užíváním nejsou ohroženy zájmy chráněné zákony a zvláštními předpisy. Při přezkoumání
žádosti 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.
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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.
Toto rozhodnutí se účastníkům řízení doručuje do vlastních rukou. Dnem doručení je den, kdy
byla písemnost doručena do vlastních rukou. Doručení je provedeno vyzvednutím písemnosti
prostřednictvím provozovatele poštovních služeb nebo do datové schránky. Jestliže písemnost
uložená na poštovní službě není vyzvednuta ve lhůtě 10 dnů ode dne, kdy byla k vyzvednutí
připravena, je považována za doručenou posledním dnem této lhůty. 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.
V případě, že si adresát vyzvedne písemnost po 10ti denní lhůtě, lhůta pro podání odvolání se
nepočítá od faktického převzetí písemnosti, ale od 11. dne od uložení písemnosti.
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.
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.
Při likvidaci případných škod vzniklých stavbou na cizím majetku se postupuje podle obecných
právních předpisů o náhradě škody.

OTISK ÚŘEDNÍHO RAZÍTKA

Bc. Petr Kačala v. r.
vedoucí stavebního úřadu
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 30.04.2013.
Obdrží:
Účastníci řízení (dodejky)
Stavebník
• Povodí Ohře, státní podnik, IDDS: 7ptt8gm
Obec
• Město Lom, IDDS: 47nbcyq
• Město Osek, IDDS: gw3b3a7
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Vlastníci dotčených pozemků
• Lesy České republiky, s.p., IDDS: e8jcfsn
• Coal Services a.s., IDDS: qpespms
• Povodí Ohře, státní podnik, IDDS: 7ptt8gm
• Státní pozemkový úřad, IDDS: z49per3
Vlastníci sousedních pozemků
• Lesy České republiky, s.p., IDDS: e8jcfsn
Na vědomí
• Město Lom, IDDS: 47nbcyq
• Městský úřad Osek, odbor výstavby a místního hospodářství, IDDS: gw3b3a7
• Statutární město Teplice, odbor dopravy a životního prostředí, IDDS: nmrb49w
• Městský úřad Litvínov, odbor životního prostředí, náměstí Míru č.p. 11, Horní Litvínov, 436
01 Litvínov 1

