MAGISTRÁT MĚSTA ÚSTÍ NAD LABEM
odbor životního prostředí
Velká Hradební 8, 401 00 Ústí nad Labem
Dle rozdělovníku
Váš dopis ze dne: 30. 11. 2018
č.j.: MMÚL/OŽP/VHO/288958/2018/JirJ/C-25
č.ev.: 20576/2019
Vyřizuje: Ing. Jiří Jirotka
(Tel./E-mail: 475 271 668, Jiri.Jirotka@mag-ul.cz)
Ústí nad Labem dne: 6. 2. 2019

ROZHODNUTÍ
Magistrát města Ústí nad Labem, odbor životního prostředí jako vodoprávní úřad věcně
příslušný dle ust. § 104 odst. 2 písm. c) a ust. § 106 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách
a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů a dále jako přísluš ný
speciální stavební úřad dle ust. § 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 místně příslušný správní orgán podle ust. § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „vodoprávní úřad“), vydává účastníkovi řízení dle ust. § 27 odst.
1 správního řádu, kterým je:
Ředitelství vodních cest ČR, se sídlem nábřeží Ludvíka Svobody 1222/12, 110 00 Praha,
IČ: 679 81 801, v zastoupení Vodní cesty a. s., se sídlem Na Pankráci 1148/57, 140 00 Praha,
IČ: 649 49 192,
I.

stavební povolení

podle ustanovení § 15 odst. 1 vodního zákona a ustanovení § 115 stavebního zákona,
k provedení stavby vodního díla ve smyslu ust. § 55 odst. 1 písm. f) vodního zákona, s názvem:
„Přístaviště Brná“.
Předmětem záměru je výstavba vývaziště pro krátkodobé a střednědobé stání 12-ti malých
plavidel při pravém břehu řeky Labe v ř. km 770,73 – 770, 81, včetně zajištění bezpečného
nástupu a výstupu osob. Vývaziště bude tvořeno plovoucím molem délky 62,4 m a šířky 2,5 m.
Pro snadnější manipulaci s plavidly jsou součástí můstku plovoucí sklopné výložníky (6 ks)
s osovou vzdáleností 9 m. Plovoucí konstrukce bude tvořena železobetonovou skořepinou
délky 10,4 m, která bude vyplněna lehčeným materiálem (polystyren) a vybavena nástavbou
s pochozí částí tvořenou dřevěnou podlahou. Plovoucí molo bude kluzně kotveno (pomocí
objímek) ke třem nově budovaným vodícím ocelovým dalbám. Přístup na molo bude pomocí
6,5 m dlouhé a 1,5 m široké pohyblivé lávky. Molo bude dále kotveno pomocí protivodního
jistícího řetězu, který bude vyvázán na nově budovaný betonový blok s ocelovým kruhem.
Členění stavby:
SO 01 Bourací práce
SO 02 Plovoucí molo a lávka pro malá plavidla
SO 03.1 Kotvící a vázací zařízení
SO 03.2 Dalby
SO 03.3 Základový blok pro lávku
SO 03.4 Rozptylová plocha
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SO 04 Úprava dna a břehů
SO 05 Plavební značení
SO 06 Informační systém
Součástí stavby není IO 01 Přípojka vody a IO 02 Přípojka NN.
Účel stavby – přístaviště, jedná se o stavbu vodní infrastruktury ve smyslu § 1 odst. 3 zákona
č. 416/2009 Sb., o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruk tur y
a infrastruktury elektronických komunikací.
Stavba je situována v kraji Ústeckém, na území města Ústí nad Labem a CHKO České
středohoří, katastrální území Brná nad Labem, p. p. č. 711/1, 711/3 a 802/1. ČHP: 1-13-050210-0-00, ve vodním útvaru povrchových vod: OHL_0750 „Labe od toku Ohře po tok Bílina “,
ve vodním útvaru podzemních vod: ID 4612 „Křída dolního Labe po Děčín – levý břeh, severní
část“, orientační poloha umístění přístaviště - polohopisné souřadnice S-JTSK: X = 982 127,
Y = 760 174. Stavba se nachází v aktivní zóně stanoveného záplavového území, které je
zaplavováno již při průtoku dvacetileté vody.
Pro provedení stavby vodního díla se podle ustanovení § 15 odst. 3 vodního zákona
a ustanovení § 115 stavebního zákona současně stanoví tyto podmínky a povinnosti:
1. Stavba vodního díla bude provedena podle projektové dokumentace ověřené vodoprávním
úřadem, jejíž název zní „Přístaviště Brná“, vypracovaná 07/2018 společností Vodní cesty,
a. s., se sídlem Na Pankráci 1148/57, 140 00 Praha, IČ: 649 49 192, ve stupni DSP, Ing. Jan
Bartoň - AI pro stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství, ČKAIT 0009912 a
podle dalších vymezení daných podmínkami tohoto rozhodnutí.
2. Případné změny stavby mohou být provedeny pouze po projednání se zdejším úřadem.
3. Před zahájením stavby vodního díla bude na viditelném místě u vstupu na staveniště
umístěn štítek "Stavba povolena", který obdrží stavebník, jakmile toto rozhodnutí nabude
právní moci. Štítek musí být chráněn před povětrnostními vlivy, aby údaje na něm uvedené
zůstaly čitelné a ponechán na staveništi do ukončení prací.
4. Před zahájením stavby stavebník oznámí termín zahájení stavby a název a sídlo zhotovite le
stavby.
5. Kontrolní prohlídky stavby budou provedeny v souladu s plánem prohlídek.
6. Stavba bude provedena dodavatelsky oprávněným zhotovitelem.
7. V průběhu stavby bude řádně vykonáván autorský dozor projektanta a technický dozor
investora.
8. Stavba vodního díla bude dokončena do 30. 4. 2020.
Při provádění stavby vodního díla musí být dodrženy požadavky dotčených správních úřadů:
9. Magistrátu
města Ústí nad Labem, odboru životního
prostředí, č. j.:
MM/OŽP/VHO/75282/2016/Rek/V-16746 ze dne 15. 11. 2016:
Odpadové hospodářství:
- Zabezpečit využití nebo odstranění všech odpadů, které v rámci akce vzniknou (tzn. včetně
odpadů odstraňovaných zhotovitelem), a to jejich předáním oprávněné osobě.
- Před předáním odpadů oprávněné osobě, odpady soustřeďovat utříděné podle jednotlivýc h
druhů a kategorií a zabezpečit před znehodnocením, odcizením nebo únikem.
- Doklady o odstranění či využití odpadů (vážní lístky, faktury atd.) budou předloženy do 10
dnů od ukončení akce nebo spolu se žádostí o vyjádření ke kolaudačnímu řízení/souhlas u
na Magistrát města Ústí nad Labem, odbor životního prostředí. Tyto doklady bude investor
pro účely případné kontroly archivovat po dobu 5 let. Prohlášení o odstranění odpadů není
plnohodnotným dokladem potvrzujícím nakládání s odpady.
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Ochrana ovzduší:
- Požadujeme, aby při veškerých pracích byla činěna opatření k zamezení prášení (např.
čištění přilehlé komunikace, zakrytí nákladu na vozidlech, apod.).
10. Státní plavební správy – pobočka Děčín, Husitská 1403/8, 405 02 Děčín, uvedené ve
stanovisku zn.: 3550/DC/18 ze dne 14. 11. 2018:
- V průběhu výstavby nesmí dojít k poškození, přemisťování či zakrývání břehové plavební
signalizace. Změna břehové plavební signalizace po dobu výstavby musí být projednána se
Státní plavební správou.
- Práce musí být prováděny bez přerušení běžného plavebního provozu.
- Veškerý materiál a používaná zařízení musí být při provádění prací zajištěny tak, aby
nemohlo dojít k jejich pádu do řečiště. Dojde-li i přes zajištění materiálu a zařízení k takové
nehodě, bude toto neprodleně nahlášeno Státní plavební správě (středisko pro říční
informační služby (RIS), Tel.: 840 111 254, Fax: 412 557 430, E-mail: RIS@lavdis.cz) a
Povodí Labe, státní podnik.
- Termín zahájení stavby nahlásí dodavatel Státní plavební správě s předstihem minimá lně
10 dní.
- V případě využívání plavidel a plovoucích strojů a zařízení při realizaci výstavby budou
tato vybavena platnými lodními doklady, označena signálními znaky dle vyhlášky č.
67/2018 Sb., o pravidlech plavebního provozu a obsluhována k tomu způsobilými osobami.
- Plovoucí molo musí být před zahájením užívání zaevidováno v plavebním rejstříku ČR.
- Po dokončení stavby a před zahájením provozu musí být provoz vývaziště schválen Státní
plavební správou.
11. Orgánu ochrany přírody – Agentury ochrany přírody a krajiny České republiky, Regioná lní
pracoviště Ústecko, odd. Správa CHKO České středohoří (závazné stanovisko č. j.:
SR/2335/UL/2016- 2 ze dne 29. 11. 2016):
- U záměru lze vyloučit významný vliv, ať již samostatně či ve spolupůsobení s jinými
známými záměry či koncepcemi, na příznivý stav předmětů ochrany nebo celistvost
evropsky významných lokalit (dále jen „EVL“) a ptačích oblastí.
Při provádění stavby vodního díla budou dodrženy tyto další podmínky a povinnosti:
12. Stavebník bude mít před zahájením výkopových prací platná vyjádření správců dotčené
technické infrastruktury, která bude respektovat.
13. Budou dodrženy podmínky vyjádření Povodí Labe, státní podnik, Víta Nejedlého 951/8,
Slezské Předměstí, 500 03 Hradec Králové, zn. TPČ/So/18/41715 ze dne 28. 11. 2018:
-

-

Vybudované zařízení bude veřejného charakteru.
Před zahájením realizace akce bude předána realizační dokumentace zástupci provozního
střediska Ústí nad Labem k odsouhlasení (Ing. Pavla Hajdinová, tel. 472 529 776).
Provozní řád, povodňový a havarijní plán budou předloženy k vyjádření samostatně před
zahájením prací.
Opevnění břehu Labe, tj. záhozová lavice z lomového kamene a zadláždění břehu
z lomového kamene, břehové plavební znaky, vázací prvky aj. zařízení ve správě Povodí
Labe, státní podnik, nesmí být stavbou ani provozem narušeno. Případné zásahy budou
odsouhlaseny vedoucím střediska Ústí nad Labem (Ing. Hajdinová).
Povodí Labe, státní podnik, bude v době realizace stavby písemně zváno k účasti na
kontrolní dny.
Veškerý stavební materiál bude skladován tak, aby při zvýšených povodňových průtocích,
nemohlo dojít k jeho odplavení.
Nové konstrukce pevně spojené se zemí budou vhodně navázány do stávajícího břehového
opevnění z dlažby z lomového kamene.
Magistrát města Ústí nad Labem, Velká Hradební 2336/8, 401 00 Ústí nad Labem
tel.: +420 475 271 111, fax: +420 475 271 499, www.usti-nad-labem.cz

str. 4/11

-

-

č.j.: MMÚL/OŽP/VHO/ 288958/2018/JirJ/C-25

Stavbou ani provozem nesmí dojít ke znečištění podzemních a povrchových vod a
odtokových poměrů.
Po ukončení prací bude provedeno zaměření plavebních hloubek.
Provozem vývaziště nesmí dojít k omezení provozu na přilehlé komunikaci.
Provozovatel vývaziště bude zajišťovat potřebné plavební hloubky podél mola až po
plavební dráhu na vlastník náklady, stejně jako řádný stav přilehlých břehových pozemků
(sekání travního a náletového porostu apod.).
Molo, včetně vyvázaných plavidel budou umístěny mimo plavební dráhu.
Před zastavením plavby při stoupající tendenci budou vyvázaná plavidla vymístěna a
uložena mimo záplavové území nebo vyvázána v ochranných stáních.
Veškeré objekty budou zabezpečeny tak, aby při zvýšených povodňových průtocích
nemohlo dojít k jejich destrukci a následnému odplavení.
Plovoucí zařízení musí snést účinky proudění vody a kolísání hladiny v jezové zdrži VD
Střekov.

Pro užívání stavby vodního díla se podle ustanovení § 115 odst. 1 stavebního zákona stanoví
tyto podmínky a povinnosti:
14. Dokončenou stavbu, popř. část stavby schopnou samostatného užívání lze užívat ve smyslu
ust. § 122 odst. 1 stavebního zákona pouze na základě kolaudačního souhlasu. Stavebník
zajistí, aby byly před započetím užívání stavby provedeny a vyhodnoceny zkoušky a měření
předepsané zvláštními předpisy.
15. Kolaudační souhlas vydává zdejší úřad na základě žádosti podané podle ust. § 22 vyhlášk y
č. 183/2018 Sb., o náležitostech rozhodnutí a dalších opatření vodoprávního úřadu
a o dokladech předávaných vodoprávnímu úřadu.
16. Vlastník stavby je povinen uchovávat po celou dobu trvání stavby ověřenou dokumentac i
odpovídající jejímu skutečnému provedení podle vydaných povolení; při změně vlastnic tví
ke stavbě odevzdá dosavadní vlastník dokumentaci novému vlastníkovi stavby.
17. Vlastník stavby je povinen provádět údržbu stavby tak, aby nebyla omezena její funkčnost
a zkrácena životnost.
II.

povoluje kácení dřevin

Magistrát města Ústí nad Labem, odbor životního prostředí, jakožto věcně a místně přísluš ný
správní orgán:
I.

souhlasí dle § 8 odst. 6 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění
pozdějších předpisů, s kácením dřevin pro stavbu „Přístaviště Brná“, (investor stavby:
Ředitelství vodních cest ČR, se sídlem nábřeží Ludvíka Svobody 1222/12, 110 00 Praha,
IČO 679 81 801), rostoucích na p. p. č. 711/1, v k. ú. Brná nad Labem, dle projektové
dokumentace, kterou vypracovala společnost Vodní cesty a. s., se sídlem Na Pankráci
1148/57, 140 00 Praha, IČO 649 49 192, v 07/2018, a to v tomto rozsahu:
 1 ex. jilmu vazu (Ulmus laevis), s obvodem největšího z kmenů 50 cm, rostoucího na
p. p. č. 711/1, v k. ú. Brná nad Labem,
 1 ex. vrby bílé (Salix alba), s výměrou plochy 9,5 m2 , rostoucího na p. p. č. 711/1, v k.
ú. Brná nad Labem.
Kácení dřevin bude provedeno za podmínky:
Kácení bude provedeno v době vegetačního klidu, tj. v době od 1.10 do 31.3 běžného roku.
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Účastníci řízení (dle ust. § 27 odst. 1 správního řádu):
Ředitelství vodních cest ČR, se sídlem nábřeží Ludvíka Svobody 1222/12, 110 00 Praha,
IČ: 679 81 801, v zastoupení Vodní cesty a. s., se sídlem Na Pankráci 1148/57, 140 00 Praha,
IČ: 649 49 192

ODŮVODNĚNÍ
Magistrát města Ústí nad Labem, odbor životního prostředí, jako věcně a místně přísluš ný
správní úřad, obdržel dne 30. 11. 2018 žádost o vydání stavebního povolení pro stavbu vodního
díla pod názvem „Přístaviště Brná“, jež podal investor stavby, kterým je Ředitelství vodních
cest ČR, se sídlem nábřeží Ludvíka Svobody 1222/12, 110 00 Praha, IČ: 679 81 801,
v zastoupení Vodní cesty a. s., se sídlem Na Pankráci 1148/57, 140 00 Praha, IČ: 649 49 192.
Tímto dnem bylo zahájeno vodoprávní řízení v uvedené věci dle ust. § 112 odst. 1 stavebního
zákona a ust. § 15 vodního zákona, vedené pod č.j. MMÚL/OŽP/VHO/288958/2018/JirJ/C- 25.
Předmětem žádosti je povolení stavby vodního díla, tj. vývaziště pro krátkodobé a střednědobé
stání 12-ti malých plavidel při pravém břehu řeky Labe v ř. km 770,73 – 770, 81, včetně
zajištění bezpečného nástupu a výstupu osob. Vývaziště bude tvořeno plovoucím molem délky
62,4 m a šířky 2,5 m.
Žádost byla podána v souladu s vyhl. č. 183/2018 Sb., na předepsaném formuláři a doložena
předepsanými náležitostmi: projektová dokumentace ve dvojím vyhotovení pod názvem
„Přístaviště Brná“ vypracovaná 07/2018 společností Vodní cesty, a. s., se sídlem Na Pankráci
1148/57, 140 00 Praha, IČ: 649 49 192, ve stupni DSP, Ing. Jan Bartoň - AI pro stavby vodního
hospodářství a krajinného inženýrství, ČKAIT 0009912, a složka dokladů, vč. stanoviska
správce dotčeného vodního toku Labe, tj. Povodí Labe, s. p., zn. TPČ/So/18/41715 ze dne
28. 11. 2018.
Pro řízení vodoprávní úřad vymezil okruh účastníků řízení, mezi které byli zahrnuti kromě
žadatele, vlastníci dotčených a sousedních pozemků, dotčená obec a správce dotčeného
vodního toku a povodí.
Zdejší vodoprávní úřad následně oznámil podle ust. § 47 správního řádu opatřením č. j.:
MMÚL/OŽP/VHO/288958/2018/JirJ/C-25, č. ev.: 362/2018 ze dne 3. 1. 2019, zahájení řízení
podle ust. § 15 vodního zákona a v souladu s ust. § 112 odst. 1 stavebního zákona ve věci vydání
stavebního povolení. K řízení mohli účastníci řízení a dotčené orgány uplatnit závazná
stanoviska a námitky do deseti dnů od doručení tohoto oznámení, nejpozději však po uplynutí
desátého dne po dni, kdy bylo nedoručené a uložené oznámení připraveno k vyzvednutí,
s poučením, že k později uplatněným závazným stanoviskům, námitkám, popřípadě důkazům
nebude v souladu s ust. § 115 odst. 8 vodního zákona přihlédnuto. Ústní jednání a místní šetření
vodoprávní úřad nenařídil. Účastníci řízení mohli po celou dobu řízení nahlížet do podkladů
řízení v kanceláři vodoprávního úřadu - Magistrátu města Ústí nad Labem, odboru životního
prostředí.
Ve stanoveném termínu byla doručena stanoviska, která deklarovala platnost již vydaných
stanovisek, která jsou součástí spisu.
K řízení nebyla doručena žádná nesouhlasná stanoviska dotčených orgánů či námitky účastníků
řízení; podklady řízení obsahovaly všechna zákonem stanovená stanoviska dotčených orgánů a
vyjádření účastníků řízení.
Pro předmětnou stavbu byla vydána tato samostatná rozhodnutí:
- rozhodnutí o umístění stavby, které vydal Magistrát města Ústí nad Labem, stavební odbor
dne 11. 9. 2017 č.j. MM/SO/S/62954/2017/Eva, v právní moci dne 18. 10. 2017 a souhlas
dle § 15 odst. 2 stavebního zákona č.j. MMUL/SO/S/254289/2018/Eva ze dne 4. 10. 2018.
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Pro stavbu byla vydána tato závazná stanoviska, jejich případné podmínky jsou zapracovány
do výrokové části rozhodnutí:
- orgán příslušný na úseku požární ochrany – Hasičský záchranný sbor Ústeckého kraje
č.j.: HSUL-5285-2/ÚL-2018 ze dne 10. 10. 2018,
- orgán veřejného zdraví – Krajská hygienická stanice ÚK č.j.: KHSUL 49755/2018 ze dne
17. 10. 2018,
- orgán ochrany přírody a krajiny - Magistrát města Ústí nad Labem, odbor ŽP
č.j.: MMÚL/OŽP/OP/273977/ZS/2018/4/ZaJn ze dne 27. 11. 2018,
- Státní plavební správa – pobočka Děčín, Husitská 1403/8, 405 02 Děčín, zn.: 3550/DC/18
ze dne 14. 11. 2018,
- orgán ochrany přírody – Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky, Regioná lní
pracoviště Ústecko, odd. Správa CHKO České středohoří, č. j.: SR/2335/UL/2016- 2 ze
dne 29. 11. 2016:
Pro předmětnou stavbu byla uzavřena smlouva o právu provést stavbu, č. smlouvy Povodí Labe:
O994170204, č. smlouvy Investora: S/ŘVC/004/P/INOM/2018, ze dne 8. 1. 2018.
Vodoprávní úřad rovněž posoudil vliv stavebního záměru na příslušný vodní útvar za použití
stanoviska Povodí Labe, státní podnik, zn. TPČ/So/18/41715 ze dne 28. 11. 2018 a dospěl
k závěru, že je záměr z hlediska zájmů daných platným Národním plánem povodí Labe
a Plánem dílčího povodí Ohře, dolního Labe a ostatních přítoků Labe (ust. § 24 a 26 vodního
zákona) možný, protože lze předpokládat, že jím nedojde ke zhoršení chemického
a ekologického stavu dotčených vodních útvarů povrchových vod a chemického
a kvantitativního stavu útvarů podzemních vod, a že nebude znemožněno dosažení jejich
dobrého stavu. Toto hodnocení vychází z posouzení souladu daného záměru s výše uvedenými
platnými dokumenty.
Před vydání stavebního povolení vodoprávní úřad ověřil, že:
- žádost splňuje všechny náležitosti podle ust. § 10 vyhlášky č. 183/2018 Sb., o náležitostec h
rozhodnutí a dalších opatření vodoprávního úřadu a o dokladech předkládanýc h
vodoprávnímu úřadu. Dále ověřil, že projektová dokumentace je zpracována oprávněnou
osobou podle vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, vyhlášky č. 590/2002 Sb.,
o technických požadavcích na vodní díla, ve znění pozdějších předpisů a vyhlášk y
č. 268/2009 Sb., o obecných technických požadavcích na výstavbu, že splňuje podmínky
veřejných zájmů, ochrany životního prostředí, zdraví a života osob a je upravena dle
požadavků dotčených orgánů a účastníků řízení obsažených v územním rozhodnutí
a je v souladu s územně plánovací dokumentací,
- stavebník má práva ke stavbou dotčeným pozemkům,
- je zajištěn příjezd ke stavbě,
- předložené doklady vyhovují požadavkům uplatněným dotčenými orgány,
- podkladem řízení jsou veškerá souhlasná stanoviska dotčených orgánů.
Dále vodoprávní úřad zohlednil obsah závazného stanoviska dotčeného orgánu ochrany přírody
a krajiny Magistrátu města Ústí nad Labem, odboru životního prostředí, č.j.
MMÚL/OŽP/OP/273977/ZS/2018/4/ZaJn ze dne 27. 11. 2018, jehož předmětem je povolení
kácení dřevin v souvislosti s realizací předmětné stavby. Vodoprávní úřad podmínky tohoto
stanoviska plně zahrnul do samostatné výrokové části tohoto rozhodnutí. Odůvodnění
stanoviska je následující:
I.
Magistrát projednal žádost právnické osoby Ředitelství vodních cest ČR, se sídlem nábřeží
Ludvíka Svobody 1222/12, 110 00 Praha, IČO 679 81 801, o závazné stanovisko ke kácení
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2 ex. dřevin, rostoucích na p. p. č. 711/1, v k. ú. Brná nad Labem, v rámci akce „Přístaviště
Brná“. Závazné stanovisko je vyžádáno jako podklad pro stavební povolení.
Předmětem stavebního záměru je vybudování přístaviště pro 12 malých plavidel před areálem
stávajícího cyklokempu v ř. km 770,73530-770,7977 řeky Labe. Podrobnosti stavebního
záměru jsou uvedeny v projektové dokumentaci vypracované společností Vodní cesty a. s., se
sídlem Na Pankráci 1148/57, 140 00 Praha, IČO 649 49 192, v 07/2018.
Ke kácení byl navržen 1 ex. jilmu vazu (Ulmus laevis), s obvodem největšího z kmenů 50 cm
(výměra plochy je necelých 10 m 2 ), a 1 ex. vrby bílé (Salix alba), s výměrou plochy 9,5 m 2,
rostoucího na p. p. č. 711/1, v k. ú. Brná nad Labem. Kácení dřevin je odůvodněno ve vztahu
ke stavebnímu záměru kolizí dřevin s plánovaným přístavištěm.
II.
Předmětem šetření byl 1 ex. jilmu vazu (Ulmus laevis), s obvodem největšího z kmenů 50 cm
(výměra plochy je necelých 10 m 2 ), a 1 ex. vrby bílé (Salix alba), s výměrou plochy 9,5 m 2.
Dřeviny se nacházejí na parcele, která je v katastru nemovitostí evidována jako ostatní plocha,
se způsobem využití neplodná půda. Obě dřeviny jsou součástí břehového porostu, který je
v tomto místě nesouvislý. V případě jilmu se jedná o více kmenů, které se od báze rozdělují
tlakově. Dřevina se naklání ve směru nad řeku (vyrůstá pod břehem). Zdravotní stav dřeviny je
zhoršený; dřevina vykazuje především stabilizační defekty, které by do budoucna měly negativní
vliv na její provozní bezpečnost. U vrby se jedná o sekundární obrost u v minulosti
upravovaného jedince (keřový tvar), nebo pravděpodobně o obrůstající pařez. Dřevina má více
kmínků, které byly zakráceny, a nyní je na nich patrná pokročilá destrukce dřevní hmoty; je
patrná dominance ve směru nad řeku. Zdravotní stav dřeviny je silně narušený.
Orgán ochrany přírody v průběhu řízení posoudil, zda zájem na pokácení dřevin převyšuje
konkurující veřejný zájem na jejich zachování. Správní orgán se dále zabýval funkčním a
estetickým významem dřevin. Funkční význam dřevin je výsledkem vyhodnocení souboru všech
společenských a ekologických funkcí ve smyslu § 1 písm. b) vyhlášky č. 189/2013 Sb., jako
souboru funkcí ovlivňujících životní prostředí (soubor funkcí dřeviny, ovlivňujících životní
prostředí člověka, jako je snižování prašnosti, tlumení hluku, či zlepšování mikroklimatu).
Estetický význam dřevin je pak dán, kromě působení na krajinný ráz a ráz urbanizovaného
prostředí, jejich působením na vnímání člověka, tj. jak prostřednictvím všech smyslů dřevina
působí na city člověka a jaké v něm vzbuzuje subjektivní dojmy. Atraktivita umístění dřevin byla
hodnocena podle Metodiky AOPK ČR, Kolařík a kol. (2017) – Oceňování dřevin rostoucích
mimo les.
Předmětné dřeviny rostou na travnaté ploše, která tvoří pravý břeh řeky Labe; okolní porost je
tvořen předně typickým břehovým porostem. Dřeviny v místě vyrostly pravděpodobně
samovolně a byly zde ponechány za účelem plnění funkcí typických pro břehové porosty (např.
protierozní bariéra, hnízdní prostor, apod.), a také za účelem plnění okrasné funkce. Dřeviny v
místě neplní funkci faktoru, který by napomáhal tlumit hluk či snižoval prašnost. Další funkce
jsou vzhledem k umístění v prostoru a situaci na místě zanedbatelné.
Správní orgán hodnotil atraktivitu umístění dřevin, která zohledňuje místo, na kterém se
nacházejí. V úvahu přitom byla brána frekvence pohybu osob a důležitost stromů jako
estetických prvků na daném místě, včetně jejich viditelnosti. Kácené dřeviny rostou solitérně
mezi břehem řeky Labe a cyklostezkou. Jedná se o poměrně dobře viditelné jedince, kteří však
nepůsobí dominantním dojmem. Atraktivita umístění dřevin je střední až méně významná.
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Při zhodnocení estetické hodnoty dřevin správní orgán došel na základě vlastního pozorování
k závěru, že zejména vrba má díky zhoršenému zdravotnímu stavu sníženou okrasnou funkci.
Odstraněním dřevin nedojde k výraznému oslabení estetické hodnoty místa.
Z biologického hlediska se nejedná o příliš významné jedince; význam zejména pro drobné
saproxylické organismy. Na dřevinách nebyla zjištěna přítomnost dutin, které by mohly být
osídleny drobnými živočichy, vázanými na toto prostředí (jako jsou například ptáci a netopýři).
Na dřevinách nebyla v době konání místního šetření zjištěna přítomnost hnízd. Pokácením
dřevin nedojde z hlediska hnízdění, vzhledem k vysokému podílu zeleně na tomto území, k
oslabení této lokality. Přítomnost vzácných druhů hmyzu vázaných na staré či mrtvé dřevo lze
na základě vnějšího ohledání při místním šetření vyloučit. Dle tzv. nálezové databáze ochrany
přírody vedené AOPK (www.nature.cz) není na ploše podchycen výskyt žádných druhů
organismů s vazbou na tyto druhy a typy stromů.
Předmětné dřeviny jsou součástí významného krajinného prvku ze zákona a nacházejí se na
území evropsky významné lokality Porta Bohemica a jsou součástí funkčního nadregionálního
biokoridoru NBK 22 – Vodní plocha Labe. Kácení předmětných jedinců nebude mít na tato
území negativní vliv (viz souhlasné závazné stanovisko Agentury ochrany přírody a krajiny ČR,
ze dne 29.11.2016, jednací číslo SR/2335/UL/2016-2). Kácením dřevin nedojde k ovlivnění
integrity EVL ani předmětu ochrany, a zároveň nedojde ani k narušení integrity
nadregionálního biokoridoru (nebude negativně ovlivněna funkce daného území). Dále nedojde
ke snížení krajinného rázu, tzn. bude zachována matrice okrajové městské zástavby s vyšším
podílem zeleně.
Závažné důvody k vydání souhlasu ke kácení dřevin ve smyslu Metodického pokynu odboru
obecné ochrany přírody a krajiny Ministerstva životního prostředí č. ZP29/2014 jsou
skutečnosti, které nelze nijak účinně eliminovat přiměřenými a obvykle dostupnými prostředky
nebo postupy jinak, než pokácením dřeviny. Vzhledem k rozdílnému funkčnímu a estetickému
významu konkrétních dřevin na konkrétních stanovištích mohou být stejné důvody ke kácení
uváděné v žádosti o kácení podané žadatelem posouzeny ze strany orgánu ochrany přírody a
krajiny odlišně.
Správní orgán zhodnotil důvody uváděné žadatelem a spolu s tím zhodnotil celkovou provozní
bezpečnost dřevin a plnění jejich společenských funkcí. Žádost o závazné stanovisko byla
podána z důvodu plánované výstavby přístaviště, kdy kácené dřeviny přímo kolidují se
záměrem. Ponecháním dřevin v místě nelze záměr realizovat. Orgán ochrany přírody se
zabýval možností stavbu posunout tak, aby dřeviny mohly být v místě zachovány. Vzhledem
k vyššímu podílu zeleně v této lokalitě však záměr bez kácení nelze realizovat. Správní orgán
proto vyhodnotil záměr žadatele jako opodstatněný, a převažující veřejný zájem na zachování
předmětných dřevin.
Orgán ochrany přírody zhodnotil ekologickou újmu, která vznikne pokácením povolených
dřevin. Za ekologickou újmu je považována ztráta nebo oslabení přirozených funkcí ekosystémů
vznikajících poškozením nebo narušením vnitřních vazeb a procesů v důsledku lidské činnosti
(viz § 10 zákona č. 17/1992 Sb., o životním prostředí).
Předmětné dřeviny jsou součástí člověkem vytvořeného, resp. silně ovlivněného specifického
ekosystému – ekosystému sídelní zeleně okraje městského prostředí. Protože se jedná o
člověkem výrazně ovlivněný útvar (není to příroda ve své přirozenosti, ale nejvýznamnější
symbol přírody v umělém, člověkem vytvořeném urbánním prostředí – v zastavěném území), je
jeho hlavním posláním zlepšovat životní prostředí sídel a poskytovat obyvatelům možnost
rekreace. Vegetaci v městském prostředí definuje pojem městská zeleň, tj. soubor veškerých
travnatých i vodních ploch s vegetací na území města, který dotváří městskou krajinu. Z
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charakteru a rozsahu městské zeleně v Ústí nad Labem je zřejmé, že pokácení daných dřevin
nemůže mít potenciál k oslabení funkce městské zeleně a obdobně, tudíž ekologická újma
upravená ve výše uvedeném ustanovení nevzniká.
Při lokálním vnímání jsou tyto stromy součástí ekosystému na pomezí břehového porostu a
sídelní zeleně v daném místě. Jedná se o útvar člověkem ovlivněný, kdy se v tomto případě
slučují relikty původní přirozené s umělým, člověkem vytvořeným urbánním prostředí – v
zastavěném území. Vzhledem k vyššímu zastoupení dřevin zde tudíž nelze ani při tomto měřítku
uvažovat o oslabení zeleně v místě. Přirozené funkce dřevin jako samostatného
mikroekosystému zahrnují hnízdní a pobytový prostor a zdroj potravy pro organismy (v podobě
jednoduché trofické struktury). V návaznosti na výše uvedené hodnocení je zřejmé, že
ekologická újma ani na této úrovni nevzniká.
Orgán ochrany přírody před vydáním tohoto rozhodnutí zvážil všechna tvrzení a srovnal je se
známými fakty. Správní orgán hodnotil, zda je možné vzniklou situaci účinně vyřešit a
problematické skutečnosti eliminovat přiměřenými a obvykle dostupnými prostředky nebo
postupy jinak, než pokácením dřevin. Účinné technické řešení, které by umožnilo provedení
záměru za současného zachování dřevin, by nebylo možné.
III.
V případě, že správní orgán rozhodne, že je ekologická újma nízká natolik, že její kompenzace
není zapotřebí, není povinen uložit náhradní výsadbu za každou cenu a v plném rozsahu, pokud
se s otázkou výše výsadby, případně upuštění od náhradní výsadby vypořádá zákonným
způsobem (viz např. V. Stejskal; 2016 - Zákon o ochraně přírody a krajiny – komentář; str. 102,
kdy „je nesporné, že rozhodnutí o uložení přiměřené náhradní výsadby je v ydáváno v rámci
volného uvážení. Plyne to zejména z použití výrazu ‚může‘ v dispozici právní normy.“).
V tomto případě bylo od uložení náhradní výsadby upuštěno, protože ekologická újma vzniklá
pokácením dřevin, která by vyžadovala akutní náhradu, nevznik á; resp. její výše je v rámci
místního ekosystému zanedbatelná a případná náhrada by ji nepřiměřeně přesahovala. V
lokalitě se vyskytuje větší množství dalších vzrostlých a lépe prosperujících dřevin, kdy porost
má potenciál k samovolnému rozšiřování. Společenské funkce kácených stromů převezmou tyto
stávající dřeviny.
Na základě poznatků zjištěných při výše uvedeném místním šetření a po vyhodnocení estetické
a funkční hodnoty bylo rozhodnuto tak, jak je uvedeno ve výroku tohoto rozhodnutí.
IV.
Dále bylo hodnoceno, zda pokácením dřevin nemůže dojít k porušení a narušení zákazů daných
ust. § 5a zákona, konkrétně, zda pokácením dřevin nedojde k úmyslnému poškozování nebo
ničení hnízd a vajec, či odstraňování funkčních hnízd. Případně, zda nedojde k úmyslnému
vyrušování významnému z hlediska cílů Evropské směrnice o ptácích (tj. mohlo by mít negativní
dopad na populaci daného druhu v území). V případě, že bude splněna podmínka, že kácení
proběhne v době vegetačního klidu a tedy i mimo hnízdní období ptáků, nebude mít tato činnost
negativní dopad na populaci v daném území, a tudíž se nejedná o rušení významné z hlediska
cílů Evropské směrnice o ptácích. V takovém případě není nutné stanovení odchylného postupu
dle ust. § 5b zákona.
Podmínky náhradní výsadby jsou vyjmenovány ve druhém výroku tohoto závazného stanoviska
a slouží k zajištění toho, aby dřeviny k datu ukončení následné péče plnily své funkce a byly
plně životaschopné.
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V.
Správní orgán během posuzování žádosti postupoval dle § 6 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb.,
správního řádu tak, aby nikomu nevznikaly zbytečné náklady. Všechny získané podklady byly
dostatečně průkazné k vydání závazného stanoviska a v zájmu zásady rychlosti ekonomické
hospodárnosti nebyly vyžadovány další nadbytečné materiály od dotčených osob.
Toto závazné stanovisko je závazným podkladem pro rozhodnutí vydávané podle stavebního
zákona a samo o sobě není povolením ke kácení dřevin. Povolení kácení dřevin, včetně uložení
přiměřené náhradní výsadby, je-li v závazném stanovisku orgánu ochrany přírody stanovena,
vydává stavební úřad a je součástí výrokové části rozhodnutí v územním řízení, v územním
řízení s posouzením vlivů na životní prostředí, ve společném územním a stavebním řízení nebo
společném územním a stavebním řízení s posouzením vlivů na životní prostředí.
Realizovat kácení na základě tohoto závazného stanoviska je možné pouze na základě výše
uvedeného odstavce. Pokud dojde ke změně způsobu schvalování stavby, kdy výsledkem nebude
rozhodnutí stavebního úřadu (územní souhlas, ohlášení, apod.), je v případě kolize stavby
s dřevinami zapotřebí podat žádost o povolení kácení dřevin dle ust. § 8 odst. 1 zákona.
Vodoprávní úřad po provedeném řízení, po prověření předložených dokladů a přezkoumání
žádosti včetně příloh, neshledal důvody, které by bránily povolení stavby vodního díla
„Přístaviště Brná“ a proto rozhodl tak, jak je uvedeno ve výroku tohoto rozhodnutí a vyhověl
žádosti žadatele, přičemž relevantní podmínky účastníků řízení a stanoviska dotčených orgánů
zahrnul do podmínek výroku rozhodnutí. Podmínky ve vyjádření účastníků řízení, která
vodoprávní úřad podrobně neuvedl ve výrokové části rozhodnutí, jsou obsažena v dokladové
části ověřené projektové dokumentace stavby.
Správní poplatek vyměřený na základě ust. § 5 zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích
v platném znění, dle sazebníku - položka 18 odst. 1 písm. h) ve výši 3 000 Kč uhradil stavebník
dne 6. 2. 2019 bankovním převodem ve prospěch účtu Magistrátu města Ústí nad Labem.
Upozornění pro stavebníka:
Při provádění stavby je zhotovitel povinen se řídit obecně závaznými platnými předpisy; jedná
se především o předpisy o ochraně zdraví při práci, zejména zákon č. 309/2006 Sb., kterým se
upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovně právních vztazích a o
zajištění bezpečnosti ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovní vztahy
(zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci) a souvisejícími
vyhláškami. Povinnost řídit se těmito předpisy s ohledem na jejich obecnou závaznost
vodoprávní úřad neuvedl do podmínek výrokových částí rozhodnutí.

POUČENÍ ÚČASTNÍKŮ
Proti tomuto rozhodnutí mohou účastníci řízení podat podle § 81 a následujících správního řádu
odvolání ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu Ústeckého kraje, se
sídlem Velká Hradební 48, Ústí nad Labem a to podáním učiněným u zdejšího úřadu.
Za počátek lhůty se považuje den následující po dni oznámení tohoto rozhodnutí, nejpozději
však po uplynutí desátého dne ode dne, kdy bylo nedoručené a uložené rozhodnutí připraveno
k vyzvednutí. V tomto odvolání se uvede, v jakém rozsahu se rozhodnutí napadá, namítaný
rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo,
odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné. 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. Podané odvolání má odkladný účinek.
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Stavba smí být zahájena, až stavební povolení nabude právní moci. Stavební povolení pozbude
ve smyslu ust. § 115 odst. 4 stavebního zákona platnosti, jestliže stavba nebude zahájena do
dvou let ode dne, kdy nabude právní moci.

Zdeněk Francl
referent oddělení vodního hospodářství
Magistrátu města Ústí nad Labem
Přílohy pro stavebníka:
1. Ověřená projektová dokumentace – po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí
2. Štítek „Stavba povolena“ s uvedením údajů podle ustanovení § 18d vyhlášky č. 503/2006
Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu –
po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí
Obdrží:
Účastníci řízení ust. § 27 odst. 1 správního řádu (do vlastních rukou)
1. Ředitelství vodních cest ČR, nábřeží Ludvíka Svobody 1222/12, 110 00 Praha, IČ: 679 81
801, obdrží prostřednictvím Vodní cesty a. s., Na Pankráci 1148/57, 140 00 Praha, IČ:
649 49 192
Účastníci řízení dle § 27 odst. 2 a 3 správního řádu (do vlastních rukou/DS)
3. Městský obvod Ústí nad Labem - Střekov (dotčená obec)
4. Povodí Labe, s. p., Víta Nejedlého 951/8, 500 03 Hradec Králové
5. CYKLOKEMP LODĚNICE s. r. o., Pod Tratí č. p. 50, 403 21 Ústí nad Labem
Dotčené orgány:
6. Magistrát města Ústí nad Labem, stavební odbor - zde
7. Magistrát města Ústí nad Labem, odbor investic a územního plánování - zde
8. Magistrát města Ústí nad Labem, odbor ŽP - odpadové hospodářství, ochrana ovzduší
ochrana přírody - zde
9. HZS Ústeckého kraje, ÚO Ústí nad Labem, Horova 1340/10, 400 01 Ústí nad Labem
10. Krajská hygienická stanice ÚK v Ústí n. Labem, Moskevská 15, 400 01 Ústí nad Labem
11. AOPK, Správa CHKO České Středohoří, Michalská 260/14, 412 01 Litoměřice
12. Státní plavební správa – pobočka Děčín, Husitská 1403/8, 405 02 Děčín
Na vědomí:
13. Severočeské vodovody a kanalizace, a.s., Přítkovská 1689, 415 50 Teplice IDDS: f7rf9ns
14. ČEZ Distribuce, Teplická 874/8, 405 02 Děčín
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