MĚSTSKÝ ÚŘAD PODBOŘANY
Mírová 615, 441 01 Podbořany

Odbor životního prostředí
Tel. 415–237 531
Fax 415–237 602
URL: http://www.podborany.net
IČO: 00 26 53 65
Bankovní spojení KB Podbořany 19-625 481/0100
Úřední dny: Po a St 7.00–16.30
Váš dopis zn.:
Ze dne:
Naše č. j.:
Zn.:
Vyřizuje:
Telefon:
Fax:
E-mail:
V Podbořanech dne:

LCR0023052/2019
23.3.2020
OŽP/1178/2020-231/Bla
ŽP/9101/2020-Bla
Ing. Bc. Martina Bláhová
415 237 531
415 237 602
blahova@podborany.net
7.5.2020

Lesy České republiky, s.p., IDDS: e8jcfsn, které
zastupuje
Ing. Ivana Kučerová

ROZHODNUTÍ
Výroková část:
Odbor životního prostředí MěÚ Podbořany, jako vodoprávní úřad příslušný podle § 106 zákona č. 254/2001 Sb., o
vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "vodní zákon"), a
speciální stavební úřad příslušný podle § 15 odst. 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 23.3.2020 podali
Lesy České republiky, s.p., Správa toků - oblast povodí Ohře, IČO 42196451, Dr. Vrbenského 2874/1, 415 01
Teplice,
které zastupuje Lesy České republik, s.p., vedoucí Správy toků - oblast povodí Ohře, Teplice, Ing. Ivana
Kučerová, IČO 42196451, Přemyslova 1106, 500 08 Hradec Králové
(dále jen "stavebník"), a na základě tohoto posouzení:
I.

Vydává podle § 15 vodního zákona
stavební povolení

ke stavbě vodního díla:
PO Bílenecký potok, ř. km 0,030 - 0,050 - rekonstrukce stupně a koryta potoka na balvanitý skluz na VT
Bílenecký potok
(dále jen "stavba") na místě:
Název kraje
Název obce
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)

Ústecký
Petrohrad
Černčice u Petrohradu
parc. č. 1056, 1063, 1065/1, 1065/2, 1066/1, 1066/2
10229251
Bílenecký potok
1-13-03-0670-0-00
0,030 km
0,050 km

Údaje o povolené stavbě:
Název vodního díla

PO Bílenecký potok, ř. km 0,030 - 0,050 - rekonstrukce stupně
a koryta potoka na balvanitý skluz na VT Bílenecký potok
Stavby upravující, měnící nebo zřizující koryta rekonstrukce poškozeného příčného objektu (stupně) a koryta
vodního.toku včetně terénních úprav
na balvanitý skluz, vegetační úpravy
Účely užití vodního díla (Č 11)
ochrana před povodněmi a ostatními škodlivými účinky vod
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Popis stavby:
Jedná se o rekonstrukci poškozeného příčného objektu (stupně) a koryta na balvanitý skluz. Stávající stupeň z
kamenného zdiva, střední příčný práh a dolní příčný práh z kamenného zdiva zůstanou zachovány. Část stávajícího
kamenného opevnění dna a břehů koryta Bíleneckého potoka bude použito do zásypů. V místě stávajícího stupně
výšky 2,4 m z kamenného zdiva a jeho poškozeného dopadiště je navrženo zbudování balvanitého skluzu z
kamenné rovnaniny, včetně stabilizačního příčného prahu. Skluz i práh budou vybudovány ze žuly. Balvanitý skluz
bude o celkové délce 26,7 m. Bude tvořen ze stávajícího horního příčného prahu, balvanitého skluzu - horní a dolní
část, stávající střední příčný práh, navrhovaný střední příčný práh, stávající dolní příčný práh a navržený kamenný
zához. Bude nutná demolice části stávající kamenné dlažby.
Jednotlivé konstrukce: stávající horní příčný práh - skluz bude ve své horní části stabilizován stávajícím prahem z
kamenného zdiva, přepadová výška 2,4 m, balvanitý skluz - horní část (délka 21,9 m ve sklonu 1:7, šířka ve dně 1,3
m, hloubka 0,7 m a sklon břehů 1:2. Bude z kamenné rovnaniny tl. 0,8 m s vyklínováním a proštěrkováním fr. 0/32
mm. Hmotnost kamenů nad 500 kg s min. půdorysným rozměrem kamene 0,5 m a výšky 0,8 - 1,1 m. Výstupky pro
zdrsnění budou rozmístěny nepravidelně v celé ploše skluzu. Podkladní vrstva bude štěrkový podsyp v tl. 0,2 m, fr.
4/32 mm.), stávající střední příčný práh (bude zachován kamenné zdivo, šířky 0,5 m, zavázán do břehů 1,5 m),
navrhovaný střední příčný práh (ke stabilizaci podloží navrhovaného skluzu z kamenného zdiva, šířka 0,5 m,
zavázání do břehů 1,5 m), navrhovaný střední příčný práh (slouží jako stabilizační práh v lomovém bodě skluzu. Je
navržen z kamenného zdiva, materiál žula. Šířka 0,8 m, celkové délka 7,3 m, celková výška 1,9 m, délka zavázání
1,5 m, šířka dna koryta potoka 1,3 m, hloubka koryta 0,9 m, sklon břehů 1:2. Podkladní vrstvu tvoří beton C12/15 tl.
0,1 m.), navržený balvanitý skluz - dolní část (délka 4,0 m, sklon 31%o, šířka ve dně 1,3 m, hloubka 0,9 m, sklon
břehů 1:1,5 - 1:2. Z kamenné rovnaniny tl. 0,8 m s vyklínováním a proštěrkováním fr. 0/32 mm. Zdrsnění výstupky
0,2 - 0,3 m. Hmotnost kamenů nad 500 kg, min. půdorysný rozměr kamene 0,5 m, výška kamenů 0,8 - 1,1 m.
Materiál žula. Výstupky pro zdrsnění budou rozmístěny nepravidelně v celé ploše skluzu. Podkladní vrstva bude
štěrkový podsyp v tl. 0,2 m, fr. 4/32 mm.), stávající dolní příčný práh (bude ve své dolní části stabilizován stávajícím
příčným prahem z kamenného zdiva), demolice stávající kamenné dlažby (dojde k částečné demolici stávajícího
opevnění dna a břehů, a to kamenné dlažby do betonu. Vybouraný materiál bude využit v místě do navrhovaných
zásypů.), navržený kamenný zához (pod stávajícím prahem je navrženo vytvoření těžkého kamenného záhozu z
lomového kamene s hmotností do 80 kg a tloušťkou konstrukce 0,4 m. Zemník č. 1 bude o ploše 184 m 2, objem
vytěžené zeminy 81,7 m3, zemník č. 2 bude o ploše 80 m2, objem vytěžené zeminy 8 m3. Bude převedena voda v
PVC potrubí v délce 42 m v době stavebních prací. Po dokončení prací dojde k urovnání terénu a východní
přístupové trasy délky 1,6 km a osetí travní směsi o ploše 221 m2 (násyp po stranách skluzu).
Účelem je rekonstrukce stavby spočívající v nahrazení současných nevyhovujících konstrukcí novými konstrukcemi
(balvanitým skluzem). Výsledkem bude umožnění migrační prostupnosti stavby pro živočichy.
V rámci této akce dojde k vegetačním úpravám, a to ke kácení 14 ks vzrostlých stromů a 242 m2 křovin. Bude
provedeno odstranění pařezů v počtu 11 ks. Dále dojde k ochraně 10 ks stromů a odstranění populace bolševníku
velkolepého. Dřevní hmota bude odevzdána obci. Dojde dále k náhradní výsadbě stromů na pozemku p.p.č. 1065/1,
a to 10 ks olše lepkavé.
II.
1.

2.

Stanoví povinnosti a podmínky pro provedení stavby:
Stavba bude provedena podle projektové dokumentace ověřené ve vodoprávním řízení, kterou vypracoval Ing.
Lukáš Jaroš, ČKAIT 0011757, NDCon s.r.o., Zlatnická 10/1582, 110 00 Praha 1, IČ 64939511; případné změny
nesmí být provedeny bez předchozího povolení vodoprávního úřadu.
Při provádění stavby musí být dodrženy požadavky dotčených orgánů:
a) Pro dobu stavby bude zpracován havarijní plán dle vyhlášky č. 450/2005 Sb., v platném znění, a povodňový
plán dle TNV 75 2931. Tyto plány budou po výběru zhotovitele stavby předloženy Povodí Ohře, státní
podnik, závodu Terezín (Pražská 319, 411 55, Terezín) k vyjádření, poté bude havarijní plán schválen
příslušným vodoprávním úřadem a povodňový plán bude předložen příslušné obci k vyjádření. To vše ještě
před zahájením stavebních prací.
b) Začátek a konec stavebních prací budou oznámeny Povodí Ohře, státní podnik, provozu Žatec - Petr Bern,
DIS., tel.: 728 054 346.
c) V případě nutnosti kácení stromů na obecních pozemcích, bude dřevní hmota odevzdána obci Petrohrad, v
případě poškození okolních stromů bude proveden řádný ochranný nátěr. Používané příjezdové
komunikace budou po dokončení stavby uvedeny do původního stavu.
d) Obec Petrohrad jako vlastník dotčeného lesního pozemku par.č. 1066 udělila výjimku ze zákazu některých
činností v lesích dle § 20 odst. 4 zákona č. 289/1995 Sb., lesní zákon, a to po celou dobu provádění stavby.
Výjimka je udělena na následující činnosti dle § 20 odst. 1 - a) rušit klid a ticho, b) provádět terénní úpravy,
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narušovat půdní kryt, budovat chodníky, stavět oplocení a jiné objekty, g) jezdit a stát s motorovými vozidly.
Výše uvedené činnosti budou prováděny s ohledem na co nejmenší zátěž lesních pozemků.
Nebudou uloženy cca 11 ks pařezů na povrchu lesních pozemků, ale dojde k jejich štěpkování a uložení
štěpky na ploše zařízení staveniště, případně v jeho blízkosti, a to za podmínky, že uložení štěpky bude v
dostatečné vzdálenosti od koryta potoka, aby nemohlo dojít k jejímu odplavení při zvýšených průtocích.
Při výstavbě výše uvedené stavby budou vznikat odpady. Podle § 79 odst. 4 zákona o odpadech obecní
úřad obce s rozšířenou působností (dále jen správní orgán) vydává k umístění a povolení stavby závazné
stanovisko z hlediska nakládání s odpady. Závazné stanovisko bylo vydáno dne 04. 02. 2019 č.j.: ZSOd06/19-Sla.
Vzhledem k tomu, že podle projektové dokumentace dojde během realizace stavby ke kácení vzrostlých
stromů o obvodu kmene nad 80 cm, nebo k mýcení keřových porostů nad celkovou plochu 40 m2, je
potřeba řádné povolení místně příslušného Obecního úřadu Petrohrad, dle ust. § 8 zák. č. 114/1992 Sb., o
ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon).
Požadujeme, aby při stavbě bylo postupováno dle zásad ochrany dřevin na staveništi (zvláště při výkopech
v blízkosti dřevin apod.).
Případná změna stavby musí být předem projednána se stavebním úřadem.
V případě jakýchkoliv výkopových prací je stavebník v souladu s ustanovením § 22 odst. 2 zákona o státní
památkové péči už od doby přípravy stavby povinen oznámit záměr Archeologickému ústavu AV ČR Praha,
Letenská 4,117 01 Praha 1, a umožnit jemu nebo oprávněné organizaci (např. Ústav archeologické
památkové péče severozápadních Čech v Mostě, v.v.L, Žižkova 835, 434 01 Most nebo regionálnímu
muzeu K.A. Polánka, Husova 678,438 01 Žatec) provést na dotčeném území záchranný archeologický
výzkum.
V případě, že v souvislosti s přípravou stavby nebo při jejím provádění dojde k archeologickým nálezům, je
stavebník ve smyslu ustanovení § 23 zákona o státní památkové péči povinen ihned podat oznámení
stavebnímu úřadu a orgánu státní památkové péči, popřípadě Archeologickému ústavu AV ČR Praha a
učinit nezbytná opatření, aby nález nebyl poškozen nebo zničen (§ 176 zákona č. 183/2006 Sb., o územním
plánování a stavebním řádu).
Při kolaudačním řízení prokáže investor, že zahájení výkopových prací oznámil oprávněné organizaci
pověřené archeologickým výzkumem a předloží zprávu této organizace o výsledku odborného dozoru
archeologa.
Stavba bude provedena dle předložené projektové dokumentace. Zpracovatelem projektové dokumentace
je NDCon s.r.o., Zlatnická 10/1582,110 00 Praha 1, IČ: 649 39 511, odpovědný projektant Ing. Lukáš Jaroš
(ČKAIT 0011757). Případná změna musí být s orgánem státní správy lesů projednána.
Stavbou dochází k dotčení pozemků určených k plnění funkcí lesa a dle předložené PD si stavba vyžádá
zábor PUPFL. Je tedy nutné požádat orgán státní správy lesů o vydání rozhodnutí o odnětí pozemků plnění
funkcí lesa. Žádost musí obsahovat náležitosti dle vyhlášky č. 77/1996 Sb., o náležitostech žádosti o odnětí
nebo omezení a podrobnostech o ochraně pozemků určených k plnění funkcí lesa. Rozhodnutí o odnětí
musí být vydáno a nabýt právní moci před vydáním stavebního povolení. V případě ohlašovaných staveb
musí být rozhodnutí o odnětí vydáno a nabýt právní moci před zahájením ohlášené aktivity.
Realizace záměru bude provedena co nejšetrněji s ohledem na okolní lesní porosty, lesní pozemky a
pozemky se způsobem ochrany pozemek určený k plnění funkcí lesa.
Bude plně respektováno, a to i v budoucnu, právo vlastníků pozemků určených k plnění funkcí lesa na jejich
rádné obhospodařování.
Nebudou vznikat nová ochranná pásma ani věcná břemena, která by se dotkla pozemků určených k plnění
funkcí lesa. Pokud ke zřízení takového pásma či věcného břemene dojde, je nutný předchozí souhlas
vlastníka dotčeného pozemku určeného k plnění funkcí lesa a souhlas orgánu státní správy lesa.
Vlastnící pozemků určených k plnění funkcí lesa sousedících se stavbou neodpovídají za škody na stavbě a
jejím příslušenství.
Na pozemcích určených k plnění funkcí lesa sousedících se stavbou nebudou skladovány odpady a
odpadky, stavební materiál, zemina z výkopů a pozemky nebudou zatěžovány průjezdy a parkováním
techniky. S odpady vzniklými přístavbě bude nakládáno v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o
odpadech, ve znění pozdějších předpisů.
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t)

Bílenecký potok je pravostranným přítokem Podvineckého potoka, který je podrevírem pstruhového
rybářského revíru 443 004 Blšanka 1. Z tohoto důvodu požadujeme dokonale zajištěni stavby proti úniku
provozních a pohonných hmot ropného původu a také stavebních hmot, zejména cementových směsí do
vodního recipientu Alespoň dva týdny před plánovaným zahájením stavebních prací bude tato skutečnosti
oznámena na adresu sekretariátu ČRS, z. s., SvčÚS.
u) Zásah do významného krajinného prvku bude proveden v souladu s předloženou dokumentací - PO
Bílenecký potok, ř. km. 0,030 - 0,050, kterou vypracovala společnost NDCon s.r.o., Zlatnická 1582/10, 110
00 Praha 1 (IČ: 64939511), vypracoval: Ing. Jakub Knap, č. zakázky 660 z 01/2019.
v) Na výše uvedenou stavbu bylo zpracováno biologické posouzení lokality záměru, které vypracoval Petr
Janda, 31. května 2018. V tomto posouzení bylo navrženy opatření, za kterých je možno stavbu realizovat.
S navrženými opatřeními souhlasíme a požadujeme důsledné dodržování.
w) Při stavbě bude zajištěna technologická a pracovní kázeň.
x) Investor zajistí pro období před zahájením zemních prací a pro jejich průběh odborný biologický dozor,
pokud bude v rámci biologického dozoru zjištěn výskyt zvláště chráněného druhu živočicha, potom odborně
způsobilá osoba bezodkladně navrhne příslušná opatření, která budou pro žadatele závazná. Odborně
způsobilá osoba např. provede odchyt a záchranný přenos mimo prostor zemních prací.
y) Ideální termín provádění prací je od srpna do listopadu.
z) Pokud bude zajištěn biologický dozor lze práce za jasně specifikovaných podmínek provést během celého
roku. Důvodem je, že byla zjištěna maximálně vodní fauna do úrovně bezobratlých, popř. skokana hnědého.
aa) Soulad technologického postupu a principů ochrany přírody a krajiny vždy určí biologický dozor na základě
aktuální situace a provedení aktuálního ověření výskytu obojživelníků včetně larev, písemně pak vyrozumí
orgán ochrany přírody a krajiny a bude průběžně činit zápisy do stavebního deníku a vyhotoví zprávu.
bb) Při provádění zemních prací, bude použita taková technologie, kterou nebude narušena stabilita a kořenový
systém stromů rostoucích v blízkosti stavby.
cc) Během stavebních prací a odtěžování sedimentu nebudou v bezprostřední blízkosti vodní plochy
skladovány materiály, zřizovány mezideponie a zařízení staveniště. Zároveň zde nebude prováděno
parkování a údržba mechanizmů ani zde nebudou skladovány látky, které mohou ohrozit jakost
povrchových nebo podzemních vod, nebo lehce odplavitelný materiál.
dd) Při stavbě bude postupováno tak, aby nedocházelo k nadměrnému poškozování vegetace v okolí stavby a
tak, aby nedocházelo k nadměrnému rušení, omezování, zraňováni a usmrcování živočichů.
ee) Zásahy do břehových porostů budou minimalizovány na nezbytně nutnou míru.
ff) Terénní nerovnosti, které vzniknou během stavby, budou po ukončení akce taktéž uvedeny do původního
stavu.
3. Stavba bude dokončena nejpozději do 2 let ode dne nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.
Účastníci řízení, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:
Lesy České republiky, s.p., Správa toků - oblast povodí Ohře, Dr. Vrbenského 2874/1, 415 01 Teplice

Odůvodnění:
Dne 23.3.2020 podal žadatel žádost o stavební povolení na výše uvedenou stavbu, uvedeným dnem bylo zahájeno
vodoprávní řízení.
Žádost byla doložena všemi povinnými doklady podle ustanovení § 61 odst. 4 vodního zákona a § 6 vyhlášky č.
183/2018 Sb., o náležitostech rozhodnutí a dalších opatření vodoprávního úřadu a o dokladech předkládaných
vodoprávnímu úřadu, a dalšími doklady.
Vodoprávní úřad oznámil zahájení řízení známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům. Současně 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 23.4.2020 mohou
dotčené orgány uplatnit závazná stanoviska a účastníci řízení své námitky, popřípadě důkazy.
Projektovou dokumentaci stavby PO Bílenecký potok, ř. km 0,030 – 0,050, IDVT 10229251, ČHP 1-13-03-0670
vypracoval Ing. Lukáš Jaroš, ČKAIT 0011757, NDCon s.r.o., Zlatnická 10/1582, 110 00 Praha 1, IČ 64939511
v červenci 2019. Projektová dokumentace stavby řeší:
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rekonstrukci poškozeného příčného objektu (stupně) a koryta na balvanitý skluz. Stávající stupeň z
kamenného zdiva, střední příčný práh a dolní příčný práh z kamenného zdiva zůstanou zachovány.

Stanoviska dotčených orgánů, odborná posouzení, znalecké posudky:
Pověření Lesů České republiky, s.p., ředitelství Hradec Králové pro Ing. Ivanu Kučerovou k zastupování ze dne
8.7.2019
Smlouva mezi Lesy České republiky, s.p. a Obcí Petrohrad č. 024/S/956/2019 ze dne 20.6.2019
Biologické posouzení lokality záměru „PO Bílenecký potok, ř. km 0,030 - 0,050“ z 31.5.2018 zpracované
Petrem Jandou – Biologické projekty, Lipno 103, 438 01 Žatec, IČ: 67834795
Vyjádření Povodí Ohře, státní podnik ze dne 24.1.2019 zn.: POH/03066/2019-2/032100
Vyjádření Obce Petrohrad ze dne 21.1.2019 č.j.: OUPE-063/2019
Rozhodnutí ze dne 22.5.2019 č.j.: ŽP/2019/07/Don. – povolení ke kácení mimolesní zeleně
Sdělení Obce Petrohrad ze dne 26.7.2019 č.j.: OUPE-760/2019 – informace k uložení pařezů
Plná moc Obce Petrohrad pro NDCon s.r.o. ze dne 13.5.2019
Vyjádření ke stavbě Obce Petrohrad ze dne 24.6.2019 č.j.: OUPE-677/2019
- Koordinované stanovisko Městského úřadu Podbořany, odboru životního prostředí ze dne 21.2.2019 č.j.:
OŽP/247/2019-231/Bla (zn. ŽP/7298/2019-Bla) obsahující: Souhrnné stanovisko Městského úřadu Podbořany,
odboru životního prostředí ze dne 15.2.2019 č.j.: OŽP-Stan-006/19-Sla, Závazné stanovisko Městského úřadu
Podbořany, odboru životního prostředí ze dne 4.2. 2019 č.j.: ZSOd-06/19-Sla, Závazné stanovisko Městského
úřadu Podbořany, stavebního úřadu, oddělení – obecný stavební úřad ze dne 20.2.2019 č.j.: SÚ/4141/2019/Mik,
Vyjádření Městského úřadu Podbořany, odboru investic a památkové péče ze dne 23.1.2019
č.j.: INV/1841/2019/Šik, Stanovisko Městského úřadu Podbořany, Odbor dopravy a SH ze dne 1.2.2019 zn.:
OD/26/2019/Dol-1
-

Závazné stanovisko Městského úřadu Podbořany, odboru životního prostředí ze dne 15.1. 2019 č.j.:
ŽP/7967/2019/Jur
Vyjádření Českého rybářského svazu, z.s., Severočeský územní svaz ze dne 25.1.2019 zn.: P98/19
Vyjádření Regionálního muzea K.A. Polánka v Žatci ze dne 18.1.2019 č.j.: HB/14/2018/0
Závazné stanovisko Městského úřadu Podbořany, odboru životního prostředí ze dne 23.1. 2019 č.j.:
OŽP/1264/2019/Jan
Sdělení Městského úřadu Podbořany, stavebního úřadu, oddělení – obecný stavební úřad ze dne 15.1..2019
č.j.: SÚ/1148/2019/Cim, zn.: SÚ/2019/144/Cm
Vyjádření Ing. Marty Hessové, odborného lesního hospodáře ze dne 15.5.2019
Rozhodnutí Městského úřadu Podbořany, odboru životního prostředí ze dne 23.5. 2019 č.j.: ŽP/12000/2019/Jur
– trvalé odnětí pozemku určeného k plnění funkcí lesa
Sdělení ČEZ Distribuce, a.s. ze dne 29.7.2019 zn.: 0101152185
Sdělení ČEZ ICT Services, a.s. ze dne 29.7.2019 zn.: 0700084214
Vyjádření České telekomunikační infrastruktury a.s. ze dne 12.3.2018 č.j.: 559710/18
Stanovisko GridServices, s.r.o. ze dne 12.3.2018 zn.: 5001685195
Sdělení ČEPRO, a.s. ze dne 19..2019 sp.z.: 9030/19
Vyjádření T-Mobile Czech Republic a.s. ze dne 19.7.2019 zn.: E28141/19
Vyjádření NET4Gas, s.r.o. ze dne 13.3.2018 zn.: 2341/18/OVP/N
Vyjádření Severočeských vodovodů a kanalizací, a.s. ze dne 22.7.2019 zn.: SCVKZAD48923
Souhlasné závazné stanovisko Ministerstva obrany, sekce nakládání s majetkem, odbor ochrany územních
zájmů ze dne 11.2.2019 sp. zn.: 106841/2019-1150-OÚZ-LIT
Vyjádření ČEPS, a.s. ze dne 19.7.2019 zn.: 0000023540
Vyjádření Vodafone Czech Republic a.s. ze dne 19.7.2019 zn.: 190719-1248128066
Vyjádření MERO ČR, a.s. ze dne 13.3.2018 č.j.: 2018/03/13042
Sdělení Obce Petrohrad ze dne 20.3.2018 č.j.: OUPE-424/2018
Sdělení Vodáren a kanalizací Karlovy Vary, a.s. ze dne 5.3.2018 č.j.: 2018/00425
Sdělení Telco Pro Services, a.s. ze dne 30.7.2019 zn.: 0200943511
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K záměru stavby vydal obecný stavební úřad Městského úřadu Podbořany, Stavební úřad, Oddělení – Obecný
stavební úřad územní rozhodnutí pod spis.zn. SÚ/2019/889/Kut, č.j.: SÚ/8158/2019/Kut dne 4.4.2019, které nabylo
právní moci dne 24.4.2019..
Posouzení vodoprávního úřadu:
Vodoprávní úřad v provedeném řízení přezkoumal předloženou žádost z hledisek uvedených v ustanoveních
vodního zákona a stavebního zákona, projednal ji s účastníky řízení a s dotčenými orgány a zjistil, že jejím
uskutečněním nebo užíváním nejsou ohroženy zájmy chráněné zákony a zvláštními předpisy. Při přezkoumání
žádosti, projednání věci s účastníky řízení a na základě shromážděných právně významných skutečností nebyly
shledány důvody bránící povolení.
Vodoprávní úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku
uvedených.
Účastníci řízení - další dotčené osoby:
Obec Petrohrad, Povodí Ohře, státní podnik, Lesy České republiky, s.p., Petrohradská, společnost s r.o.
Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků:
Účastníci uplatnili návrhy a námitky, které byly zahrnuty do podmínek tohoto rozhodnutí.

Poučení účastníků:
Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení k podáním u zdejšího správního orgánu.
Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý
účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady
účastníka. Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení.
Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.
Vodoprávní úřad po dni nabytí právní moci stavebního povolení zašle stavebníkovi jedno vyhotovení ověřené
projektové dokumentace a štítek obsahující identifikační údaje o povolené stavbě. Další vyhotovení ověřené
projektové dokumentace zašle vlastníkovi stavby, pokud není stavebníkem. Stavebník je povinen štítek před
zahájením stavby umístit na viditelném místě u vstupu na staveniště a ponechat jej tam až do dokončení stavby,
případně do vydání kolaudačního souhlasu; rozsáhlé stavby se mohou označit jiným vhodným způsobem s
uvedením údajů ze štítku.
Stavba nesmí být zahájena, dokud stavební povolení nenabude právní moci. Stavební povolení pozbývá platnosti,
jestliže stavba nebyla zahájena do 2 let ode dne, kdy nabylo právní moci.

Ing. Bc. Martina Bláhová.
referent odboru životního prostředí
oprávněná úřední osoba

Poplatek:
Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích v částce 3.000 Kč byl zaplacen dne
7.5.2020.
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ROZDĚLOVNÍK
Účastníci vodoprávního řízení - § 27 odst. 1 správního řádu (do vlastních rukou na dodejku):
1. Lesy České republik, s.p., vedoucí Správy toků - oblast povodí Ohře, Teplice, IDDS: e8jcfsn, sídlo: Přemyslova
č.p. 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové 8
zastoupení pro: Lesy České republiky, s.p., Správa toků - oblast povodí Ohře, Dr. Vrbenského 2874/1, 415 01
Teplice
Účastníci vodoprávního řízení - § 27 odst. 2 správního řádu (do vlastních rukou na dodejku):
2. Obec Petrohrad, IDDS: y5qa333, sídlo: Petrohrad č.p. 146, 439 85 Petrohrad
3. Povodí Ohře, státní podnik, IDDS: 7ptt8gm, sídlo: Bezručova č.p. 4219, 430 03 Chomutov 3
4. Lesy České republiky, s.p., IDDS: e8jcfsn, sídlo: Přemyslova č.p. 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec
Králové 8
5. Petrohradská, společnost s r.o., IDDS: hxpuxuc, sídlo: Hořesedly č.p. 12, 270 04 Hořesedly
Dotčené orgány (na dodejku):
6. Městský úřad Podbořany, Stavební úřad, oddělení - úřad územního plánování, Mírová č.p. 615, 441 01
Podbořany
7. Městský úřad Podbořany, Stavební úřad, Mírová č.p. 615, 441 01 Podbořany
8. Městský úřad Podbořany, Odbor životního prostředí, Mírová č.p. 615, 441 01 Podbořany
9. Městský úřad Podbořany, Odbor investic a památkové péče, Mírová č.p. 615, 441 01 Podbořany
10. Městský úřad Podbořany, Odbor dopravy, Mírová č.p. 615, 441 01 Podbořany

