MAGISTRÁT MĚSTA DĚČÍN
odbor životního prostředí
Mírové nám. 1175/5, 405 38 Děčín IV
Číslo jednací:
Spisová zn.:
Vyřizuje:
Telefon:
e-mail:
Děčín

MDC/65397/2017
MDC/109147/2016
Monika Piskorová
412 591 205
zivotni@mmdecin.cz
12.07.2017

Severočeská vodárenská společnost a.s.
Přítkovská 1689/14
415 01 TEPLICE-TRNOVANY
v zastoupení:
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.
Přítkovská 1689/14
415 01 TEPLICE-TRNOVANY

ROZHODNUTÍ
Výroková část
Magistrát města Děčín, odbor životního prostředí jako vodoprávní úřad podle § 104 odst. 2
písm. c) a věcně příslušný dle ustanovení § 106 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o
změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vodní zákon“),
speciální stavební úřad § 15 odst. 4 vodního zákona a § 15 odst. 1 písm. d) zákona č. 183/2006
Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební
zákon“) a místně příslušný správní orgán podle ustanovení § 11 odst. 1 písm. b) zákona č.
500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“),
účastníkovi řízení (§ 27 odst. 1 správního řádu), kterým je:
Severočeská vodárenská společnost a.s., IČO 49099469, Přítkovská 1689/14, 415 01 TepliceTrnovany,
I. vydává
podle ustanovení § 15 vodního zákona a ustanovení § 115 stavebního zákona
stavební povolení
k provedení stavby vodního díla „Prameniště a jímka Křešice - likvidace stávajícího
majetku" - Odvodňovací příkop svahovaný umístěného
v kraji: Ústeckém,
v okrese: Děčín,
v obci: Děčín,
v katastrálním území: Křešice u Děčína,
na pozemku p. č.: 292/1, 292/2, 288, 289,
určení místa polohy stavby vodního díla: GIS 747393/967559 – 747178/967279,
vodní tok: PBP Labe Křešice – Marjanín IDVT 10222778,
říční kilometr: cca 0,83 dle ISyPo,
číslo hydrologického pořadí: 1-14-02-0250-0-00,
hydrogeologický rajon: 4620.
Údaje o předmětu rozhodnutí:
Základní údaje o povolované stavbě:
1. Druh vodního díla: stavby k vodohospodářským melioracím, zavlažování a odvodňování
pozemků, § 55 odst. 1 písm. e) vodního zákona
2. Údaje o předmětu rozhodnutí:
Povolované objekty: stavba není členěna na jednotlivé stavební objekty
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Odvodňovací příkop svahovaný
- šířka ve dně 0,3 m
- hloubka 0,4 až 1,1 m
- délka 380 m
Navržený příkop kopíruje stávající terén s hloubkou 0,4 až 0,5 m lokálně až 1,1 m.
Odvodňovací příkop je navržen na nejnepříznivější stav, tj. déle trvající deštivé období, mimo
běžný vodní režim. Příkop svede nadměrné povrchové vody do vodního toku PBP Labe Křešice
– Marjanín, takže bude eliminováno nadměrné zamokření luk a pastvin. Začíná u mokřadu nad
ulicí Dlouhá, pokračuje podél lesa ke spodnímu mokřadu u vodojemu a dále po hranici luk a
lesa přes lesní výběžek do vodoteče. Je navržen v lichoběžníkovém profilu se stálou šířkou dna
300 mm a sklonem stěn 1:1, dno i stěny budou zhutněny. Vede terénem s významně
proměnlivým sklonem od čehož se odvíjí i návrh zajištění příkopu proti sesuvu stěn a vymílání
koryta.
Účel stavby: snížení podmáčení luk provedením odvodňovací rýhy
Zkušební provoz: NE
Podrobný popis stavby, technické provedení a její umístění je patrné z projektové
dokumentace, kterou vypracoval: Ing. Milan Kletečka, ČKAIT – 0011913 v dubnu 2016.
II. stanovuje, že stavbu lze užívat jen na základě kolaudačního souhlasu
Před dokončením stavby tedy podá stavebník na Magistrát města Děčín, odbor životního
prostředí v souladu s § 122 stavebního zákona žádost o vydání kolaudačního souhlasu s
uvedením identifikačních údajů o stavbě a předpokládaným termínem dokončení stavby. Žádost
podá stavebník na formuláři, jehož obsahové náležitosti jsou stanoveny v příloze č. 12 vyhlášky
č. 432/2001 Sb., o dokladech žádosti o rozhodnutí nebo vyjádření a o náležitostech povolení,
souhlasů a vyjádření vodoprávního úřadu a k žádosti stavebník připojí doklady uvedené v § 11a
vyhlášky č. 432/2001 Sb., o dokladech žádosti o rozhodnutí nebo vyjádření a o náležitostech
povolení, souhlasů a vyjádření vodoprávního úřadu.
III. ukládá stavebníkovi povinnost oznámit:
minimálně 15 dní předem
1. Termín zahájení stavby.
2. Název a sídlo stavebního podnikatele, který bude stavbu provádět.
IV. stanovuje termín pro dokončení stavby: 31.12.2017
V. stanovuje podmínky
pro provedení stavby vodního díla, podle ustanovení § 15 odst. 3 vodního zákona a § 115 odst.
1 stavebního zákona:
1. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace, kterou vypracoval: Ing. Milan
Kletečka, ČKAIT – 0011913 v dubnu 2016, ověřené ve vodoprávním řízení, případné změny
nesmí být provedeny bez předchozího povolení vodoprávního úřadu.
2. Stavebník je povinen vodoprávnímu úřadu oznámit za účelem provedení kontrolní prohlídky
stavby tyto fáze výstavby:
- po celkovém dokončení stavby –závěrečná kontrolní prohlídka
3. Před zahájením stavby 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 stavbě do kolaudace stavby.
4. O průběhu stavby bude veden stavební deník.
5. Pro provozování stavby se stanoví tyto podmínky:

Č.j. MDC/65397/2017

str. 3

- odvodňovací příkop bude průběžně kontrolován a udržován v průtočném stavu
6. Budou dodrženy následující podmínky:
a) Povodí Ohře, státní podnik, Bezručova 4219, 430 03 Chomutov, zn.:
POH/00754/2016-2/032300 ze dne 12.01.2016:
1. Realizace terénních úprav bude v souladu s § 27 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o
změně některých zákonů – vlastníci pozemků jsou povinni zajistit péči o ně tak, aby
nedocházelo ke zhoršování vodních poměrů, tj. zejména k odnosu půdy erozní činností
vody a ke vzniku bezodtokých míst.
2. V blízkosti vodního toku PBP Labe Křešice – Marjanín IDVT 10222778 (v naší správě)
nebude docházet k navyšování stávajícího terénu.
3. Během terénních úprav v blízkosti vodního toku, navážení a hutnění zemin nedojde ke
splachu snadno rozpojitelných a odplavitelných materiálů do tohoto vodního toku.
4. Zahájení a ukončení stavebních prací bude oznámeno našemu provoznímu
pracovníkovi.
b) Severočeské vodovody a kanalizace, a. s., Přítkovská 1689, 415 50 Teplice, zn.:
154872/OTPCUL/Ga ze dne 23.12.2015 (prodlouženo dne 30.03.2017):
1. Zahájení prací nám bude 15 dní předem písemně nebo e-mailovou poštou oznámeno,
včetně jména a telefonického spojení na stavební dozor a zhotovitele stavby.
2. Před započetím prací požádá stavebník o vytýčení vodohospodářského zařízení.
Vytýčení skutečného umístění zařízení ve správě společnosti Severočeské vodovody a
kanalizace, a.s. a jeho následné zakreslení do situace je nutné objednat na tel.
840 111 111, info@scvk.cz.
3. V případě nejasností budou provedeny kopané sondy či vytýčení inspekční kamerou.
Stavebník je povinen neprodleně ohlásit případné poškození vodohospodářského
zařízení provozovateli. Stavebník odpovídá za eventuální škodu na vodohospodářském
zařízení způsobenou svojí činností.
4. Jakákoli změna oproti schválené dokumentaci musí být předložen ke schválení naší
společnosti před dalším postupem prací.
5. Požadujeme být přizvání k předání staveniště, na kontrolní dny v průběhu realizace
stavby, k zahájení a ke kolaudaci stavby. Před uvedením stavby do provozu
požadujeme přizvat k závěrečné kontrole provedení díla a úplnosti požadovaných
dokladů uvedených v příloze č. 1 tohoto stanoviska:
 Doklady k použitým materiálům (atesty, prohlášení o shodě, certifikáty).
 Kompletní dokumentaci skutečného provedení díla (technická zpráva, situace,
podélné profily, kladečské schéma, dílenské výkresy atd.) v písemné a
elektronické podobě.
 Geodetické zaměření skutečného provedení stavby písemně i v elektronické
podobě v souřadnicovém systému S-JTSK a výškovém systému (Bpv), ve
formátu Microstation V.8 („.dgn“) na CD.
 Stavební deník nebo zápisy o kontrolách při stavbě (kontrola podsypů, uložení
potrubí, zásypů, zápis o provedeném proplachu, dezinfekci a akreditovaném
odběru vzorku vody, apod.).
6. Samostatnou realizaci stavby provede dodavatel ve spolupráci s pracovníky střediska
vodovodů a kanalizací Děčín.
7. V případě, že dojde při realizaci stavby k nalezení dalšího vodohospodářského zařízení,
které není uvedeno v dokumentaci stavby, požadujeme provést samostatné jednání o
způsobu ochrany zařízení nebo o jeho eventuální přeložce nebo zrušení.
8. Požadujeme být přizvání ke každé činnosti v ochranné pásmu námi provozovaného
zařízení.
9. Podmínka ohledně služebnosti inženýrské sítě (věcných břemen) v souvislosti
s vlastními investice SVS: Smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě (práva věcného
břemene) zajišťuje SVS.
c) Magistrát města Děčín, odbor životního prostředí, Mírové nám. 1175/5, 405 38
Děčín IV, č. j.: MDC/112463/2016 ze dne 30.11.2016:
1. Investor zajistí, že stavba bude provedena způsobem a v rozsahu tak, jak je zakresleno
v mapových situacích připojených ke spisu č. MDC/112463/2016.
2. Investor dále zajistí, že stavbou nebudou přímo dotčeny pozemky určené k plnění funkcí
lesa (PUPFL).
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3. Investor zajistí dodržení základních povinností ochrany PUPFL uvedené v § 13 odst. 3
lesního zákona, zejména provedení stavebních prací tak, aby na pozemcích a lesních
porostech docházelo k co nejmenším škodám, k odstranění případných škod učiní
bezprostřední potřebná opatření.
4. Investor zajistí, že v souvislosti se stavbou nedojde k dotčení ustanovení uvedených v §
20 lesního zákona, zejména nebudou předmětné lesní pozemky znečišťovány
odpadovým ani jiným materiálem ze stavby.
d) Lesy České republiky, s.p., - Lesní správa Děčín, Sládkova 486/2, 405 02 Děčín, č.
j.: LCR240/000139/2016(24) ze dne 05.02.2016:
1. Na adresu LS Děčín bude doručeno rozhodnutí o dočasném odnětí plnění funkcí lesa
dotčené části lesního pozemku, které vydá příslušný orgán státní správy lesů (Magistrát
města Děčín, odbor životního prostředí) s nabytím právní moci a budou zaplaceny
veškeré poplatky a náhrady náležící vlastníku lesa, dle znaleckého posudku.
e) ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín IV, zn.: 110_14_16 D ze dne
05.12.2016:
1. Ochranné pásmo vedení 110kV je dle § 46 a § 98 odst. (2) zákona 458/2000 Sb.
v platném znění vymezeno kolmými rovinami 12 m na každou stranu od krajních vodičů
a vzdálenost od podpěrných bodů je minimálně 5 m.
2. Musí být dodrženy Podmínky pro práce v ochranných pásmech vedení, které jsou
přílohou souhlasu.
3. Umístěním stavby nesmí dojít ke ztížení přístupu našich pracovníků a pracovníků námi
pověřených firem ke stožárům vedení.
4. 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.
5. Ochranné pásmo vedení VVN bude po celou dobu stavby označeno výstražnou cedulí
„POZOR – ochranné pásmo vedení VVN“ z obou stran možného vjezdu do tohoto
pásma.
6. Dojde-li při zemních pracích k poškození zemnících prvků jednotlivých stožárů, bude
tato skutečnost neprodleně oznámena na poruchovou linku 800 850 860. Zahrnutí
poškozených míst může být provedeno pouze po souhlasu vydaném naší společností.
7. V ochranném pásmu vedení nebude skladován žádný výkopová ani jiný materiál a ani
jinak zvyšována současná výšková niveleta země.
8. S ohledem k provádění prací v ochranném pásmu upozorňujeme na možnost
nebezpečných vlivů od elektrického zařízení 110kV. Opatření proti těmto vlivům je na
straně zhotovitele výše uvedené stavby.
9. Jakékoliv události mající vliv na provoz předmětných vedení musí být neprodleně
oznámeny na poruchovou linku 800 850 860 nebo včas oznámeny naší společnosti.
f) Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky, Michalská 260/14, 412 01
Litoměřice, č. j.: SR/0093/LP/2016-2 ze dne 11.03.2016:
1. Po likvidaci stávajících vodárenských zařízení bude z pozemků odstraněn veškerý
odpadní materiál a odvezen na skládku.
2. Bude provedena opatření proti úniku provozních kapalin z používané techniky do půdy.
3. Po ukončení prací bude terén uveden do původního stavu.
Ostatní podmínky, obsažené ve vyjádřeních či stanoviscích jednotlivých účastníků řízení
a dotčených orgánů, které nebyly citovány v podmínkách tohoto rozhodnutí, vyplývají
z jednotlivých ustanovení příslušných právních předpisů a jejich zohlednění by v tomto
rozhodnutí bylo nadbytečné, případně byly projektantem zohledněny v projektové
dokumentaci pro stavební povolení či předem projednány s jednotlivými účastníky řízení
a dotčenými orgány.
Účastníci řízení dle § 27 odst. 1 správního řádu:
Severočeská vodárenská společnost a.s., Přítkovská 1689/14, 415 01 Teplice-Trnovany
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Odůvodnění
Magistrát města Děčín, odbor životního prostředí obdržel dne 16.11.2016 žádost, kterou podala
společnost Severočeská vodárenská společnost a.s., IČO 49099469, Přítkovská 1689/14, 415
01 Teplice-Trnovany, kterou zastupuje společnost Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.,
IČO 49099451, Přítkovská 1689/14, 415 01 Teplice-Trnovany, o stavební povolení k provedení
stavby vodního díla „Prameniště a jímka Křešice - likvidace stávajícího majetku" - Odvodňovací
příkop svahovaný na pozemku parc. č. 292/1, 292/2, 288, 289 v katastrálním území Křešice u
Děčína. Uvedeným dnem bylo zahájeno stavební řízení.
Vyjádření na výše uvedenou stavbu bylo vydáno odborem stavební úřad Magistrátu města
Děčín dne 14.12.2016 pod č. j.: MDC/118172/2016.
Žádost byla doložena všemi povinnými doklady podle ustanovení § 110 stavebního zákona a
§ 6 vyhlášky č. 432/2001 Sb., o dokladech žádosti o rozhodnutí nebo vyjádření a o
náležitostech povolení, souhlasů a vyjádření vodoprávního úřadu, a dalšími doklady, a to:
1. Příkazní smlouva mezi společností Severočeská vodárenská společnost a. s. a
společností Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.
2. Plná moc mezi společností Severočeská vodárenská společnost a. s. a společností
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. platná od 01.02.2016 do 31.12.2016.
3. 2 x projektová dokumentace.
4. Vyjádření Magistrátu města Děčín, odboru životního prostředí, Děčín IV, č. j.:
MDC/104190/2015 ze dne 11.12.2015.
5. Rozhodnutí Magistrátu města Děčín, odboru životního prostředí, č. j.: MDC/105868/2016
ze dne 11.11.2016.
6. Sdělení Agentury ochrany přírody a krajiny České republiky, Litoměřice, č. j.:
SR/0093/LP/2016-2 ze dne 11.03.2016.
7. Vyjádření státního podniku Lesy České republiky, s.p. – Lesní správa Děčín, č. j.:
LCR240/000139/2016(24) ze dne 05.02.2016.
8. Stanovisko Povodí Ohře, státní podnik, Chomutov, zn.: POH/00754/2016-2/032300 ze
dne 12.01.2016.
9. Souhlas se vstupem na pozemky ze dne 10.02.2016 (vlastník pozemku Arnold Jindřich).
10. Souhlas se vstupem na pozemky ze dne 18.01.2016 (vlastník pozemku Aleš Vodička).
11. Vyjádření společností Severočeské vodovody a kanalizace, a. s., Teplice, zn.:
O15610123218/OTPCUL/Ga ze dne 26.10.2015.
12. Vyjádření společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Praha 3, č. j.: 718980/15
ze dne 22.10.2015.
13. Stanovisko společnosti RWE Distribuční služby, s. r. o., Brno, zn.: 5001201457 ze dne
22.10.2015.
14. Sdělení o existenci energetického zařízení v majetku společnosti ČEZ Distribuce, a.s.,
Děčín IV- Podmokly, zn.: 0100483940 ze dne 22.10.2015.
15. Sdělení o existenci komunikačního vedení společnosti ČEZ ICT Services, a. s., Praha 4,
zn.: 0200374033 ze dne 22.10.2015.
16. Vyjádření společnosti T-Mobile Czech Republic a.s., Praha 4, zn.: E23380/15 ze dne
22.10.2015.
17. Vyjádření společnosti UPC Česká republika, s.r.o., Praha 4 ze dne 22.10.2015.
18. Vyjádření k existenci podzemních sítí spol. České Radiokomunikace, a.s., Praha 6, zn.:
UPTS/OS/124794/2015 ze dne 23.11.2015.
19. Vyjádření k existenci sítí, které vydalo Statutární město Děčín, odbor místního
hospodářství a majetku města, Děčín, č. j.: MDC/94537/2015 ze dne 10.11.2015.
20. Souhrnné stanovisko ČD – Telematika a.s. k existenci komunikačního vedení a zařízení
v majetku SŽDC s.o. – divize TÚDC, ČD – Telematiky a.s., zn.: 21626/2015-Če ze dne
05.11.2015.
21. Vyjádření k existenci sítí SŽDC, OŘ UNL zn.: 21004/2015-SŽDC.OŘ UNL.SOPS ze dne
05.11.2015.
22. Závazné stanovisko od Ministerstva obrany ČR, Sekce ekonomická a majetková, zn.:
84302/2015-8201-OÚZ.LIT ze dne 05.11.2015.
23. Ověřená zjednodušená dokumentace (pasportu) stavby.
24. Plná moc mezi společností Severočeská vodárenská společnost a. s. a společností
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. platná od 01.02.2016 do 31.12.2017.
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25. Vyjádření podle ustanovení § 15 odst. 2 stavebního zákona od Magistrátu města Děčín,
odboru stavební úřad, Děčín IV, č. j.: MDC/118172/2016 ze dne 14.12.2016.
26. Rozhodnutí – ochranná pásma pramenišť vodovodů pro Boletice, Křešice, Nebočady,
které vydal Okresní národní výbor v Děčín, odbor vodního hospodářství a pro věci
zemědělství a lesnictví, zn.: VHZL 1741/71-403.1/Ha/Zá ze dne 02.08.1971.
27. Notářský zápis – osvědčení - prohlášení vlastníka vodních zdrojů ze dne 01.12.2014.
28. Projekt činností prováděných hornickým způsobem – zajištění štoly prameniště z března
2017.
29. Vyjádření od Obvodního báňského úřadu pro území kraje Ústeckého, Most, zn.: SBS
07551/2017 ze dne 08.03.2017.
30. Závazné stanovisko - Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky, odd. Správa
CHKO České středohoří, Litoměřice, č. j.: SR/0200/CS/2016-3 ze dne 20.04.2016.
31. Závazné stanovisko ke stavbě v ochranném pásmu lesa, které vydal Magistrát města
Děčín, odbor životního prostředí, Děčín, č. j.: MDC/112463/2016 ze dne 30.11.2016.
32. Sdělení (e-mail) Povodí Ohře, státní podnik, Česká Lípa ze dne 13.04.2017.
33. Vyjádření osoby s odbornou způsobilostí k likvidaci jímacích objektů na prameništi
Křešice u Děčína ze dne 23.05.2017.
34. Vyjádření společnosti ČEZ Distribuce, a.s., Děčín IV- Podmokly, zn.: 110_14_16 D ze
dne 05.12.2016.
35. Vyjádření společností Severočeské vodovody a kanalizace, a. s., Teplice, zn.:
O15610154872/OTPCUL/Ga ze dne 23.12.2015, prodlouženo dne 30.03.2017.
36. Smlouva o právu k provedení stavby č. MDC/OMH/29534/2016 mezi Statutárním
městem Děčín a spol. Severočeská vodárenská společnost a.s.
37. Smlouva o úpravě vzájemných práv a povinností souvisejících s rekonstrukcí vodního
díla mezi vlastníkem pozemku (Jindřich Arnold) a spol. Severočeská vodárenská
společnost a.s.
38. Smlouva o úpravě vzájemných práv a povinností souvisejících s rekonstrukcí vodního
díla mezi vlastníkem pozemku (Aleš Vodička) a spol. Severočeská vodárenská
společnost a.s.
Protože žádost nebyla úplná a nebyla doložena všemi podklady a stanovisky potřebnými pro její
řádné posouzení, byl žadatel dne 23.11.2016 pod č. j.: MDC/110978/2016 vyzván k doplnění
žádosti a řízení bylo přerušeno. Žádost byla doplněna dne 30.05.2017.
Podle ustanovení § 115 vodního zákona, příslušných ustanovení stavebního zákona, a
správního řádu oznámil příslušný vodoprávní úřad zahájení vodoprávního řízení všem známým
účastníkům řízení a dotčeným orgánům opatřením č. j.: MDC/58346/2017 ze dne 16.06.2017.
Vodoprávní úřad podle ustanovení § 112 odst. 2 stavebního zákona upustil od ohledáním na
místě a ústního jednání, jelikož mu poměry byly dobře známy a žádost poskytovala dostatečné
podklady pro posouzení, a stanovil, že ve lhůtě do 10 dnů ode dne doručení oznámení o
zahájení řízení mohou účastníci řízení uplatnit své námitky a dotčené orgány svá stanoviska.
Okruh účastníků řízení byl vymezen následovně:
stavební povolení
Podle § 109 stavebního zákona
a) stavebník
Severočeská vodárenská společnost a.s., IČO 49099469, Přítkovská 1689/14, 415 01 TepliceTrnovany,
b) vlastníci pozemku, na kterém má být stavba prováděna, může-li být jeho
vlastnické právo k pozemku prováděním stavby přímo dotčeno
Aleš Vodička, IDDS: q7tu7e6
Jindřich Arnold, Sochorova č.p. 210, Děčín XXXI-Křešice, 405 02 Děčín 2
Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky, IDDS: dkkdkdj
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c) vlastníci sousedního pozemku nebo stavby na něm, může-li být jejich vlastnické
právo prováděním stavby přímo dotčeno a vlastníci či provozovatelé sítí technické
infrastruktury
Lesy České republiky, s.p., Lesní správa Děčín, IDDS: e8jcfsn
Povodí Ohře, státní podnik, IDDS: 7ptt8gm
Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky, IDDS: dkkdkdj
Statutární město Děčín, Mírové nám. č.p. 1175/5, Děčín IV-Podmokly, 405 02 Děčín 2
Ing. Lukáš Plechatý, IDDS: f9qq93a
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s., IDDS: f7rf9ns
ČEZ Distribuce, a. s., IDDS: v95uqfy
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.
Z hlediska zájmů daných Národním plánem povodí (případně Plánem pro zvládání
povodňových rizik v povodí), Plánem dílčího povodí je uvedený záměr možný, protože lze
předpokládat, že záměrem nedojde ke zhoršení stavu vodního útvaru, a že nebude mít za
následek nedosažení dobrého stavu vod. Lze předpokládat, že realizací záměru nedojde ke
zhoršení ani jedné z kvalitativních složek ve smyslu přílohy V. Směrnice 2000/60/ES.
Vodoprávní úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních
předpisů ve výroku uvedených.
Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků:
Účastníci neuplatnili návrhy a námitky.
Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí:
- Účastníci se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili.
Upozornění pro stavebníka
-

Stavebník a osoba vykonávající stavební dozor odpovídá za soulad prostorové polohy
stavby s ověřenou projektovou dokumentací (§ 153 odst. 3 stavebního zákona).

-

Při provádění stavby je nutno dodržovat předpisy týkající se bezpečnosti práce a
technických zařízení, zejména NV č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na
bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništi.

-

Při provádění stavby budou dodrženy obecné technické požadavky na výstavbu vodních
děl, zejména podle vyhlášky č. 590/2002 Sb., o technických požadavcích pro vodní díla.

-

Investor smluvně zajistí odstranění či využití odpadu vzniklých realizací výše uvedené
stavby (např. stavební a demoliční odpady, obaly od nátěrových a stavebních hmot, odpady
kovů, výkopová zemina, odpadní živice aj.) na zařízení k tomu určeném. Při kolaudaci
předloží doklad o využití nebo odstranění odpadu. Odpady lze převést do vlastnictví pouze
osobě oprávněné k jejich převzetí podle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně
některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Poučení účastníků
Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení podat podle ustanovení § 83 odst. 1 správního
řádu odvolání, ve kterém se uvede, v jakém rozsahu se rozhodnutí napadá a dále namítaný
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rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo, ve
lhůtě 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu Ústeckého kraje se sídlem Velká
Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem podáním učiněným u Magistrátu města Děčín,
odboru životního prostředí.
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.
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 v souladu s ustanovením § 85 odst. 1 správního řádu odkladný účinek.
Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.
Stavební povolení pozbývá platnosti, jestliže do dvou let ode dne, kdy nabylo právní moci,
nebude stavba zahájena.
Stavba nesmí být zahájena, dokud stavební povolení nenabude právní moci.
Po nabytí právní moci stavebník obdrží ověřenou projektovou dokumentaci a kartu „Stavba
povolena“.

otisk úředního razítka
podepsáno elektronicky

Mgr. Jiří Hykš
vedoucí odboru životního prostředí

Poplatek
Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších
předpisů, položky 18 odst. 1 písm. h) ve výši 3 000 Kč byl zaplacen dne 22.06.2017.

Obdrží
I. Účastníci řízení podle § 27 odst. 1) SŘ (do vlastních rukou)
1. Severočeská vodárenská společnost a.s., Přítkovská 1689/14, 415 01 Teplice-Trnovany,
kterou zastupuje společnost Severočeské vodovody a kanalizace, a.s., IDDS: f7rf9ns
II. Účastníci řízení podle § 27 odst. 2) a 3) SŘ (do vlastních rukou)
2. Lesy České republiky, s.p., Lesní správa Děčín, IDDS: e8jcfsn
3. Povodí Ohře, státní podnik, IDDS: 7ptt8gm
4. Aleš Vodička, IDDS: q7tu7e6
5. Jindřich Arnold, Sochorova č.p. 210, Děčín XXXI-Křešice, 405 02 Děčín 2
6. Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky, IDDS: dkkdkdj
7. Statutární město Děčín, Mírové nám. č.p. 1175/5, Děčín IV-Podmokly, 405 02 Děčín 2
8. Ing. Lukáš Plechatý, IDDS: f9qq93a
9. Severočeské vodovody a kanalizace, a.s., IDDS: f7rf9ns
10. ČEZ Distribuce, a. s., IDDS: v95uqfy
Dotčené orgány a ostatní
11. Magistrát města Děčín, OŽP, odd. ochrany přírody, zem. a lesního hospodářství, Mírové
nám. č.p. 1175/5, 405 38 Děčín IV-Podmokly
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12. Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky, Regionální pracoviště Ústecko,
Oddělení Správa CHKO České středohoří, IDDS: 6npdyiv
13. Magistrát města Děčín, OSU, odd. územního rozhodování a památkové péče, Mírové nám.
č.p. 1175/5, Děčín IV-Podmokly, 405 38 Děčín 2
14. Obvodní báňský úřad pro území kraje Ústeckého, IDDS: 4huadu8
15. 2 x vlastní

