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ROZHODNUTÍ

Odbor stavební úřad Magistrátu města Mostu, jako vodoprávní úřad příslušný podle § 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“), a speciální stavební úřad příslušný podle § 15
odst. 5 vodního zákona a § 15 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním
řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), místně
příslušný správní orgán podle ustanovení § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“),
účastníkovi řízení podle § 27 odst. 1 písm. a) správního řádu, kterým je
Obec Lužice, zastoupená starostou obce, IČO 00266051, Lužice č. p. 77, 435 24 Lužice
u Mostu, kterou zastupuje Universal Solutions s. r. o., Gabriela Vaciková, IČO 03470300,
Francouzská č. p. 404, Hradiště, 397 01 Písek 1
(dále jen „žadatel“ nebo „stavebník“),
I.

podle ustanovení § 8 odst. 1 písm. a) bodu 2. vodního zákona vydává
povolení k nakládání s povrchovými vodami
- k jejich vzdouvání a akumulaci

(dále jen „nakládání s vodami“), na místě:
Název kraje
Název obce
Název katastrálního území
Parcelní čísla dle evidence katastru nemovitostí

Název vodního toku
Číslo hydrologického pořadí a podpořadí
Hydrogeologický rajon
Název a kód vodního útvaru podzemních vod

Ústecký
Lužice
Lužice u Mostu (ID 689327)
parc. č. 856/1, 856/2, 856/3, 856/5, 856/6,
856/7, 860/3, 880, 881/1, 881/2, 886,
888/1, 888/2, 897, 900/2, 913/1, 916/1,
916/2, 917/2, 917/3, 917/4, 918, 921/2,
1029, 1031/1, 1031/2, 1031/6
Lužický potok (ID VT 10226149)
1-14-01-0430-0-00
Křída Dolního Labe po Děčín - levý břeh,
jižní část (ID 4611)
Křída Dolního Labe po Děčín - levý břeh,
jižní část (ID 46110)

Název a kód vodního útvaru povrchových vod

Srpina od pramene po ústí do toku Bílina
(OHL_0810)

Orientační určení polohy (souřadnice X, Y)
přibližný střed vodní nádrže Lužice I X = 991691.23 Y = 782840.59
v tomto rozsahu:
Zdroj vody (Č 01)
Účel užití akumulované vody (Č 02)
Související vodní díla (Č 03)
Účely užití souvisejícího vodního díla (Č 11)

Vodní značka (cejch)
Provozní hladina akumulované (vzduté) vody
Maximální hladina akumulované (vzduté) vody
Celkový objem akumulované vody
Maximální objem akumulované vody
Průtok bezpečnostní přelivem nádrže při Q100

z vodního toku – Lužický potok (01),
z vodní nádrže Lužice II (02)
akumulace (27)
hráz (412), vodní nádrž (413)
ochrana před povodněmi a ostatními
škodlivými účinky vod (08), chov ryb nebo
vodní drůbeže, popřípadě jiných vodních
živočichů (10), rekreace u vody a jiné
účely (11)
ANO
274,67 m n. m.
275,37 m n. m.
13 305 m3
21 400 m3
25,07 m3/s

Stanovuje časové omezení platnosti povolení pro nakládání s vodami:
- po dobu životnosti souvisejícího vodního díla vodní nádrže „Lužice I“.
Pro nakládání s vodami stanovuje podle § 9 odst. 1 vodního zákona podmínky
a povinnosti:
1) V souladu s § 36 odst. 2 vodního zákona bude zachován minimální zůstatkový průtok ve
vodním toku Lužický potok.
Povolení k nakládání s vodami je vydáváno bez ohledu na jakost povrchové vody v místě tohoto
povoleného nakládání.
II. podle ustanovení § 15 vodního zákona a ustanovení § 115 stavebního zákona vydává
stavební povolení
k provedení stavby vodního díla:
protipovodňová opatření na Lužickém potoce - oprava vodní nádrže Lužice I
na pozemku parc. č. 856/1, 856/2, 856/3, 856/5, 856/6, 856/7, 860/3, 880, 881/1, 881/2, 886,
888/1, 888/2, 897, 900/2, 913/1, 916/1, 916/2, 917/2, 917/3, 917/4, 918, 921/2, 1029,
1031/1, 1031/2, 1031/6 v katastrálním území Lužice u Mostu
(dále jen „stavba“), na místě:
Název kraje
Název obce
Název katastrálního území
Parcelní čísla dle evidence katastru nemovitostí
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Ústecký
Lužice
Lužice u Mostu (ID 689327)
parc. č. 856/1, 856/2, 856/3, 856/5, 856/6,
856/7, 860/3, 880, 881/1, 881/2, 886,
888/1, 888/2, 897, 900/2, 913/1, 916/1,
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Název vodního toku
Celková délka vodního toku
Číslo hydrologického pořadí a podpořadí
Hydrogeologický rajon
Název a kód vodního útvaru podzemních vod
Název a kód vodního útvaru povrchových vod

916/2, 917/2, 917/3, 917/4, 918, 921/2,
1029, 1031/1, 1031/2, 1031/6
Lužický potok (ID VT 10226149)
11,167 km
1-14-01-0430-0-00
Křída Dolního Labe po Děčín - levý břeh,
jižní část (ID 4611)
Křída Dolního Labe po Děčín - levý břeh,
jižní část (ID 46110)
Srpina od pramene po ústí do toku Bílina
(OHL_0810)

Orientační určení polohy (souřadnice X, Y)
přibližný střed vodní nádrže Lužice I X = 991691.23 Y = 782840.59
Údaje o povolené stavbě:
Název vodního díla
Povolovaná vodní díla (Č 03)
Účel povolované stavby (Č 11)

Stavební objekty:
Hráz
Typ hráze podle materiálu (Č 13)
Kóta koruny hráze min.
Délka koruny hráze
Šířka koruny hráze
Vodní nádrž
Typ vodní nádrže (Č 14)
Objem celkového ovladatelného prostoru nádrže
Objem retenčního (neovladatelného) prostoru
Objem stálého nadržení
Kóta hladiny celkového ovladatelného prostoru
nádrže
Kóta hladiny stálého nadržení
Zatopená plocha při hladině ovladatelného
prostoru
Související stavební objekty
Výpust
Výpustné potrubí
Bezpečností přeliv korunová na Q100
délka bezpečnostního přelivu
kapacita bezpečnostního přelivu
Údaje o předmětu rozhodnutí:
Manipulační řád
Provozní řád
Kategorie TBD
Výškopisné údaje
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protipovodňová opatření na Lužickém
potoce - oprava vodní nádrže Lužice I
hráz (412), vodní nádrž (413)
ochrana před povodněmi a ostatními
škodlivými účinky vod (08), chov ryb
nebo vodní drůbeže, popřípadě jiných
vodních živočichů (10), rekreace u vody
a jiné účely (11)
zemní sypaná (04)
275,80 m n. m.
76,4 m
4,0 m
údolní protékaná
18 366 m3
5 061 m3
13 305 m3
275,37 m n.m.
274,67 m n.m.
0,69 ha
nový prefabrikovaný požerák
PP-K2 DN 400, dl. 34,85 m
nový přeliv na levém břehu
24,4 m
25,23 m3/s
ANO
ANO
IV. kategorie
275 m n. m.
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Popis stavby:
Předmětem rozhodnutí je oprava stávající vodní nádrže Lužice I, která po provedení dále
uvedených úprav bude splňovat požadavky na ochranu před povodněmi a následně bude
využívána pro extenzivní chov ryb a k rekreaci. Stavba se nachází cca 400 m nad obcí Lužice.
Samotná vodní nádrž se nachází na pozemcích parc. č. 917/2 a 917/4 v katastrálním území (dále
jen „k. ú.“) Lužice u Mostu.
DIO 01.1 – Odbahnění: v celém rozsahu stávající zátopy bude odstraněno přibližně 4 272 m3
sedimentu o průměrné mocnosti 0,65 m. Pro zachování biodiverzity bude zachováno cca 15%
těženého sedimentu. Dále bude provedena úprava pláně dna nádrže a vybudována nová rybniční
stoka o šířce dna 30 cm a výšce 20 cm se sklonem svahů 1:3.
DIO 01.2 – Oprava hráze a břehového opevnění: koruna hráze (parc. č. 917/2, 917/3, 917/4
v k. ú. Lužice u Mostu) bude vyrovnána na minimální kótu 275,80 m n. m. v celé své délce.
Návodní svah hráze bude mít dvě části o sklonu 1:4, které budou odděleny bermou šířky 2,50 m
ve sklonu 3,0% směrem do nádrže. Vzdušný svah bude ve sklonu 1:2,5. Koruna hráze bude
vyspádována ve sklonu 3,0% směrem do nádrže a bude provedena jako štěrková obslužná
komunikace o šířce 4,0 m. Návodní svah tělesa hráze bude zpevněn pohozem z netříděného
lomového kamene tl. 300 mm zajištěným u paty hráze kamennou patkou o rozměrech cca
1,0 x 1,0 m. Vzdušný svah bude opatřen vrstvou ohumusování v mocnosti 100 mm a oset. Břehy
nádrže (parc. č. 917/2, 917/3, 917/4, 918 v k. ú. Lužice u Mostu) budou upraveny do
požadovaných tvarů o sklonech 1:2 a 1:3. V místě kolísání provozní hladiny bude svah zajištěn
kokosovou rohoží 400 g/m2 ukotvenou dřevěnými hřeby. Nad provozní hladinou bude svah
zajištěn ohumusováním o mocnosti 100 mm a oset.
DIO 01.3 – Oprava výpustného zařízení: stávající výpustné zařízení bude demontováno
a odvezeno na skládku. Nové výpustné zařízení bude tvořeno:
- otevřeným prefabrikovaným požerákem (parc. č. 917/2 v k. ú. Lužice u Mostu)
o rozměrech 1,23 x 1,40 x 5,95 m z betonu C30/37-XF3. Požerák bude zabetonován do
monolitického betonového dna opatřeného dlažbou z lomového kamene tl. 200 mm. Horní
vstup do požeráku bude zabezpečen uzamykatelným dubovým poklopem. Přístup na
požerák bude zajištěn manipulační lávkou š. 1,23 m a délky 13,50 m.
- výtokovým potrubím PP-K2-DN400 SN10 o délce 38,45 m a sklonu 6,2%.
- výtokovým objektem (parc. č. 856/2 v k. ú. Lužice u Mostu) s železobetonovým čelem
š. 2,3 m, tloušťky od 200 mm do 1,2 m. Stěny objektu budou v úhlu 50° o délce 3,65 m, ve
stejném profilu a budou kopírovat sklon vzdušného svahu. Na výtokový objekt bude
napojeno odpadní koryto opevněné dlažbou do betonu z lomového kamene tl. 300 mm
s plným vyspárováním cementovou maltou o délce 15 m a š. 3,20 m. Dno odpadního
koryta bude mít oboustranný příčný sklon 5,0% a podélný sklon 2,0%.
- opevnění koryta (parc. č. 856/2, 856/5, 856/6, 888/2, 913/1 v k. ú. Lužice u Mostu) od
stabilizačního prahu odpadního koryta až po nový vývar bude koryto opatřeno záhozem
tl. 300 mm z lomového kamene do 80 kg. Dno koryta š. 2,60 m bude mít oboustranný
příčný spád 5,0% a podélný spád 3,4%. Koryto bude po cca 10 m opatřeno stabilizačními
prahy 7 x 0,30 x 1 m z betonu opatřeného dlažbou z lomového kamene š. 200 mm.
DIO 01.04 – Oprava bezpečnostního přelivu: stávající bezpečností přeliv a skluz kapacitně
neodpovídají průtoku Q100. Nově je navržen:
- bezpečností přeliv (parc. č. 917/2 v k. ú. Lužice u Mostu) o délce 24,0 m s přelivovou
hranou dl. 24,4 m bude boční s korunou na kótě 274,67 m n. m. Bude umístěn při levém
zavázání hráze se spadištěm hloubky 1,30 – 1,64 m, sklonem 1,5% a šířkou spadiště
5,0 m. Bude členěn na dva stavební objekty.
- skluz do bezpečnostního přelivu (parc. č. 913/1 v k. ú. Lužice u Mostu) bude pokračovat
ve stejném sklonu a šířce levým zavázáním hráze. V úrovni vzdušní hrany koruny hráze
Č.j. MmM/020360/2020/OSÚ/EH
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-

-

bude spád 10,0%. V tomto bloku budou umístěny kapsy pro uložení lávky spojující levý
břeh s korunou hráze. Lávka bude š. 4,0 m z oc. profilu U s dubovou mostovkou tvořenou
fošnami tl. 50 mm, š. 250 mm. Lávka bude opatřena zábradlím délky 7,0 m.
vývar (parc. č. 888/2, 913/1, 1031/2 v k. ú. Lužice u Mostu) je navržen na převedení
průtoku 10,95 m3.s-1 (ochrana pro Q20). Hloubka vývaru bude 2,0 m a délka 20,0 m
(účinná délka 18,8 m). Bude členěn na dva bloky dl. 14,0 a 6,0 m s bočními stěnami výšky
3,10 m. Koryto za vývarem bude opevněno dlažbou z lomového kamene tl. 300 mm (parc.
č. 856/1, 886 v k. ú. Lužice u Mostu). Pro případ vybřežení budou břehy vedle vývaru
opatřeny záhozem z lomového kamene o hmotnosti nad 80 kg ve sklonu 1:2 až na kótu
267,75 m n. m.
úprava koryta navazujícího na vývar dl. cca 30 m je lichoběžníkového profilu, š. ve dně
4,0 m s oboustranným příčným sklonem 5,0%, podélným sklonem 5,0% a svahy ve sklonu
1:2 bude opevněno dlažbou z lomového kamene tl. 300 mm do v. 1,10 m nad dno koryta.

DIO 01.5 – Sanace stávajícího bezpečnostního přelivu: (parc. č. 856/3, 856/7, 881/2, 917/3
v k. ú. Lužice u Mostu) stávající odpadní koryto od bezpečnostního přelivu bude vyčištěno a do
dna bude prohrábnuta drenážní rýha, do které bude vybudován svodný drén tvořený PVC-U
perforovaným potrubím DN 200.
DIO 01.6 – Kácení a náhradní výsadba: bude provedeno kácení náletových dřevin a keřů
v prostoru hráze a zborceného bezpečnostního přelivu včetně odpadního koryta. Následně bude
provedena adekvátní výsadba nových keřů a stromů, za dřeviny tzv. tvrdého luhu.
DIO 01.7 – Sedimentační jímka: v zadní části nádrže (parc. č. 917/2, 917/4 v k. ú. Lužice
u Mostu) bude vytvořen sedimentační prostor, který bude oddělen od nádrže kamennou hrázkou
dl. cca 24,6 a v. 0,5 – 2,2 m. Kamenná hrázka bude tvořena dřevěnými kůly a lomovým
kamenem. Délka sedimentačního prostoru bude cca 24,5 m. Za sedimentačním prostorem bude
nové litorální pásmo, které bude ve sklonu 1:15-1% v dl. cca 40 m s jednou tůňkou pro případ
sucha.
Pro provedení stavby vodního díla stanovuje podle § 15 odst. 3 vodního zákona a § 115
stavebního zákona tyto povinnosti a podmínky:
1) Stavba bude provedena podle projektové dokumentace ověřené ve vodoprávním a stavebním
řízení, kterou vypracovala společnost MV projekt spol. s r. o., IČO 26137917, V Zahrádkách
č. p. 2838/43, 130 00 Praha 3, odpovědný projektant Ing. Martin Valečka, autorizovaný
inženýr pro vodohospodářské stavby, ČKAIT - 0004814; případné změny nesmí být
provedeny bez předchozího povolení vodoprávního úřadu.
2) Stavba bude dokončena nejpozději do dvou let od nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.
3) Stavba bude viditelně označena štítkem o jejím povolení. Stavebník je povinen štítek
„Stavba povolena“ umístit na viditelném místě před zahájením stavby. Štítek musí být
chráněn před povětrnostními vlivy, aby údaje na něm uvedené zůstaly čitelné a ponechán na
místě do vydání kolaudačního souhlasu.
4) Stavba bude prováděna dodavatelsky - stavebním podnikatelem. Provádět stavbu může jako
zhotovitel jen stavební podnikatel, který při její realizaci zabezpečí odborné vedení
provádění stavby stavbyvedoucím. Dále zabezpečí, aby provádění prací na stavbě, k jejichž
provádění je předepsáno zvláštní oprávnění, vykonávaly jen osoby, které jsou držiteli
takového oprávnění.
5) Stavebník předem oznámí stavebnímu úřadu termín zahájení stavby a název a sídlo
stavebního podnikatele, který bude stavbu provádět. Součástí oznámení bude oprávnění
stavebního podnikatele.
6) Stavebník zajistí, aby na stavbě byla k dispozici ověřená dokumentace stavby a všechny
doklady týkající se prováděné stavby, popřípadě jejich kopie.
Č.j. MmM/020360/2020/OSÚ/EH
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7) Stavebník odpovídá za soulad prostorové polohy stavby s ověřenou dokumentací.
8) Zhotovitel stavby je povinen provádět stavbu v souladu s rozhodnutím stavebního úřadu
a s ověřenou projektovou dokumentací, dodržet obecné požadavky na výstavbu a zajistit
povinnosti k ochraně života, zdraví, životního prostředí a bezpečnosti práce vyplývající ze
zvláštních právních předpisů.
9) Zhotovitel stavby je povinen vést o stavbě stavební deník, po dokončení stavby předá
originál stavebního deníku stavebníkovi. V identifikačních údajích stavebního deníku musí
být mimo jiných údajů uvedeno jméno a příjmení stavbyvedoucího, který prokazuje
oprávnění k výkonu této činnosti otiskem svého razítka a podpisem ve stavebním deníku.
10) Před započetím zemních prací je nutno zajistit vytyčení stávajících inženýrských sítí jejich
vlastníky a provozovateli přímo v terénu a v jejich blízkosti postupovat dle pokynů těchto
vlastníků a provozovatelů.
11) Stavebník včas (minimálně 5 pracovních dní předem) oznámí stavebnímu úřadu, kdy je
možné na stavbě vykonat kontrolní prohlídky, a to v souladu s plánem kontrolních
prohlídek, který byl přílohou žádosti o stavební povolení. Stavebník je povinen dosažení
dané etapy výstavby oznámit stavebnímu úřadu předem písemnou formou.
12) Pro dohled stavebního úřadu nad prováděním stavby byly stanoveny kontrolní prohlídky
stavby realizované po dokončení těchto dílčích etap výstavby:
- při předání staveniště,
- po dokončení vodohospodářských objektů – výpustný objekt a bezpečností přeliv včetně
vývaru,
- v rámci přípravy před podáním žádosti o kolaudační souhlas v rámci předání stavby.
13) Při stavbě budou dodržena ustanovení vyhlášky č. 590/2002 Sb. o technických požadavcích
pro vodní díla, zejména § 3, 4, 5, 6, 7 a 11.
14) Budou dodrženy podmínky vyjádření Správy a údržby silnic Ústeckého kraje,
příspěvková organizace vydaného dne 09.01.2020, zn.: SUSUKCV/LTA/13758/2019, a to:
a) S ohledem na průjezdný profil komunikací bude přeprava materiálu řešena vozidly s nižší
tonáží.
b) Před zahájením přepravy bude zdokumentován stav uvedených komunikací a po ukončení
přepravy bude provedena kontrola výše uvedených komunikací se zástupcem Správy
a údržby silnic Ústeckého kraje, p. o. a případné škody odstraněny dle požadavků správce
komunikace.
c) Za bezpečnost silničního provozu zodpovídá po celou dobu provádění prací zhotovitel (do
doby protokolárního předání dotčeného úseku zpět správci komunikace).
d) Nedojde k narušení odvodnění komunikace.
e) Stavbou nebude nijak narušena, poškozena či znečišťována dotčená přepravní trasa na
komunikacích III/25311 a III/2574, v opačném případě dojde k okamžité nápravě na
náklady zhotovitele.
15) Budou dodrženy podmínky vyjádření a stanoviska Povodí Ohře, s. p. vydaného dne
10.09.2019, zn.: POH/39144/2019-2/201100, a to:
a) Během stavby nedojde ke znečištění vod, zvláště ne ropnými látkami.
b) Dle § 59 odst. 1 písm. g) vodního zákona bude na vodním díle osazena vodočetná lať
s označením provozní a maximální hladiny. Označení hladiny musí být dobře viditelné,
přístupné a trvanlivé. Tento požadavek nesplňuje označení barvou, které není odolné proti
působení povětrnostních vlivů.
c) Vypouštění nádrží do vodoteče bude prováděno pozvolně a v souladu s nařízením vlády
ČR č. 401/2015 Sb., v platném znění, příloha č. 2, odst. 4, kdy během vypouštění nesmí
docházet ke strhávání rybničních sedimentů do odtoku a ke vzniku kalových lavic.
d) Při napouštění nádrží bude ve vodním toku Lužický potok zachován minimální zůstatkový
průtok.
e) Pro nádrže bude zpracován manipulační a provozní řád dle vyhlášky č. 216/2011 Sb.,
o náležitostech manipulačních řádů a provozních řádů vodních děl. Do dokumentů budou
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zapracovány všechny podmínky pro její provoz. Tyto dokumenty nám budou předloženy
k vyjádření a poté budou schváleny příslušným vodoprávním úřadem.
f) Zahájení a ukončení prací bude v dostatečném předstihu oznámeno našemu provozu
a budeme přizváni k závěrečné prohlídce stavby.
16) Budou dodrženy podmínky závazného stanoviska, souhlas k odnětí půdy ze zemědělského
půdního fondu oddělení životního prostředí, odboru životního prostředí a mimořádných
událostí Magistrátu města Mostu ze dne 12.02.2018, č. j.: MmM/000973/2017/OŽPaMU/
SP, a to:
a) Hranice trvalého záboru budou vyznačeny v terénu dobře viditelnými znaky. V průběhu
stavební činnosti nesmí dojít k překračování vyznačené trasy záboru na okolní zemědělské
pozemky.
b) Při stavbě budou dodrženy hydrologické a odtokové poměry, aby nedošlo ke zhoršení
biologických a fyzikálních vlastností okolní zemědělské půdy.
c) Investor zabezpečí, aby při používání mechanizace nedocházelo k únikům pohonných
hmot, olejů a mazadel, které by způsobily kontaminaci půdy.
d) Před započetím stavby bude na pozemcích dotčených výstavbou trvalého charakteru
o celkové rozloze 310 m2 provedena skrývka ornice do hloubky 10 cm o celkové
mocnosti 31 m3.
e) Skrytá ornice bude odděleně deponována v linii stavby a bude použita pro sadové úpravy
po ukončení stavebních prací.
f) O činnostech souvisejících se skrývkou, deponováním a nakládáním s ornicí a níže
uloženými kulturními vrstvami bude veden pracovní deník.
g) Dojde-li v průběhu provádění stavby ke zvětšení záboru zemědělské půdy, požádá
investor před ukončením stavby o změnu tohoto souhlasu.
h) Investor je povinen podle § 11 odst. 1 zákona č. 334/1992 Sb., v platném znění zaplatit
odvody za trvalé odnětí půdy ve výši, určené orgánem ochrany ZPF, tj. Magistrátem
města Mostu, odborem životního prostředí a mimořádných událostí, stanovené
rozhodnutím podle § 11 odst. 2 zákona č. 334/1992 Sb., v platném znění.
i) V souladu s § 11a odst. 1 písm. i) zákona č. 334/1992 Sb., v platném znění se odvody za
trvale odňatou půdu nestanoví, jde-li o odnětí zemědělské půdy ze zemědělského půdního
fondu pro stavby ve veřejném zájmu, jejichž hlavním účelem je ochrana před povodněmi.
17) Budou dodrženy podmínky závazného stanoviska Agentury ochrany přírody a krajiny,
regionální pracoviště správa CHKO České středohoří ze dne 03.11.2017, č. j.: SR/0993/
UL/2017-7, a to:
a) Realizace záměru nesmí být prováděna na obou vodních dílech současně z důvodu
možných transferů zvláště chráněných druhů živočichů (dále jen „ZCHDŽ“) mezi oběma
nádržemi. Práce budou probíhat ve dvou fázích a to po dobu minimálně dvou let. V první
fázi realizace proběhnou práce na vodním díle Lužice I., realizace prací na vodním díle
Lužice II. budou následovat po dokončení prací na vodním díle Lužice I. a po jejím
opětovném napuštění.
b) Vypouštění vodních nádrží může být provedeno pouze v období od 15. srpna do 15. října,
tedy až po skončení reprodukčního období a před zahájením hibernace obojživelníků.
c) K opětovnému napuštění nádrží dojde nejpozději do 29. února následujícího roku po
vypuštění.
d) Stavební práce a příprava staveniště budou zahájeny s odstupem minimálně 10 dnů po
vypuštění nádrže.
e) Během rozmnožování obojživelníků, tj. v období od 1. března do 15. srpna, nesmí
probíhat manipulace s hladinou.
f) Bude stanoven odborný biologický dozor, který zajistí správnou realizaci opatření ve
vztahu k ochraně výše uvedených ZCHDŽ. Tento dozor povede písemné záznamy
o zásazích, četnosti kontrol a činnosti firmy provádějící stavební práce. Zápisy z kontrol
budou Agentuře společně s fotodokumentací zasílány nejpozději do deseti dnů od
provedené kontroly.
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g) V případě výskytu výše uvedených ZCHDŽ na místě probíhajících prací bude tato
skutečnost ihned oznámena Agentuře a poté bude zajištěn jejich transfer odborně
způsobilou osobou, kterou zajistí biologický dozor, případně bude provedeno další
zajištění ochranných opatření ZCHDŽ odsouhlasené Agenturou. V první fázi realizace
záměru budou nalezené ZCHDŽ přeneseny z nádrže Lužice I. do nádrže Lužice II. Průběh
realizace transferu ZCHDŽ bude předem konzultován s Agenturou. Zpráva obsahující
záznamy o druzích a počtech kusů ZCHDŽ, které budou předmětem transferu, bude
Agentura předána po skončení plánované akce.
h) Při provádění prací budou probíhat pouze nutné pojezdy strojů a bude zabráněno možnosti
kontaminace biotopů (např. únikem oleje či pohonných hmot z těchto strojů). Práce budou
prováděny s maximální šetrností k přírodnímu prostředí.
i) Při realizaci záměru bude zajištěn stálý průtok vody v Lužickém potoce mezi oběma
vodními díly.
j) Do stávajícího litorálního pásma může být zasahováno pouze po předchozí konzultaci
s Agenturou.
k) Veškerý materiál (mimo sedimentů ze dna nádrží, které budou ukládány na vybraných
pozemcích v k. ú. Lužice u Mostu) musí být odvezen mimo prostor vodního díla, a musí
s ním být nakládáno v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně
některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
l) V případě nálezu jiných než uvedených ZCHDŽ bude o této skutečnosti ihned informován
orgán ochrany přírody.
m)Dříve udělená výjimka se vztahuje na žadatele a firmu, která bude samotné práce
provádět na základě smluvního vztahu s žadatelem. Nacionále této firmy (název, IČO
a adresa) a jejího zástupce (jméno, datum narození a adresa trvalého bydliště, vč.
telefonického spojení) zodpovědného za řešení této konkrétní stavby, budou Agentuře
předány nejpozději 10 dnů před zahájením prací.
n) Práce budou probíhat dle předložené projektové dokumentace, kterou v březnu 2017
vypracovala společnost MV projekt spol. s r. o., IČO 26137917, se sídlem: V Zahrádkách
č. p. 2838/43, 130 00 Praha 3, odpovědný projektant: Ing. Lukáš Valečka.
o) Agentura bude písemně informována o termínu realizace akce min. 10 dní před zahájením
prací a neprodleně po jejím skončení.
p) Platnost dříve udělené výjimky je ohraničena ukončením realizace, nejdéle do 31.12.2022.
q) Při realizaci záměru bude v každé z nádrží zachováno minimálně 15% objemu stávajících
sedimentů.
r) Na březích nebudou zapěstovány vodomilné rostliny (v případě nutnosti tohoto opatření
budou využity pouze geograficky původní druhy konzultované s Agenturou).
Pro užívání stavby vodního díla stanovuje podle § 115 odst. 1 stavebního zákona tyto
podmínky:
18) Stavebník zajistí, aby byly před započetím užívání stavby provedeny a vyhodnoceny
zkoušky předepsané zvláštními právními předpisy.
19) Dokončenou stavbu, popřípadě její část schopnou samostatného užívání, lze užívat na
základě kolaudačního souhlasu nebo kolaudačního rozhodnutí. Žádost o kolaudační
souhlas bude doložena náležitostmi podle § 121 stavebního zákona. Žádost o vydání
kolaudačního souhlasu stavebník podá na předepsaném formuláři a s předepsanými
přílohami. K žádosti o vydání kolaudačního souhlasu žadatel připojí zejména:
- vyhodnocení splnění podmínek tohoto rozhodnutí,
- doklady o dodržení podmínek tohoto rozhodnutí:
- popis a zdůvodněním provedených odchylek od stavebního povolení,
- kopii stavebního deníku s uvedením jména a příjmení stavbyvedoucího, který prokazuje
oprávnění k výkonu této činnosti otiskem svého razítka a podpisem ve stavebním deníku
a se záznamy pravidelných kontrolních prohlídek stavebního záměru,
- doklady o výsledcích předepsaných zkoušek,
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- závazná stanoviska dotčených orgánů k užívání stavby vyžadovaná zvláštními právními
předpisy,
- dokumentaci skutečného provedení stavby,
- zápis o odevzdání a převzetí stavby, pokud byl pořízen,
- doklady prokazující shodu použitých výrobků a požadavky na stavby,
- doklad o tom, že stavbu prováděla osoba způsobilá k provádění staveb vodních děl,
- doklady ve smyslu zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů,
prokazující likvidaci či využití odpadů vzniklých realizací stavby.
III. podle § 61 odst. 5 vodního zákona
zařazuje vodní dílo
vodní nádrž Lužice I
do kategorie IV. z hlediska technickobezpečnostního dohledu
v rozsahu podle § 5 vyhlášky č. 471/2001 Sb., o technickobezpečnostním dohledu nad vodními
díly.
Údaje o místu předmětu rozhodnutí:
Název kraje
Název obce
Název katastrálního území
Parcelní čísla dle evidence katastru nemovitostí

Název vodního toku
Číslo hydrologického pořadí a podpořadí
Hydrogeologický rajon
Název a kód vodního útvaru podzemních vod
Název a kód vodního útvaru povrchových vod

Ústecký
Lužice
Lužice u Mostu (ID 689327)
parc. č. 856/1, 856/2, 856/3, 856/5, 856/6,
856/7, 860/3, 880, 881/1, 881/2, 886,
888/1, 888/2, 897, 900/2, 913/1, 916/1,
916/2, 917/2, 917/3, 917/4, 918, 921/2,
1029, 1031/1, 1031/2, 1031/6
Lužický potok (ID VT 10226149)
1-14-01-0430-0-00
Křída Dolního Labe po Děčín - levý břeh,
jižní část (ID 4611)
Křída Dolního Labe po Děčín - levý břeh,
jižní část (ID 46110)
Srpina od pramene po ústí do toku Bílina
(OHL_0810)
275 m n. m.

Výškopisné údaje
Orientační určení polohy (souřadnice X, Y)
přibližný střed vodní nádrže Lužice I X = 991691.23 Y = 782840.59
Účastníci řízení podle § 27 odst. 1 správního řádu:
Obec Lužice, zastoupená starostou obce, Lužice č. p. 77, 435 24 Lužice u Mostu

Odůvodnění
Dne 31.10.2019 podal žadatel žádost o povolení k nakládání s povrchovými nebo podzemními
vodami nebo jeho změnu a žádost o stavební povolení k vodním dílům na stavbu:
„protipovodňová opatření na Lužickém potoce - oprava vodní nádrže Lužice I“. Dnem podání
žádosti bylo zahájeno vodoprávní a stavební řízení.
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Vzhledem k tomu, že žádost neobsahovala požadované náležitosti podle přílohy č. 1 a 8
vyhlášky č. 183/2018 Sb., o náležitostech rozhodnutí a dalších opatření vodoprávního úřadu
a o dokladech předkládaných vodoprávnímu úřadu (dále jen „vyhláška“) a podle § 110 odst. 2
stavebního zákona, vyzval vodoprávní úřad opatřením ze dne 27.11.2019 č. j.: MmM/118802/
2019/OSÚ/EH, v souladu s § 45 odst. 2 správního řádu, žadatele k doplnění podkladů žádosti,
poskytl mu k tomu přiměřenou lhůtu do 10.01.2020 a současně s tím řízení podle § 64
odst. 1 písm. a) správního řádu přerušil. Dne 09.01.2020 žadatel doložit většinu požadovaných
podkladů s výjimkou vyjádření, stanoviska, závazného stanoviska nebo jiného opatření
příslušného silničního správního úřadu k zabezpečení příjezdu na staveniště a provizornímu
dopravnímu značení na krajské komunikaci č. III/25311 v k. ú. Lužice u Mostu a silnici III/2574
(dále jen „opatření příslušného silničního správního úřadu“), (odkazuje na něj také vyjádření
Správy a údržby silnic Ústeckého kraje, p. o. ze dne 09.01.2020 zn.: SUSUKCV/LTA/13758/
2019). Na základě tohoto zjištění vodoprávní úřad den 10.01.2020 č. j.: MmM/003702/2020/
OSÚ/EH vyzval v souladu s § 45 odst. 2 správního řádu žadatel k doložení opatření příslušného
silničního správního úřadu nejpozději do 21.02.2020 a současně s tím řízení podle § 64
odst. 1 písm. a) správního řádu přerušil. Dne 22.01.2020 se k vodoprávnímu úřadu dostavila
referentka Jana Štefková oddělení registrací, dopravy a komunikací, odboru správních činností
Magistrátu města Mostu, která do záznamu č. j.: MmM/008084/2020/OSÚ/EH uvedla:
„vzhledem k navrhovanému způsobu dopravy stavební techniky a materiálu na místo stavby
a vzhledem k cestám, které k této dopravě budou využívány, správní orgán pro stavební povolení
nevydá žádné opatření dle zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, v platném znění.“
Tímto vodoprávní úřad považoval výzvu ze dne 10.01.2020 č. j.: MmM/003702/2020/OSÚ/EH
za splněnou a dne 22.01.2020 pokračoval v řízení.
Účastníci vodoprávního řízení byli určeni podle § 115 vodního zákona a § 109 stavebního
zákona. Vodoprávní úřad dospěl k závěru, že účastníky jsou:
I. Povolení k nakládání s vodami
- žadatel: Obec Lužice, zastoupená starostou obce, IČO 00266051, Lužice č. p. 77,
435 24 Lužice u Mostu
- obec, v jejímž územním obvodu může dojít rozhodnutím vodoprávního úřadu k ovlivnění
vodních poměrů nebo životního prostředí: Obecní Lužice, IČO 00266051, Lužice č. p. 77,
435 24 Lužice u Mostu
- správce vodního toku Lužický potok: Povodí Ohře, s. p., IČO ,Bezručova č. p. 4219,
430 03 Chomutov 3
II. Povolení stavby vodního díla
- stavebník: Obec Lužice, zastoupená starostou obce, IČO 00266051, Lužice č. p. 77,
435 24 Lužice u Mostu
- vlastník pozemku, na kterém má být stavba prováděna: Jan Rajter, nar. 08.02.1982,
Moravěves č. p. 15, Havraň, 434 01 Most 1; Martin Rajter, nar. 19.05.1984, Moravěves
č. p. 13, Havraň, 434 01 Most 1; Jan Rajter, nar. 21.02.1955, Moravěves č. p. 8, Havraň,
434 01 Most 1; Ing. Jana Kuchařová, nar. 27.08.1970, Jarmily Glazarové č. p. 1042/57,
434 01 Most 1
- vlastník sousedního pozemku nebo stavby na něm: Martin Hodek, nar. 03.06.1968, Lužice
č. p. 64, 435 24 Lužice u Mostu; Petra Hodková, nar. 05.10.1971, Lužice č. p. 64,
435 24 Lužice u Mostu; Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Ústecký
kraj, IČO 01312774, Husinecká č. p. 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov; Ing. Pavel
Hanka, nar. 25.01.1969, Hradní č. p. 149/22, Souš, 435 02 Most 9; Jitka Hanková,
nar. 29.04.1978, Hradní č. p. 149/22, Souš, 435 02 Most 9; Zdeněk Horák, nar.
17.11.1967, Saběnice č. p. 3, Havraň, 434 01 Most 1; Milan Machač, nar. 05.01.1963,
Lužice č. p. 9, 435 24 Lužice u Mostu, neznámý vlastník pozemku parc. č. 856/8
v k. ú. Lužice u Mostu, neznámý vlastník pozemku parc. č. 923 v k. ú. Lužice u Mostu
Č.j. MmM/020360/2020/OSÚ/EH
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ten, kdo má k sousednímu pozemku nebo stavbě na něm právo odpovídající věcnému
břemenu: Lesy České republiky, s. p., Lesní správa Litoměřice, IČO 42196451,
Přemyslova č. p. 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové 8; Správa
a údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková organizace, IČO 00080837, Ruská
č. p. 260/13, Dubí - Pozorka, 417 03 Pozorka
správce vodního toku Lužický potok: Povodí Ohře, s. p., IČO ,Bezručova č. p. 4219,
430 03 Chomutov 3
oprávněný k aplikaci závadných látek dle § 39 odst. 7 vodního zákona (rozhodnutí ze dne
07.04.2010, JID: 61150/2010/KUUK, j. č.: 646/ZPZ/10/R-028.2): Český rybářský svaz,
z. s., Severočeský územní svaz, Střekovské nábřeží č. p. 975/51, Střekov, 400 03 Ústí nad
Labem 3

III. zařazení vodního díla do kategorie technickobezpečnostního dohledu
- stavebník: Obec Lužice, zastoupená starostou obce, IČO 00266051, Lužice č. p. 77,
435 24 Lužice u Mostu
Účastníky řízení nejsou vlastníci dalších okolních pozemků a staveb v sousedství, jelikož se
jejich práv zamýšlená a tímto rozhodnutím povolená stavba nedotkne.
Vodoprávní úřad opatřením ze dne 22.01.2020 č. j.: MmM/008335/2020/OSÚ/EH oznámil
známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům zahájení vodoprávního a stavebního řízení
o povolení k nakládání s vodami podle § 8 odst. 1 písm. a) bodu 2. vodního zákona a vydání
stavebního povolení podle § 15 vodního zákona k opravě vodního díla: „protipovodňová
opatření na Lužickém potoce - oprava vodní nádrže Lužice I“. 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 13.02.2020 mohou účastníci řízení uplatnit své námitky a dotčené
správní úřady svá stanoviska. Současně vodoprávní úřad upozornil, že k později uplatněným
závazným stanoviskům, námitkám, popřípadě důkazům nebude podle ustanovení § 115 odst. 8
vodního zákona přihlédnuto. Neznámý vlastníci pozemků parc. č. 856/8 a 923 v k. ú. Lužice
u Mostu, byli informováni o možnosti převzít písemnost prostřednictvím veřejné vyhlášky ze
dne 19.02.2020 č. j.: MmM/020339/2020/OSÚ/EH. Tato veřejná vyhláška byla svěšena z úřední
desky stavebního úřadu Most dne 09.03.2020 a z úřední desky obecního úřadu Lužice dne
10.03.2020.
Při oznámení zahájení řízení vodoprávní úřad zjistil, že mu bylo doloženo neplatné vyjádření
oddělení rozvoje a územního plánu, odboru rozvoje a dotací Magistrátu města Mostu ze dne
05.05.2017 zn.: MmM/048356/2017/ORaD/MN. S ohledem na § 96b odst. 2 stavebního zákona
požádal vodoprávní úřad prostřednictvím interní zprávy ze dne 22.01.2020 referentku Ing. arch.
Michaelu Noskovou oddělení rozvoje a územního plánu, odboru rozvoje a dotací Magistrátu
města Mostu o vydání závazného stanoviska pro stavbu dle § 96b stavebního zákona. Dne
11.02.2020 bylo vydáno vyjádření zn.: MmM/008946/2020/ORaD/MN, č. j.: MmM/019291/
2020/ORaD/MN.
Ve lhůtě do 13.02.2020 nebyly účastníky řízení uplatněny žádné námitky, důkazy a dotčenými
orgány závazná stanoviska a nebyla využita možnost nahlédnout do spisu. Na základě oznámení
o zahájení řízení obdržel vodoprávní úřad prostřednictvím datových schránek dne 29.01.2020
oznámení – připomínky České pošty, s. p., zn.: ČP/6439/2020/PČ SV PA.
V rámci celého řízení bylo zjištěno:
a) Projektovou dokumentaci stavby s názvem „Protipovodňová opatření na Lužickém potoce –
vodní nádrž Lužice I“ zpracovala společnost MV projekt spol. s r. o., IČO 26137917,
V zahrádkách č. p. 2838/43, 130 00 Praha 3, odpovědný zástupce/ projektant Ing. Martin
Č.j. MmM/020360/2020/OSÚ/EH
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b)

c)

d)

e)

f)

g)

h)

i)

j)

k)

Valečka (ČKAIT – 0004814, autorizovaný inženýr pro vodohospodářské stavby), číslo
zakázky MV 1083/16/3, zpracováno v březnu 2017.
Stavba byla umístěna rozhodnutím Útvaru hlavního architekta Mostu dne 20.02.1968,
ÚHA 244/68-Št/Ir. Povolení k výstavbě vydal Okresní národní výbor v Mostě, odbor
vodního hospodářství a pro věci zemědělství a lesnictví dne 17.10.1968 zn: vod/405/2839/
68/Šo. Rozhodnutí o uvedení stavby do trvalého provozu vydal Okresní národní výbor Most,
odbor vodního a lesního hospodářství a zemědělství dne 29.01.1973 zn. Vod/73/51-G-22-321
s platností od 01.02.1973.
Pro rybochovnou soustavu Lužice (zahrnuje nádrže č. 1, 2, 3) v k. ú. Lužice u Mostu bylo
Krajským úřadem Ústeckého kraje, odborem životního prostředí a zemědělství dne
07.04.2010 JID: 61150/2010/KUUK, j. č.: 646/ZPZ/10/R-028.2 vydáno rozhodnutí
o povolení výjimky dle § 39 odst. 7 vodního zákona Českému rybářskému svazu, Místní
organizaci Most. Povolení výjimky je uděleno do 31.03.2020.
Podle stanoviska správce povodí, Povodí Ohře, s. p. ze dne 10.09.2019, zn.: POH/
39144/2019-2/201100 z hlediska zájmů daných platným Národním plánem povodí Labe
a Plánem dílčího povodí Ohře, dolního Labe a ostatních přítoků Labe je uvedený záměr
možný, protože lze předpokládat, že záměrem nedojde ke zhoršení chemického stavu
a ekologického stavu dotčených útvarů povrchových vod a chemického a kvantitativního
stavu útvarů podzemních vod, a že nebude znemožněno dosažení jejich dobrého stavu.
Oddělení životního prostředí, odboru životního prostředí a mimořádných událostí Magistrátu
města Mostu dne 12.02.2018 pod č. j.: MmM/000973/2017/OŽPaMU/SP vydalo závazné
stanovisko, souhlas k odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu (dále jen „ZPF“)
vztahující se na pozemek parc. č. 913/1 (orná půda). Dle závazného stanoviska bude trvalý
ZPF v rozsahu 0,0310 ha. Platnost vydaného souhlasu je totožná s platností rozhodnutí
vydaného dle stavebního zákona.
Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky, regionální pracoviště Správa chráněné
krajinné oblasti České středohoří dne 29.09.2017 č. j.: SR/0993/UL/2017-6 vydala
rozhodnutí o povolení výjimky dle § 56 odst. 1 a odst. 2 písm. b) a c) zákona č. 114/1992
Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů. Výjimka byla povolena do
ukončení realizace, nejdéle do 31.12.2022.
Dne 02.09.2019 nabylo právní moci rozhodnutí o kácení mimo lesní zeleně vydané obecním
úřadem Lužice pod č. j.: KMZ-04/2019-Se. Povolení ke kácení náletových dřevin a keřů bylo
povoleno v rozsahu výkresu D.1. IO 01 – DIO 01.6 – Situace kácení a náhradní výsadby
v obci Lužice, k. ú. Lužice u Mostu (příloha č. D.1.2.12. předložené projektové
dokumentace).
Na základě předloženého posudku zpracovaného v souladu s § 61 odst. 2 a 4 vodního zákona
pro zařazení vodního díla do kategorií technickobezpečnostního dohledu, vypracovaného
společností VODNÍ DÍLA-TBD a. s. dne 04.12.2017, zn.: O 7532/17, vypracoval Ing.
Stanislav Plecitý, bylo vodní dílo „vodní nádrž Lužice I“ zařazena do kategorie IV.
z hlediska technickobezpečnostního dohledu.
Na základě e-mailové komunikace stavebníka s Boženou Borovičkovou referentkou oddělení
životního prostředí, odboru životního prostředí a mimořádných událostí Magistrátu města
Mostu byl bod 3. vyjádření ze dne 19.05.2017 č. j.: MmM/046841/2017/OŽPaMU/JB
formulován pouze pro vodní nádrž Lužice II.
Na základě vyjádření oddělení rozvoje a územního plánu, odboru rozvoje a dotací Magistrátu
města Mostu ze dne 11.02.2020 zn.: MmM/008946/2020/ORaD/MN, č. j.: MmM/019291/
2020/ORaD/MN nebude vydáno závazné stanovisko pro stavbu dle § 96b stavebního zákona,
neboť stavba podléhá rozhodnutí, které nezávisí na posouzení jím vyvolané změny v území.
Vodoprávní úřad z mapy technické infrastruktury (spravováno oddělením GIS, odboru
informačního systému Magistrátu města Mostu) zjistil, že v místě stavby se nachází
radioreléová trasa v majetku České pošty, s. p., které na základě tohoto zjištění informativně
zaslal oznámení zahájení řízení jako ostatnímu. Na základě tohoto obeslání obdržel
vodoprávní úřad dne 29.01.2020 oznámení – připomínky vydané pod zn.: ČP/6439/

Č.j. MmM/020360/2020/OSÚ/EH

Stránka 12 z 17

2020/PČ SV PA. Česká pošta, s. p. uvádí podmínku: „po celou dobu rekonstrukce bude
zajištěn přístup, nebude narušen provoz a dotace provozovny České pošty, s. p., která je
umístěna v budově pošty Lužice u Mostu, Lužice č. p. 58, 435 24 Lužice.“ Tato podmínka se
dle posouzení vodoprávního úřadu nevztahuje ke zjištěné radioreléové trase a řešené stavbě.
l) Žádost byla doložena (i v průběhu řízení) všemi povinnými doklady podle ustanovení § 2
a § 10 vyhlášky. Projektová dokumentace byla předložena ve dvou vyhotoveních.
Stavebníkem byla předložena stanoviska dotčených orgánů a stanoviska vlastníků nebo
správců veřejné dopravní a technické infrastruktury a zařízení v jejich vlastnictví nebo
správě. Byly doloženy tyto doklady:
- 2 pare projektové dokumentace,
- e-mailová komunikace žadatele s Boženou Borovičkovou referentkou oddělení
životního prostředí, odboru životního prostředí a mimořádných událostí Magistrátu
města Mostu ze dne 01.12.2017,
- vyjádření Správy a údržby silnic Ústeckého kraje, příspěvková organizace ze dne
09.01.2020, zn.: SUSUKCV/LTA/13758/2019 – nemá námitek, uplatňuje podmínky,
které jsou zahrnuty v podmínkách tohoto rozhodnutí,
- vyjádření o existenci sítě elektronický komunikací společnosti Česká telekomunikační
infrastruktura a. s. ze dne 05.11.2019 č. j.: 801275/19 – nedojde ke střetu,
- sdělení o existenci energetického zařízení společnosti ČEZ Distribuce, a. s. ze dne
02.12.2019 zn.: 0101221080 – v uvedeném zájmovém území se nenachází energetické
zařízení společnosti,
- vyjádření o existenci vedení veřejné komunikační sítě společnosti UPC Česká
republika, která je zastoupena společností InfoTel, spol. s r. o. ze dne 15.01.2019
č. ž.: E000718/19 – v prostoru stavby se nenachází vedení veřejné komunikační sítě
společnosti, se stavbou souhlasí,
- smlouva o zřízení služebnosti uzavřena mezi Janem Rajterem (nar. 08.02.1982)
a Martinem Rajterem a Obcí Lužice dne 16.12.2019 – platná pro pozemky parc.
č. 917/2 a 917/4 v k. ú. Lužice u Mostu,
- plán kontrolních prohlídek,
- smlouva o zřízení služebnosti uzavřena mezi Janem Rajterem (nar. 08.02.1982)
a Martinem Rajterem a Obcí Lužice dne 30.05.2018 – platná pro pozemky parc.
č. 856/1, 856/2, 856/3, 856/5, 856/6, 886 v k. ú. Lužice u Mostu,
- kupní smlouva č. 762/2018 uzavřená mezi Povodí Ohře, s. p. a Obcí Lužice dne
30.07.2018 – platná pro pozemky parc. č. 856/7, 470/16, 184/4 v k. ú. Lužice
u Mostu,
- písemný souhlas vlastník pozemka parc. č. 913/1 a 916/1 v k. ú. Lužice u Mostu Ing.
Jany Kuchařové ze dne 04.12.2017,
- písemný souhlas vlastník pozemka parc. č. 856/1, 856/2, 856/3, 856/5, 856/6, 880,
881/1, 886, 888/1, 917/2, 917/3, 917/4, 185/5 v k. ú. Lužice u Mostu Jana Rajtera
a Martina Rajtera ze dne 06.12.2017,
- písemný souhlas vlastník pozemka parc. č. 881/2, 888/2, 897, 916/2, 918, 921/2
v k. ú. Lužice u Mostu Jana Rajtera ze dne 06.12.2017,
- souhlasy vlastníků stavbou dotčených pozemků vyznačené na platné situaci
předložené projektové dokumentace v souladu s § 184a stavebního zákona,
- plná moc pro zastupování Obce Lužice společností Universal Solutions s. r. o.,
jednatelka Gabriela Vaciková, IČO 03470300, Francouzská č. p. 404, 397 01 Písek,
- rozhodnutí o kácení mimo lesní zeleně vydané Obecním úřadem Lužice pod
č. j.: KMZ-04/2019-Se, právní moc dne 02.09.2019 – podmínky uvedené v rozhodnutí
vodoprávní úřad do tohoto rozhodnutí nepřebírá, jejich dodržení ověří správní orgán,
který rozhodnutí vydal,
- vyjádření a stanovisko Povodí Ohře, s. p. ze dne 10.09.2019 zn.: POH/39144/20192/201100 – souhlasí za předpokladu dodržení podmínek, které vodoprávní úřad
převzal do podmínek tohoto rozhodnutí,
Č.j. MmM/020360/2020/OSÚ/EH
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závazné stanovisko, souhlas k odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu oddělení
životního prostředí, odboru životního prostředí a mimořádných událostí Magistrátu
města Mostu ze dne 12.02.2018 č. j.: MmM/000973/2017/OŽPaMU/SP – stanoví
podmínky a povinnosti, které vodoprávní úřad převzal do podmínek tohoto
rozhodnutí,
vyjádření podniku Lesy České republiky, s. p. ze dne 17.01.2018 č. j.: LCR236/
000132/2018 – vyjádření bylo vydáno současně pro vodní nádrž Lužice I a Lužice II,
po posouzení podmínek vodoprávní úřad došel k závěru, že podmínky se vztahují
pouze k vodní nádrži Lužice II, která není předmětem tohoto rozhodnutí,
vyjádření odboru životního prostředí a zemědělství Krajského úřadu Ústeckého kraje
ze dne 05.12.2017 č. j.: 4529/ZPZ/2017, JID: 194526/2017/KUUK – záměr nemůže
závažně ovlivnit životní prostředí a proto nepodléhá posuzování vlivů na životní
prostředí,
rozhodnutí o povolení výjimky Agentury ochrany přírody a krajiny České republiky,
regionální pracoviště Správa chráněné krajinné oblasti České středohoří ze dne
29.09.2017 č. j.: SR/0993/UL/2017-6 - podmínky uvedené v rozhodnutí vodoprávní
úřad do tohoto rozhodnutí nepřebírá, jejich dodržení ověří správní orgán, který
rozhodnutí vydal,
závazné stanovisko Agentury ochrany přírody a krajiny České republiky, regionální
pracoviště Správa chráněné krajinné oblasti České středohoří ze dne 03.11.2017
č. j.: SR/0993/UL/2017-7 – souhlasí s umístění i realizací záměru při splnění
podmínek, které vodoprávní úřad převzal do podmínek tohoto rozhodnutí,
vyjádření oddělení rozvoje a územního plánu, odboru rozvoje a dotací Magistrátu
města Mostu ze dne 05.05.2017 zn.: MmM/048356/2017/ORaD/MN – v době vydání
tohoto rozhodnutí bylo vyjádření neplatné,
stanovisko odboru životního prostředí a zemědělství Krajského úřadu Ústeckého
kraje ze dne 02.05.2017 JID: 70207/2017/KUUK, j. č.: 2016/ZPZ/2017/V-2789 –
v dané záležitosti není dotčeným správním orgánem,
závazné stanovisko Krajské hygienické stanice Ústeckého kraje ze dne 04.05.2017,
č. j.: KHSUL 17500/2017 – s dokumentací souhlasí, bez podmínek,
závazné stanovisko Hasičského záchranného sboru Ústeckého kraje ze dne
05.05.2017 č. j.: HSUL-2935-4/PRE-2017 – souhlasí, bez podmínek,
vyjádření Agentury ochrany přírody a krajiny České republiky, regionální pracoviště
Správa chráněné krajinné oblasti České středohoří ze dne 21.08.2017 č. j.: SR/1684/
UL/2017-2 - vyjádření bylo vydáno současně pro vodní nádrž Lužice I a Lužice II, po
posouzení podmínek vodoprávní úřad došel k závěru, že podmínky se vztahují k vodní
nádrži Lužice II, která není předmětem tohoto rozhodnutí, anebo byly splněny před
vydáním tohoto rozhodnutí,
vyjádření Povodí Ohře, s. p. ze dne 15.05.2017 zn.: POH/17481/2017-2/201100 v době vydání tohoto rozhodnutí bylo vyjádření neplatné,
vyjádření oddělení životního prostředí, odboru životního prostředí a mimořádných
událostí Magistrátu města Mostu ze dne 19.05.2017 č. j.: MmM/046841/2017/
OŽPaMU/JB - vyjádření bylo vydáno současně pro vodní nádrž Lužice I a Lužice II,
po posouzení podmínek vodoprávní úřad došel k závěru, že podmínky se vztahují
k vodní nádrži Lužice II, která není předmětem tohoto rozhodnutí, anebo byly splněny
před vydáním tohoto rozhodnutí,
vyjádření o existenci sítě elektronických komunikací společnosti České
telekomunikační infrastruktura a. s. ze dne 15.03.2017 č. j.: 562062/17 - v době
vydání tohoto rozhodnutí bylo vyjádření neplatné,
sdělení o existenci energetického zařízení společnosti ČEZ Distribuce, a. s. ze dne
15.01.2019 zn.: 0101043272 - v době vydání tohoto rozhodnutí bylo sdělení neplatné,
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stanovisko společnosti GasNet, s. r. o., která je zastoupena společností GridServices,
s. r. o. ze dne 15.08.2019 zn.: 500198136 – v zájmovém území nejsou umístěna žádná
provozovaná plynárenská zařízení a plynovodní přípojky ve vlastnictví společnosti,
- sdělení o existenci komunikačního vedení společnosti Telco Pro Services, a. s. ze dne
16.01.2019 zn.: 0200854528 - v době vydání tohoto rozhodnutí bylo sdělení neplatné,
- vyjádření společnosti Vodafone Czech Republic a. s. ze dne 15.01.2019 zn.: 1901151527106165 - v době vydání tohoto rozhodnutí bylo vyjádření neplatné,
- vyjádření k existenci podzemních sítí společnosti České radiokomunikace, a. s. ze dne
16.01.2019 zn.: UPTS/OS/210207/2019 – ve vyznačeném území nedojde ke styku
s žádným podzemním vedením společnosti, nemá k uvedenému záměru žádné námitky
či připomínky,
- vyjádření společnosti Severočeské vodovody a kanalizace, a. s. ze dne 15.01.2019 zn.:
SCVKZAD35261 - v době vydání tohoto rozhodnutí bylo vyjádření neplatné,
- vyjádření společnosti T-Mobile Czech Republic a. s. ze dne 15.01.2019 zn.: E01969/
19 - v době vydání tohoto rozhodnutí bylo vyjádření neplatné,
- posudek o navržení zařazení vodního díla do IV. kategorie technickobezpečnostního
dohledu od společnosti VODNÍ DÍLA – TBD a. s. ze dne 04.12.2017 zn.: O 7532/17,
- smlouva o uložení sedimentu uzavřená mezi KOBRA ÚDLICE s. r. o. a Obcí Lužice
dne 14.03.2018.
m) Vodoprávní úřad ověřil vlastnická práva k pozemkům dotčeným nakládáním s vodami
a stavbou, a to z listu vlastnictví z dálkového přístupu katastru nemovitostí. Ke dni
10.03.2020 byl pozemek parc. č.:
- 856/1, 856/2, 856/3, 856/5, 856/6, 860/3, 880, 881/1, 886, 888/1, 917/2, 917/3, 917/4
v k. ú. Lužice u Mostu ve vlastnictví Jana Rajtera (nar. 21.02.1955) a Martina
Rajtera. Pozemek je veden v katastru nemovitostí pro obec Lužice, k. ú. Lužice
u Mostu na listu vlastnictví 121.
- 856/7, 900/2, 1029, 1031/1, 1031/2, 1031/6 v k. ú. Lužice u Mostu ve vlastnictví
žadatele. Pozemek je veden v katastru nemovitostí pro obec Lužice, k. ú. Lužice
u Mostu na listu vlastnictví 1.
- 881/2, 888/2, 897, 916/2, 918, 921/2 v k. ú. Lužice u Mostu ve vlastnictví Jana
Rajtera (nar. 08.02.1982). Pozemek je veden v katastru nemovitostí pro obec Lužice,
k. ú. Lužice u Mostu na listu vlastnictví 306.
- 913/1, 916/1 v k. ú. Lužice u Mostu ve vlastnictví Ing. Jany Kuchařové. Pozemek je
veden v katastru nemovitostí pro obec Lužice, k. ú. Lužice u Mostu na listu
vlastnictví 221.
n) V průběhu řízení nebyly účastníky řízení uplatněny připomínky, námitky ani návrhy.
K podkladům rozhodnutí se účastníci řízení nevyjádřili.
o) Doklad o zaplacení správního poplatku byl vodoprávnímu úřadu předložen dne 13.02.2020.
Posouzení vodoprávního úřadu:
Vodoprávní úřad zkoordinoval předložená vyjádření, stanoviska a závazná stanoviska a zahrnul
je do podmínek rozhodnutí.
Do podmínek rozhodnutí nebyly zahrnuty některé podmínky z vyjádření, stanovisek a závazných
stanovisek doložených účastníky řízení a dotčenými orgány. Jedná se o:
- podmínku uvedenou v oznámení České pošty, s. p. ze dne 29.01.2020 zn.: ČP/6439/2020/
PČ SV PA – provozu pobočky České pošty, s. p. se stavba nedotýká,
- podmínku bodu III. č. 7 vyjádření a stanoviska Povodí Ohře, s. p. ze dne 10.09.2019
zn.: POH/39144/2019-2/201100 – podmínka byla splněna před vydáním tohoto rozhodnutí,
- podmínky č. 1 – 12 vyjádření podniku Lesy České republiky, s. p. ze dne 17.01.2018
č. j.: LCR236/000132/2018 – podmínky se vztahují k vodnímu dílu vodní nádrži Lužice II,
která není předmětem tohoto rozhodnutí,
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v podmínce č. 7 závazného stanoviska Agentury ochrany přírody a krajiny České republiky,
regionální pracoviště Správa chráněné krajinné oblasti České středohoří ze dne
03.11.2017 č. j.: SR/0993/UL/2017-7 byla vynechána věta „V druhé fázi realizace budou
po vypuštění nádrže Lužice II. Nalezené ZCHDŽ přeneseny do nádrže Lužice I.“ – tato část
podmínky se vztahuje k vodnímu dílu vodní nádrži Lužice II, která není předmětem tohoto
rozhodnutí,
podmínky uvedené ve vyjádření Agentury ochrany přírody a krajiny České republiky,
regionální pracoviště Správa chráněné krajinné oblasti České středohoří ze dne
21.08.2017 č. j.: SR/1684/UL/2017-2 – podmínka č. 1, 2 a 4 se vztahuje k vodnímu dílu
vodní nádrži Lužice II, která není předmětem tohoto rozhodnutí, podmínka č. 3 byla
splněna před vydáním tohoto rozhodnutí,
podmínky vyjádření oddělení životního prostředí, odboru životního prostředí
a mimořádných událostí Magistrátu města Mostu ze dne 19.05.2017 č. j.: MmM/046841/
2017/OŽPaMU/JB – podmínka č. 1, 2 a 4 byla splněna před vydáním tohoto rozhodnutí,
podmínka č. 3 se vztahuje k vodnímu dílu vodní nádrži Lužice II, která není předmětem
tohoto rozhodnutí,

Do podmínek rozhodnutí nebyly zahrnuty dále podmínky uvedené v rozhodnutí o kácení mimo
lesní zeleně vydané Obecním úřadem Lužice pod č. j.: KMZ-04/2019-Se, právní moc dne
02.09.2019 a v rozhodnutí o povolení výjimky Agentury ochrany přírody a krajiny České
republiky, regionální pracoviště Správa chráněné krajinné oblasti České středohoří ze dne
29.09.2017 č. j.: SR/0993/UL/2017-6. Podmínky uvedené v těchto rozhodnutím měl žadatel
možnost projednat před vydáním tohoto rozhodnutí a jejich dodržení ověří správní orgán, který
dané rozhodnutí vydal.
Vodoprávní úřad v provedeném řízení přezkoumal předložené žádosti z hledisek uvedených
v ustanoveních vodního zákona a stavebního zákona a zjistil, že jejím uskutečněním nejsou
ohroženy zájmy společnosti ani nepřiměřeně omezena či ohrožena práva a oprávněné zájmy
účastníků řízení. Projekt (dokumentace) stavby splňuje obecné technické požadavky na
výstavbu. Nebyly shledány důvody bránící povolení. S ohledem na výše uvedené rozhodl,
vodoprávní úřad tak, jak je uvedeno ve výrokové části tohoto rozhodnutí, za použití ustanovení
právních předpisů ve výroku uvedených.

Ing. Stanislav Franta
vedoucí odboru stavební úřad
Magistrátu města Mostu
Poplatek:
Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších
předpisů položky 18 odst. 1 písm. h) ve výši 3000 Kč byl zaplacen dne 13.02.2020.
Příloha pro stavebníka: (obdrží po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí)
 ověřená dokumentace stavby „Protipovodňová opatření na Lužickém potoce Vodní nádrž
Lužice I“
 štítek Stavba povolena
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Obdrží:
Účastníci řízení:
Universal Solutions s. r. o., IDDS: mqwqtp8
sídlo: Francouzská č. p. 404, Hradiště, 397 01 Písek 1
zastoupení pro: Obec Lužice, zastoupená starostou obce, Lužice č. p. 77, 435 24 Lužice
u Mostu
Jan Rajter, Moravěves č. p. 47, Havraň, 434 01 Most 1
Martin Rajter, Moravěves č. p. 13, Havraň, 434 01 Most 1
Jan Rajter, Moravěves č. p. 8, Havraň, 434 01 Most 1
Ing. Jana Kuchařová, Jarmily Glazarové č. p. 1042/57, 434 01 Most 1
Lesy České republiky, s. p., Lesní správa Litoměřice, IDDS: e8jcfsn
sídlo: Přemyslova č. p. 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové 8
Český rybářský svaz, z. s., Severočeský územní svaz, Střekovské nábřeží č. p. 975/51, Střekov,
400 03 Ústí nad Labem 3
Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková organizace, IDDS: 6hevxje
sídlo: Ruská č. p. 260/13, Dubí - Pozorka, 417 03 Pozorka
Martin Hodek, Lužice č. p. 64, 435 24 Lužice u Mostu
Petra Hodková, Lužice č. p. 64, 435 24 Lužice u Mostu
Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Ústecký kraj, IDDS: z49per3
sídlo: Husinecká č. p. 1024/11a, 130 00 Praha 3 - Žižkov
Ing. Pavel Hanka, Hradní č. p. 149/22, Souš, 435 02 Most 9
Jitka Hanková, IDDS: qasmsuz
trvalý pobyt: Hradní č. p. 149/22, Souš, 435 02 Most 9
Zdeněk Horák, Saběnice č. p. 3, Havraň, 434 01 Most 1
Milan Machač, Lužice č. p. 9, 435 24 Lužice u Mostu
Povodí Ohře, státní podnik, IDDS: 7ptt8gm
sídlo: Bezručova č. p. 4219, 430 03 Chomutov 3
Účastníci řízení obeslaní veřejnou vyhláškou o možnosti převzít písemnost:
vlastník pozemku parc. č. 856/8 v k. ú. Lužice u Mostu
vlastník pozemku parc. č. 923 v k. ú. Lužice u Mostu
Dotčené orgány:
Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky, Správa CHKO České středohoří, IDDS:
dkkdkdj
sídlo: Michalská č. p. 260/14, 412 01 Litoměřice 1
Magistrát města Mostu, odbor životního prostředí a mimořádných událostí, Radniční č. p. 1/2,
434 01 Most 1
Obecní úřad Lužice, IDDS: yfcb2zx
sídlo: Lužice č. p. 77, 435 24 Lužice u Mostu
Krajská hygienická stanice Ústeckého kraje, územní pracoviště Most, IDDS: 8p3ai7n
sídlo: J. E. Purkyně č. p. 270/5, 434 01 Most 1
Hasičský záchranný sbor Ústeckého kraje, územní odbor Most, IDDS: auyaa6n
sídlo: Dělnická č. p. 163, Velebudice, 434 01 Most 1
Ostatní:
Magistrát města Mostu, odbor rozvoje a dotací, Radniční č. p. 1/2, 434 01 Most 1
Česká pošta, s. p., IDDS: kr7cdry
sídlo: Politických vězňů č. p. 909/4, 110 00 Praha 1 - Nové Město
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