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Revitalizace břehové linie jezera Matylda

ROZHODNUTÍ
Krajský úřad Ústeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, jako vodoprávní úřad
příslušný podle § 107 písm. u) zák. č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů
(vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, a speciální stavební úřad podle § 15 odst. 4
vodního zákona a § 15 odst. 1 písm. d) zák.č. 183/2006 Sb., o územním plánování a
stavebním řádu
(stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, na žádost ze dne
14.3.2019 rozhodl, že
žadateli: Statutární město Most, se sídlem Radniční 1/2, 434 01 Most, IČO 00266094,
ve společném povolení podle § 115 odst. 1 vodního zákona a § 94p odst. 1 stavebního
zákona
schvaluje stavební záměr
realizovat vodní dílo s názvem „Revitalizace břehové linie jezera Matylda“, jejímž účelem
je zlepšení podmínek pro využívání jezera Matylda pro rekreaci.
Údaje o umístění stavby:
kraj: Ústecký
obec: Most
katastrální území: Souš
Parcelní čísla pozemků:
828/52 – vodní plocha, vodní nádrž umělá
828/53 – ostatní plocha, ostatní komunikace
828/63 – ostatní plocha, jiná plocha
828/86 – vodní plocha, koryto vodního toku umělé
828/88 - ostatní plocha, ostatní komunikace
Určení polohy (X:Y): 986723:792610
Číslo hydrologického pořadí: 1 – 14 - 01 – 0250 – 0 – 00 - 0
Popis prostorového řešení stavby:
Stavební pozemek o rozloze 2,41 ha je vymezen cyklostezkou vedoucí po obvodu jezera.
Terén stavebního pozemku se nachází okolo kóty vodní hladiny – cca 230 m n.m. Na
stavebním pozemku se nenacházejí inženýrské sítě. Stavba nebude mít vliv na technickou
infrastrukturu umístěnou na okolních pozemcích.
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Jedná se stavební úpravy břehové linie VD Matylda v rekreační zóně jezera, které zahrnují
výstavbu nových písčitých a oblázkových pláží (1941 m2) a výstavbu nových přístupových
mol a provedení plovoucích mol:
M1 – hlavní molo s bazény,
M2 – molo pro vodní sporty,
M3 – molo pro plavce (2 ks),
M4 – solitérní mola (2 ks).
Dále bude provedena příprava území pro budoucí výstavbu obslužného objektu, která
zahrnuje realizaci základové desky o rozměrech 7,6 x 8,8 m2, kanalizační přípojky v délce
115 m, vodovodní přípojky v délce 119 m a elektro přípojky v délce 197,4 na pozemku p.č.
828/63 v k.ú. Souš.
Pro stavbu se stanovují podle § 15 odst. 3 vodního zákona tyto podmínky a povinnosti:
1. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace zpracované právnickou
osobou SCES – GROUP spol. s r.o., Petrského 1178, 110 00 Praha, v září 2018,
zak. č. 0919.
2. Stavebník oznámí vodoprávnímu úřadu termín zahájení stavby a název a sídlo
podnikatele, který bude stavbu provádět.
3. Stavebník oznámí vodoprávnímu úřadu dokončení stavby za účelem provedení
závěrečné kontrolní prohlídky.
4. Stavbu lze užívat na základě provedené kolaudace. Žádost o vydání kolaudačního
souhlasu bude podána na příslušném formuláři (příloha č. 14 vyhl. č. 183/2018 Sb.) a
doložena povinnými podklady včetně geometrického plánu, dokumentace skutečného
provedení, pokud došlo k odchylkám proti schválenému záměru, zápisu o odevzdání
a převzetí stavby, pokud byl pořízen, doklady prokazující shodu vlastností použitých
výrobků, doklady o nakládání s odpady, dokladem o tom, že příslušnému obecnímu
úřadu byly ohlášeny a doloženy změny týkající se obsahu technické mapy obce,
pokud je obcí vedena a pro účely jejího vedení je vydána obecně závazná vyhláška.
5. Stavba bude dokončena do 30.9.2020.
Účastník řízení podle § 27 odst. 1 správního řádu:
Statutární město Most, se sídlem Radniční 1/2, 434 01 Most, IČO 00266094

Odůvodnění
Dne 14.3.2019 byla na Krajský úřad Ústeckého kraje podána žádost právnické osoby
Statutární město Most, IČO 00266094, o schválení záměru ve společném povolení realizovat
vodní dílo s názvem „Revitalizace břehové linie jezera Matylda“. Žádost podala firma
ARTECH spol. s r.o., IČO 25024671, zmocněná k zastupování stavebníka na základě plné
moci.
K žádosti byla předložena tato stanoviska a vyjádření:
- vyjádření Povodí Ohře, státní podnik, ze dne 30.9.2011,
- sdělení Krajského úřadu Ústeckého kraje podle zákona č. 100/2001 Sb. ze dne
28.10.2010,
koordinované závazné stanovisko Krajského úřadu Ústeckého kraje ze dne6.5.2016,
vyjádření Magistrátu města Mostu, OŽPaMU, ze dne 20.8.2009,
závazné stanovisko MMM, OŽP a MU, k zásahu do VKP ze dne 26.11.2011,
stanovisko Krajského úřadu Ústeckého kraje, odboru životního prostředí a
zemědělství, OPK, ze dne 7.12.2010,
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stanovisko ČRS ze dne 26.6.2009,
vyjádření Krajského úřadu Ústeckého kraje, odboru životního prostředí a zemědělství,
z hlediska horního zákona ze dne 27.1.2010,
stanovisko MŽP ze dne 27.9.2010,
vyjádření OBÚ ze dne 2009,
závazné stanovisko KHS ze dne 8.10.2010,
závazné stanovisko MO, VUSS, ze dne 23.7.2013,
vyjádření Statutárního města Most ze dne 4.9.2009,
vyjádření SD a.s. ze dne 13.10.2010,
vyjádření Palivového kombinátu Ústí, státní podnik, ze dne 29.6.2009.

Vodoprávní úřad žádost posoudil a dospěl k závěru, že stavební záměr je v souladu
s požadavky vodního i stavebního zákona a jejich prováděcích právních předpisů, že
dokumentace je úplná a přehledná a že jsou v ní řešeny obecné požadavky na výstavbu.
Krajský úřad Ústeckého kraje oznámil účastníkům a dotčenému orgánu zahájení řízení
opatřením ze dne 20.5.2019. Zároveň je poučil o jejich právech a povinnostech. Do okruhu
účastníků zahrnul kromě žadatele i Povodí Ohře, státní podnik, a Palivový kombinát Ústí,
státní podnik. Ve lhůtě stanovené k uplatnění námitek či připomínek nebyly námitky ani
připomínky uplatněny. Orgán ochrany přírody a krajiny v závazném stanovisko požadoval
respektovat § 5 a 5a zákona o ochraně přírody a krajiny a provádět práce tak, aby
nedocházelo ke znečišťování okolí a vodního toku. Oba tyto požadavky jsou stanoveny
obecně závaznými právními předpisy, a proto je vodoprávní úřad nezahrnul do výroku
rozhodnutí.
Při svém rozhodování vzal Krajský úřad Ústeckého kraje v úvahu zejména účel stavby,
kterým je zlepšení podmínek pro využívání jezera Matylda pro rekreaci. Dále vodoprávní
úřad přihlédl ke skutečnosti, že všichni účastníci řízení vyslovili s realizací záměru souhlas
bez připomínek.
Vodoprávní úřad je přesvědčen, že za předpokladu splnění stanovených podmínek a
povinností nedojde k ohrožení vodohospodářských ani jiných právem chráněných zájmů.

Poučení účastníků
Proti tomuto rozhodnutí mohou účastníci řízení podat podle ustanovení § 81 a následujících
správního řádu odvolání, ve kterém se uvede, v jakém rozsahu se rozhodnutí napadá a dále
namítaný rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu
předcházelo, ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho oznámení k Ministerstvu zemědělství podáním
učiněným u Krajského úřadu Ústeckého kraje, odboru životního prostředí a zemědělství.

RNDr. Tomáš Burian
vedoucí oddělení životního prostředí
Rozdělovník:
účastníci řízení:
- Statutární město Most – prostřednictvím ARTECH spol. s r.o., IČO 25024671,
Žižkova 152, 436 01 Litvínov
- Povodí Ohře, státní podnik
- Palivový kombinát Ústí, státní podnik
dotčené orgány:
- Magistrát města Mostu, odbor životního prostředí a mimořádných událostí
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