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ROZHODNUTÍ
Výroková část
Městský úřad Louny, odbor ţivotního prostředí, příslušný dle ustanovení § 10 a 11 zákona číslo
500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, podle ustanovení § 61 odstavce 1 písmene
c) a § 66 zákona číslo 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, § 2 odstavce 1 zákona
číslo 314/2002 Sb., o stanovení obcí s pověřeným obecním úřadem a stanovení obcí s rozšířenou
působností, a dále jako vodoprávní úřad příslušný podle § 104 odstavce 2 písmene c) a § 106 zákona
číslo 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších
předpisů, ve vodoprávním řízení posoudil ţádost, kterou dne 12.05.2009 podala právnická osoba
Ballpool.Cz, spol. s r.o., identifikační číslo 25483200, Radonice nad Ohří čp. 85, Peruc, 440 01 Louny
(dále jen „ţadatel“). Na základě tohoto posouzení, předloţených dokladů a výsledku provedeného
vodoprávního řízení,
ţadateli, právnické osobě – Ballpool.Cz, spol. s r.o., identifikační číslo 25483200, Radonice nad
Ohří čp. 85, Peruc, 440 01 Louny 1
I. u d ě l u j e podle § 17 odstavce 1 písmene c) vodního zákona
s o u h l a s se stavbou „Sklad zahradního náčiní“ ve stanoveném záplavovém území významného
vodního toku Ohře (mimo aktivní zónu) v katastrálním území Radonice nad Ohří na pozemkové
parcele katastru nemovitostí číslo 38 a stavební parcele katastru nemovitostí číslo 23,26.
Údaje o místu předmětu rozhodnutí:
Název kraje
Název obce
Identifikátor katastrálního území
Název katastrálního území
Parcelní čísla dle evidence katastru nemovitostí
Číselný identifikátor vodního toku
Název vodního toku
Číslo hydrologického pořadí a podpořadí
Říční km vodního toku

Ústecký
Peruc
718289
Radonice nad Ohří
38, st. 23, 26
139660000100
Ohře
1-13-04-023
37,5
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Umístění jevu vůči břehu
Přímé určení polohy (souřadnice X, Y)

pravý břeh
773820, 1005583

v tomto rozsahu:
Záměr představuje vybudování přízemní jednoprostorové haly pro skladování zahradního náčiní.
Základovou konstrukci tvoří systém základových patek pod sloupy dřevěného skeletu. Skelet se
sedlovou střechou má palubkový obklad. Zastavěná plocha 100 m 2. Výška hřebene je 3,8 m, půdorys
stavby je obdélníkový 15 krát 5,1 m s napojením na stávající dílnu zastřešenou prolukou širokou 5,1
m. Objekt nebude napojen na ţádné inţenýrské sítě.
Číselný identifikátor Odvětvové klasifikace ekonomických činností - 365000
II. s t a n o v u j e podle § 17 odstavce 2 vodního zákona dobu a podmínky pro udělení souhlasu:
1. Doba, po kterou se souhlas uděluje - na dobu trvání stavby.
2. Během výstavby nedojde k významnému znečištění vod, zvláště ne ropnými látkami.
3. V záplavovém území Ohře nebudou skladovány snadno rozpojitelné a odplavitelné materiály ani
látky závadné vodám, pokud nebudou zabezpečeny před průtoky velkých vod.
4. Při posuzování odolnosti stavby musí být přihlédnuto i k zatíţením konstrukcí vzniklým při
průchodu a po opadnutí velkých vod.
5. Látky závadné vodám skladované ve skladu (oleje, maziva, pohonné hmoty apod.) budou
skladovány v originálních případně uzavíratelných obalech.
6. V objektu nebudou skladovány látky závadné vodám ve větším rozsahu.
7. Stavba bude do úrovně Q 100 provedena z nenasákavých materiálů nebo s izolací proti vodě.
III. r o z h o d u j e o námitkách a připomínkách účastníků řízení:
Námitky účastníků vodoprávního řízení byly částečně respektovány a byly zahrnuty do podmínek pro
udělení souhlasu vodoprávního úřadu se stavbou.
Účastníci řízení, na něţ se vztahuje rozhodnutí správního orgánu (§ 27 odstavce 1 správního řádu):
právnická osoba Ballpool.Cz, spol. s r.o., identifikační číslo 25483200, Radonice nad Ohří čp. 85,
Peruc, 440 01 Louny 1

Odůvodnění
Dne 12.05.2009 podal ţadatel ţádost o vydání správního rozhodnutí o souhlasu vodoprávního
úřadu se stavbou ve stanoveném záplavovém území významného vodního toku. Tímto dnem bylo
zahájeno vodoprávní řízení.
Ţádost byla doloţena povinnými doklady podle ustanovení § 8 vyhlášky číslo 432/2001 Sb., o
dokladech ţádosti o rozhodnutí nebo vyjádření a o náleţitostech povolení, souhlasů a vyjádření
vodoprávního úřadu, a dalšími doklady, a to:
- projektovou dokumentací
- kopií katastrální mapy
- vyjádření Městského úřadu Louny, odboru ţivotního prostředí ze dne 16.04.2009 zn.
MULN/5049/2009
- stanoviskem správce povodí ze dne 18.08.2009 zn. 031001-4106/2009.
Vodoprávní úřad uvědomil známé účastníky řízení a dotčené správní orgány v souladu
s ustanovením § 47 odstavce 1 správního řádu o zahájení vodoprávního řízení oznámením ze dne
13.07.2009 zn. MULN/10736/2009/OŢP/Nov (číslo jednací MULNCJ/51591/2009). Současně podle
ustanovení § 49 odstavce 1 správního řádu upustil od konání ústního jednání a místního šetření,
protoţe ho povaha věci nevyţadovala, a usnesením stanovil, ţe ve lhůtě do 24.07.2009 mohli
účastníci řízení uplatnit své námitky a připomínky a dotčené správní úřady svá stanoviska.
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Posouzení vodoprávního úřadu:
Vodoprávní úřad v provedeném řízení přezkoumal předloţenou ţádost z hledisek uvedených
v ustanoveních vodního zákona, projednal ji s účastníky řízení a s dotčenými správními úřady a zjistil,
ţe jejím uskutečněním nebo uţíváním nejsou ohroţeny zájmy chráněné vodním zákonem a
zvláštními předpisy. Při přezkoumání ţádosti, projednání věci s účastníky řízení a na základě
shromáţděných právně významných skutečností nebyly shledány důvody bránící vydání souhlasu
vodoprávního úřadu se stavbou. Vodoprávní úřad proto rozhodl, jak je uvedeno ve výroku správního
rozhodnutí, za pouţití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.
Rozhodnutí o podaných námitkách se odůvodňuje takto:
Námitka, která nebyla v tomto vodoprávním řízení respektována, se týká náhrady škod vzniklých
při průtocích velkých vod či chodem ledů. Vzhledem ke skutečnosti, ţe vodoprávní úřad není
kompetentní rozhodovat o náhradách škod, nebyla tato námitka zakotvena do podmínek souhlasu
vodoprávního úřadu se stavbou.
Účastníci řízení - další dotčené osoby (§ 27 odstavec 2 a 3 správního řádu):
Libuše Bušková, nar. 18.01.1940, V závětří 1669/7, Trnovany, 415 01 Teplice 1
Městys Peruc, identifikační číslo 265331, Oldřichova 49, 439 07 Peruc
Povodí Ohře, s. p., Chomutov, identifikační číslo 70889988, Bezručova 4219, 430 03 Chomutov 3

Poučení

účastníků

V souladu s ustanovením § 81 odstavce 1, § 82 a § 83 odstavce 1 správního řádu, mají účastníci
řízení právo podat proti tomuto rozhodnutí odvolání, ve kterém se uvede, v jakém rozsahu se
rozhodnutí napadá a dále namítaný rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo
řízení, jeţ mu předcházelo. Odvolání se podává k odboru ţivotního prostředí a zemědělství Krajského
úřadu Ústeckého kraje v Ústí nad Labem ve lhůtě do 15 dnů ode dne jeho oznámení u odboru
ţivotního prostředí Městského úřadu Louny. Odvolání včetně příloh je nutno předloţit v pěti
vyhotoveních. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je na jeho náklady Městský
úřad Louny. V souladu s ustanovením § 81 odstavce 2 správního řádu, mají účastníci řízení právo
vzdát se písemně nebo ústně do protokolu práva odvolání. Podle § 85 odstavce 1 správního řádu má
včas podané a přípustné odvolání odkladný účinek. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je
nepřípustné.

Ing. Petr Čekal
vedoucí odboru ţivotního prostředí
Poplatek:
Správní poplatek podle zákona číslo 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších
předpisů, se nevyměřuje.
Přílohy pro žadatele: Část projektové dokumentace
Obdrží:
I. Účastníci řízení podle § 27 odstavce 1 správního řádu (do vlastních rukou):
1. Ballpool.Cz, spol. s r.o., Radonice nad Ohří 85, Peruc, 440 01 Louny 1
II. Účastníci řízení podle § 27 odstavce 2 a 3 správního řádu (dodejky):
1. Libuše Bušková, V závětří 1669/7, Trnovany, 415 01 Teplice 1
2. Městys Peruc, Oldřichova 49, 439 07 Peruc
3. Povodí Ohře, s. p., Chomutov, Bezručova 4219, 430 03 Chomutov 3
III. Ostatní:
1. Povodí Ohře, s. p., závod Terezín, Praţská 319, 411 55 Terezín
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