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ROZHODNUTÍ
Výroková část:
Odbor životního prostředí MěÚ Podbořany, jako vodoprávní úřad věcně příslušný podle
ustanovení § 104 odst. 2 písm. c) a ustanovení § 106 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách
a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších, a speciální stavební úřad
příslušný podle § 15 odst. 4 vodního zákona a § 15 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním
plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, místně příslušný
správní orgán podle ustanovení § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění, ve
správním řízení posoudil žádost o povolení změny stavby vodního díla před dokončením, kterou
dne 13.12.2019 podala
Obec Lubenec, IČO 00265217, Podbořanská 51, 439 83 Lubenec
(dále jen "stavebník"), a na základě tohoto přezkoumání:
I.

Vydává podle § 15 odst. 1 vodního zákona a § 118 a 115 stavebního zákona

povolení změny stavby
před jejím dokončením na stavbu vodního díla:

Lubenecký rybník, úprava bezpečnostního přelivu
na pozemku parc. č. 1659/2, 1689/1 v katastrálním území Lubenec
(dále jen "stavba")
Změna stavby před dokončením spočívá:
Předmětem vydaného stavebního povolení je rekonstrukce - zkapacitnění bezpečnostního
přelivu Lubeneckého rybníka na Struhařském potoce (IDVT 10238743, ř. km 0,49).
Popis změn:
 S ohledem na zjištěné základové poměry v místě navrhované konstrukce přelivu
byla osa přelivné hrany zalomena směrem do rostlého terénu.
 Výška přelivné hrany provedeného díla bude 372,23 m n. m., místo původně
navržených 373,10 m n. m.
 Délka přelivné hrany: 18,9 m, místo původně navržených 16,9 m. Přeliv bude ze
železobetonové konstrukce se zaoblenou návodní stranou.
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Bude provedena změna půdorysného vedení ochranného zábradlí. Dále dojde ke
zdvihu konstrukce pochozí lávky na přelivné hraně o 20 cm (dolní hrana navržena
na 372,77 m n. m.). Dále budou odstraněny stávající česle z předpolí
bezpečnostního přelivu (budou odříznuty v úrovni 372,00 m n. m.).
Dlažba ve dně odpadního koryta z bezpečnostního přelivu bude provedena i přes
konstrukci betonového prahu. Odpadní lichoběžníkovité koryto bude také
prodlouženo, bude mít šířku ve dně 2,5 m, podélný sklon 2% a opevněno bude
kamennou dlažbou z lomového kamene tl. 0,25 m s vyspárováním do betonového
lože tl. 0,15 m.

Údaje o místu předmětu rozhodnutí:
Název kraje
Název obce
Název katastrálního území
Parcelní čísla dle evidence katastru nemovitostí
Číselný identifikátor vodního toku
Název vodního toku
Číslo hydrologického pořadí a podpořadí
Přímé určení polohy (souřadnice X, Y)

Ústecký
Lubenec
Lubenec
parc. č. 1659/2, 1689/1 v katastrálním
území Lubenec
10238743
Struhařský potok
1-13-03-0480-0-00
820141/1027098

Stavební objekty:
Bezpečnostní přeliv – nová část
Kóta přelivné hrany
Nová část bočního přelivu - délka přelivné hrany

373,10 m n.m.
místo původně navržených 372,10 m n.
m.
18,9 m
místo původně navržených 16,8 m

Údaje o předmětu rozhodnutí:
Název vodního díla
Účely užití vodního díla (Č 11)
Zdroj vody (Č 01)
Úroveň normální hladiny

Lubenecký rybník, úprava
bezpečnostního přelivu
ochranná hráz
z vodní nádrže
371,98 m n. m.

II. Stanoví další podmínky pro provedení stavby:
1.

Změna stavby bude provedena podle projektové dokumentace ověřené v řízení o této
změně (změna vyznačena červeně); kterou vypracoval: Vodohospodářský rozvoj a
výstavba, a.s., Nábřežní 4, 150 56 Praha 5 v prosinci 2019. Jakékoliv jiné změny nesmí být
provedeny bez předchozího povolení vodoprávního úřadu.

2.

Při provádění stavby budou dodrženy tyto další podmínky a povinnosti:
a) Lesy České republiky, s.p., Správa toků – oblast povodí Ohře, Dr. Vrbenského
2874/1, 415 01 Teplice – vyjádření ze dne 22.1.2020, č.j.: LCR956/000259/2020:
o Realizace a provoz stavby podle navržených změn nebude negativně ovlivňovat
koryto vodního toku.
o Požadujeme přizvání ke kolaudaci stavby.
o Ostatní podmínky vyjádření č.j.: LCR956/007/2017 ze dne 30.3.2017 se nemění.
o Platnost tohoto vyjádření je 2 roky ode dne vydání.

3.

Lhůta k dokončení celé stavby včetně povolené změny se stanoví do 2 let ode dne nabytí
právní moci tohoto rozhodnutí.
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Ostatní podmínky vydaného stavebního povolení zůstávají v platnosti.

Účastníci řízení, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu (§ 27 odst. 1 správního řádu):
Obec Lubenec, IČO 00265217, Podbořanská 51, 439 83 Lubenec

Odůvodnění:
Dne 13.12.2019 podal stavebník žádost o povolení změny stavby vodního díla před jejím
dokončením. Vodoprávní úřad vydal na stavbu stavební povolení dne 6.10.2017 pod č.j.:
OŽP/19207/2017-231/1/Bla. Rozhodnutí nabylo právní moci dne 1.11.2017.
Vodoprávní úřad oznámil dne 15.1.2020 pod č.j.: OŽP/201/2020/231/La zahájení řízení
známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům. Současně podle ustanovení § 112 odst. 2
stavebního zákona upustil od ohledání na místě a ústního jednání, protože mu poměry
staveniště byly dobře známy a žádost poskytovala dostatečné podklady pro posouzení stavby,
a stanovil, že ve lhůtě do 24.1.2020 mohou účastníci řízení uplatnit své námitky a dotčené
správní úřady svá stanoviska.
Vodoprávní úřad v provedeném řízení přezkoumal předloženou žádost podle ustanovení
vodního zákona a stavebního zákona, projednal ji v rozsahu, v jakém se změna dotýká práv,
právem chráněných zájmů nebo povinností účastníků řízení, jakož i zájmů chráněných
dotčenými orgány, a zjistil, že jejím uskutečněním nejsou ohroženy zájmy chráněné stavebním
zákonem, předpisy vydanými k jeho provedení a zvláštními předpisy.
Projektová dokumentace stavby byla zpracována oprávněným subjektem a splňuje obecné
požadavky na výstavbu. Změny nejsou v rozporu s podmínkami stanovenými pro umístění
stavby. Vodoprávní úřad v průběhu řízení neshledal důvody, které by bránily povolení změny
stavby.
Stanoviska sdělili:
Lesy České republiky, s.p., Správa toků – oblast povodí Ohře, Dr. Vrbenského 2874/1, 415
01 Teplice – vyjádření ze dne 22.1.2020, č.j.: LCR956/000259/2020
Povodí Ohře, státní podnik, závod Terezín, Pražská 319, 411 55 Terezín – stanovisko ze
dne 16.2.2020, č.j.: POH/04563/2020-2/301100
Posouzení vodoprávního úřadu:
Vodoprávní úřad v provedeném řízení přezkoumal předloženou žádost z hledisek uvedených
v ustanoveních vodního zákona a stavebního zákona. Posoudil projektovou dokumentaci, která
je v souladu s příslušnými platnými právními předpisy. Vodoprávní úřad vyzval účastníky řízení
a dotčené správní úřady k vyjádření, a zjistil, že užíváním vodních děl nejsou ohroženy zájmy
chráněné zákony a zvláštními předpisy.
Z hlediska zájmů daných platným Národním plánem povodí Labe a Plánem dílčího povodí
Ohře, dolního Labe a ostatních přítoků Labe (ustanovení § 24 a § 26 vodního zákona) je
uvedený záměr možný, protože lze předpokládat, že záměrem nedojde ke zhoršení
chemického a ekologického stavu útvaru povrchových vod a chemického a kvantitativního stavu
útvaru podzemních vod a že nebude znemožněno dosažení jejich dobrého stavu. Toto
hodnocení vychází z posouzení souladu daného záměru s výše uvedenými platnými
dokumenty.
Při přezkoumání žádosti, projednání věci s účastníky řízení a na základě shromážděných
právně významných skutečností nebyly shledány důvody bránící povolení. Podmínky a
požadavky účastníků řízení a dotčených správních orgánů jsou zahrnuty do výroku tohoto
rozhodnutí.
Vodoprávní úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení
právních předpisů ve výroku uvedených.
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Účastníci řízení - další dotčené osoby (§ 27 odst. 2 správního řádu):
Povodí Ohře, státní podnik, Chomutov, Lesy České republiky, s.p., Správa toků - oblast
povodí Ohře, Teplice
Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí:
Účastníci se k podkladům rozhodnutí vyjádřili a jejich podmínky jsou zahrnuty do podmínek
tohoto rozhodnutí.

Poučení:
Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení k Odboru životního
prostředí a zemědělství Krajského úřadu Ústeckého kraje v Ústí nad Labem podáním
u zdejšího správního orgánu.
Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu
orgánu, a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet
stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka.
Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší
ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění je nepřípustné.
Pokud Vám nebylo předmětné rozhodnutí doručeno poštovním doručovatelem přímo do
vlastních rukou, ale ve smyslu ustanovení § 24 odst. 1 správního řádu bylo uloženo na poště,
potom se za den doručení považuje desátý den od tohoto uložení, nikoliv až následné faktické
převzetí rozhodnutí po uplynutí této desetidenní lhůty. V tomto případě se lhůta pro případné
podání odvolání nepočítá od faktického převzetí předmětného rozhodnutí účastníkem řízení, ale
už jedenáctého dne od uložení písemnosti na poště.

Iva LAURICHOVÁ
referent odboru životního prostředí
oprávněná úřední osoba
otisk úředního razítka
Poplatek:
Správní poplatek se vyměřuje podle položky 18 odst. 5 zákona č. 634/2004 Sb., o správních
poplatcích ve výši 1.000,- Kč (slovy: jedentisíckorunčeských).
Obdrží:
Účastníci vodoprávního řízení - § 27 odst. 1 správního řádu (do vlastních rukou na
dodejku):
1. Obec Lubenec, IDDS: 7npbcwt
sídlo: Podbořanská č.p. 51, 439 83 Lubenec
Účastníci vodoprávního řízení - § 27 odst. 2 správního řádu (do vlastních rukou na
dodejku):
2. Povodí Ohře, státní podnik, IDDS: 7ptt8gm
sídlo: Bezručova č.p. 4219, 430 03 Chomutov 3
3. Lesy České republiky, s.p., Správa toků - oblast povodí Ohře, IDDS: e8jcfsn
sídlo: Dr. Vrbenského 2874/1, 415 01 Teplice 1
Dotčené orgány (na dodejku):
4. Městský úřad Podbořany, Stavební úřad, Mírová č.p. 615, 441 01 Podbořany
5. Městský úřad Podbořany, Odbor životního prostředí, Mírová č.p. 615, 441 01 Podbořany
6. Městský úřad Podbořany, Odbor investic a památkové péče, Mírová č.p. 615,
441 01 Podbořany

