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Městský úřad

Ţatec

Odbor ţivotního prostředí a zemědělství, nám. Svobody 1, 438 24 Ţatec
Spis.zn.
Č.j.:
Oprávněná
úřední
osoba :
Tel.:
E-Mail:
Pracoviště:

MUZAS 21884/2008
MUZA 34098/2012 – 231/56/12/Pf

V Žatci dne 17.12.2012

Eva Pfeiferová
415 736 459
pfeiferova@mesto-zatec.cz
třída Obránců míru 295, Ţatec

Michal Bajušev
Veletice 1
438 01 Ţatec 1
IČ 44536968
-------------------( žadatel )

ROZHODNUTÍ
Souhlas se stavbou „Mobilní nádrţ na naftu – čerpací stanice Harlequin FS 2500

na st.parc.č.58/1 k.ú.Veletice“

Výroková část
Městský úřad Žatec, odbor životního prostředí a zemědělství, jako vodoprávní úřad věcně příslušný
podle ustanovení § 104 odst.2 písm.c) a ustanovení § 106 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně
některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "vodní zákon"), a místně
příslušný podle ustanovení § 11 zákona č.500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „správní řád“), ve vodoprávním řízení posoudil žádost o vydání souhlasu na stavbu „Mobilní
nádrţ na naftu – čerpací stanice Harlequin FS 2500 na st.parc.č.58/1 k.ú.Veletice “,
účastníkovi řízení (§ 27 odst.1 správního řádu), kterým je :
Michal B A J U Š E V, IČ 44536968, nar. 30.8.1971, Veletice 1, 438 01 Ţatec 1
(dále jen "žadatel").
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Na základě výsledku provedeného řízení uděluje vodoprávní úřad podle § 17 odst.1 písm.b)
zákona č.254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších
předpisů

souhlas
ke stavbě na st.parc.č.58/1 v k.ú.Veletice :

Mobilní nádrţ na naftu - čerpací stanice Harlequin FS 2500 na st.parc.č.58/1
k.ú.Veletice
na místě:
Název kraje
Název obce
Identifikátor katastrálního území
Název katastrálního území
Parcelní čísla dle evidence katastru nemovitostí

Ústecký kraj
Holedeč
640930
Veletice
st. p. 58/1 v katastrálním území Veletice

Číslo hydrologického pořadí a podpořadí
Hydrogeologický rajon
Přímé určení polohy (souřadnice X, Y)

1-13-03-083
4550 - Holedeč
X = 1011397, Y = 799382

Souhlas podle § 17 odst.2 vodního zákona se vydává za těchto podmínek :
1. Nádrž bude osazena na zpevněném podkladu tak, aby nedošlo k negativnímu ovlivnění
povrchových a podzemních vod, zvláště ropnými látkami.
2. V areálu firmy budou uloženy prostředky na likvidaci případného úniku ropných
látek (vhodný sorbční materiál, apod.).
3. Kontaminovaný sorbční materiál je nutno likvidovat v souladu s platnými předpisy.
Účastníci řízení na něţ se vztahuje rozhodnutí správního orgánu (§ 27 odst. 1 správního řádu):
Michal Bajušev, nar. 30.8.1971, Veletice 1, 438 01 Žatec 1

Odůvodnění
Dne 21.5.2008 podal žadatel Michal Bajušev, Veletice 1, 438 01 Žatec 1 žádost o vydání souhlasu
vodoprávního úřadu podle § 17 odst.1 písm.b) zákona č.254/2001 Sb., o vodách a o změně některých
zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů se stavbou „Mobilní nádrţ na naftu – čerpací
stanice Harlequin FS 2500 na st.parc.č.58/1 k.ú.Veletice“. Tímto dnem bylo zahájeno správní
řízení.
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Ţádost byla doloţena všemi povinnými doklady podle ustanovení § 8 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:
 Informace o parcelách KN
 Kopie z katastrální mapy
 Technická zpráva k umístění vnitropodnikové čerpací stanice FS 2500
 Prohlášení o shodě na nádrž
 Vyjádření Povodí Ohře s.p.Chomutov ze dne 6.3.2009
 Vyjádření Svč.vodovodů a kanalizací a.s.Teplice ze dne 5.3.2009

Popis projektu :
Předložený popis zařízení osazení nádrže – čerpací stanice FS 2500 slouží k bezpečnému
uskladnění a kontrolovanému výdeji motorové nafty. Nádrž je vybavena integrovaným výdejním
zařízením, je dvouplášťová, uzamykatelná a vnější plášť plní navíc funkci havarijní jímky – je schopen
pojmout až 110 % objemu vnitřní nádrže. Nádrž je vyrobena z HDPE. Osazení nádrže na zpevněném
podkladu. Prostor pro osazení nádrže se nachází mimo ochranné pásmo vodního zdroje Holedeč.
Vodoprávní úřad oznámil zahájení řízení známým účastníkům řízení a dotčeným správním
úřadům. K projednání žádosti současně nařídil ústní jednání spojené s místním šetřením na 5.3.2009
s upozorněním, že na námitky, které nebudou sděleny nejpozději při ústním jednání (místním šetření),
nebude možno, podle ustanovení § 115 odst. 8 vodního zákona, brát zřetel. O výsledku ústního jednání
byl sepsán protokol.

Stanoviska dotčených správních úřadů, odborná posouzení,
znalecké posudky:
Povodí Ohře s.p.Chomutov – vyjádření ze dne 6.3.2009
Realizací ani provozem díla nedojde k negativnímu ovlivnění povrchových ani podzemních vod,
zvláště ropnými látkami.

Svč.vodovody a kanalizace a.s. Teplice – vyjádření ze dne 5.3.2009
Souhlasíme s udělením souhlasu v souladu s § 17 odst.1 písm.b) zákona č.254/2001 Sb. (vodní zákon).
Stavba se nachází mimo ochranné pásmo vodního zdroje Holedeč.
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,
že jejím uskutečněním nebo užíváním nejsou ohroženy zájmy chráněné vodním zákonem a zvláštními
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předpisy. Při přezkoumání žádosti, projednání věci s účastníky řízení a na základě shromážděných
právně významných skutečností nebyly shledány důvody bránící souhlasu.
Městský úřad Ţatec, odbor ţivotního prostředí a zemědělství, obecní úřad obce s rozšířenou
působností, jako příslušný vodoprávní úřad proto rozhodl tak, jak je uvedeno ve výroku
rozhodnutí, za pouţití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.
Účastníci řízení - další dotčené osoby (§ 27 odst. 2 správního řádu):
Petr Bajušev, Veletice 12, 438 01 Žatec 1
Květa Bajuševová, Veletice 12, 438 01 Žatec 1
Obec Holedeč, IDDS: eqsa7id
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s., IDDS: f7rf9ns
Námitky účastníků nebyly v řízení uplatněny.

P ouč e ní ú č astn íků ř íz e ní
Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení k odboru životního
prostředí a zemědělství Krajského úřadu Ústeckého kraje, podáním u zdejšího vodoprávního úřadu.
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.
Bude-li písemnost vyzvednuta kdykoli v průběhu 10-ti denní lhůty podle předchozí věty, je
písemnost doručena dnem, kdy byla vyzvednuta a od tohoto dne také počíná běh odvolací lhůty.

Otisk úředního razítka
Ing. Martina D o n í n o v á
vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství
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Za správnost vyhotovení :
Eva Pfeiferová
referent vodního hospodářství

Poplatek:
Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích se nevyměřuje.
Obdrţí:
účastníci (dodejky)
Michal Bajušev, Veletice 1, 438 01 Žatec 1
Petr Bajušev, Veletice 12, 438 01 Žatec 1
Květa Bajuševová, Veletice 12, 438 01 Žatec 1
Obec Holedeč, IDDS: eqsa7id
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s., IDDS: f7rf9ns
dotčené orgány
Městský úřad Žatec, stavební a vyvlastňovací úřad, náměstí Svobody č.p. 1, 438 01 Žatec 1
ostatní
Povodí Ohře, státní podnik, IDDS: 7ptt8gm
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