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ROZHODNUTÍ
Výroková část:
Městský úřad Litvínov, stavební úřad, jako vodoprávní úřad příslušný podle § 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, 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, ve správním řízení posoudil žádost, kterou
dne 17.08.2015 podal
Stanislav Riegr, nar. 30.12.1969, Mezi domy 368/4, 142 00 Praha-Písnice,
(účastník řízení podle ustanovení § 27 odst.1 zákona č. 500/2004 Sb. správní řád, ve znění
pozdějších předpisů, dále jen "žadatel"), a na základě tohoto posouzení vydává:
I.

povolení

podle § 8 odst. 1 písm. a) bod č. 2 vodního zákona k nakládání s povrchovými vodami –
k akumulaci (dále jen "nakládání s vodami") na místě:
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
Hydrogeologický rajon
Umístění jevu vůči břehu (Č 09)
Přímé určení polohy (souřadnice X, Y)
v tomto rozsahu:
Účely užití souvisejícího vodního díla (Č 11)

Ústecký
Litvínov
637068
Janov u Litvínova
parc. č. 908/3 v katastrálním území Janov
u Litvínova
10100636
Loupnice
1-14-01-016
6131
pravý břeh
X: 978535.16; Y: 794745.22
umožnění odběru povrchové vody pro
ostatní účely
z vodního toku

Zdroj vody (Č 01)
Minimální zůstatkový průtok ve vodním toku pod
odběrným místem
42 l/s
Celkový objem akumulované vody
0,3 tis. m3
Účel užití vody (Č 02)
akumulace
napouštění rybníků a vodních nádrží pro
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Ostatní odběry povrchové vody nepodléhající
platbě
Povrchové vody

chov ryb
vodního toku - objekt s čerpací stanicí

Povolení k akumulaci povrchové vody je vydáváno bez ohledu na jakost povrchové vody
v místě tohoto povoleného nakládání.
Doba povolené akumulace povrchové vody se vydává na dobu užívání vodního díla.
II.

povolení

Podle § 8 odst. 1 písm. a) bod č. 5 vodního zákona k jinému nakládání s povrchovými vodami
(dále jen "nakládání s vodami" spočívající v odběru, a po průtoku skrze zahradní jezírka,
následném převedení vody zpět do toku) na místě:
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
Hydrogeologický rajon
Umístění jevu vůči břehu (Č 09)
Údaje o povoleném množství odběru
Průměrný povolený odběr
Maximální povolený odběr
Maximální měsíční povolený odběr
Roční povolený odběr
Časové omezení platnosti povolení pro množství
odebíraných vod
Počet měsíců v roce, kdy se odebírá
Přímé určení polohy (souřadnice X, Y)
Uložená měření
Způsob měření množství vody (Č 40)
Druh recipientu (Č 08)

Ústecký
Litvínov
637068
Janov u Litvínova
parc. č. 1042/1 v katastrálním území
Janov u Litvínova
10100636
Loupnice
1-14-01-016
6131
pravý břeh
4,2 l/s
4,2 l/s
10,886 tis. m3/měs.
130,636 tis. m3/rok
01.10.2035
12
X:978510.28 ; Y: 794737.88
odečtem na vodoměru
vodní tok

Pro nakládání s vodami se podle § 9 odst. 1 vodního zákona stanovuje tato povinnosti a
podmínky:
1. Bude splněna podmínka Povodí Ohře, s.p., uvedená ve vyjádření ke stavbě ze dne
24.09.20115, ve znění:
• výustní potrubí do vodního toku bude seříznuto na max. 5 cm.
Účel povoleného odběru povrchové vody: naplnění zahradních rybníčků a následný průtok
odebírané vody rybníčky k zajištění okysličené vody pro chov okrasných ryb. Odebraná voda je
vracena zpět do toku výústním potrubím.
III. s t a n o v í
podle ustanovení § 36 odst. 2 vodního zákona, ve znění pozdějších předpisů minimální
zůstatkový průtok
Q33d 42 l/s
který musí být zachován pod místem určeným k odběru povrchových vod v toku Loupnice.
Způsob měření zůstatkového průtoku se stanoví měřením výšky vody nad přelivnou hranou v
místě odběru povrchové vody. Minimálnímu průtoku 42 l/s odpovídá výška hladiny minimálně

Č.j. OSÚ/43584/2015

str. 3

4,5 cm nad přelivnou hranou. Výsledky měření budou 1x ročně předávány místnímu
vodoprávnímu úřadu.
IV. k o l a u d a č n í r o z h o d n u t í
podle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve
znění pozdějších předpisů, v souladu s § 190 odst. 5 stavebního zákona. Stavební úřad
přezkoumal v kolaudačním řízení podle § 81 zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a
stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů návrh na vydání kolaudačního
rozhodnutí, který dne 17.08.2015 podal stavebník ke stavbě vodního díla s názvem:
Rybníček na ppč. 908/3, k.ú. Janov u Litvínova
Litvínov, Janov
(dále jen "stavba") na pozemku parc. č. 908/3 v katastrálním území Janov u Litvínova.
Pro užívání stavby se stanoví tyto podmínky podle § 82 odst. 1 stavebního zákona a § 34
odst. 2 vyhlášky č. 132/1998 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona,
ve znění pozdějších předpisů:
1. Uživatel bude stavbu a příslušná zařízení udržovat ve stavu, který vyhovuje platným
předpisům.
2. Užívání stavby se povoluje pouze k určenému účelu v souladu s projektovou dokumentací
stavby, tj. chov okrasných ryb. Případná změna v užívání musí být předem projednána
s příslušným vodoprávním úřadem
Odůvodnění:
Dne 17.08.2015 podal žadatel Stanislav Riegr, nar. 30.12.1969, Mezi domy 368/4, 142 00
Praha-Písnice, kterého zastupuje Ondřej Alexandr Zacharias, nar. 13.10.1987, Kpt. Jaroše
52/36, 434 01 Most, žádost o povolení k nakládání s povrchovými nebo podzemními vodami a
žádost o povolení k užívání vodních děl na výše uvedenou stavbu, uvedeným dnem bylo
zahájeno vodoprávní řízení.
Žádost byla doložena všemi povinnými doklady podle ustanovení § 2 a § 7c 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:
- Plná moc k zastupování
- Výpis z katastru nemovitostí
- Kopie katastrální mapy
- Situační výkres
- Kopie stavebního povolení ze dne 12.05.2000, zn.: Vod231-2/00/Ni/A-2060/824
s vyznačením nabytí právní moci
- Povodí Ohře, s.p., závazné stanovisko ze dne 10.08.2015, zn.: POH/14530/2015/201100
- Zaměření skutečného provedení stavby
- Provozní řád
Vodoprávní úřad oznámil dne 02.09.2015, č.j.: OSÚ/38603/2015 zahájení řízení známým
účastníkům řízení a dotčeným orgánům. K projednání žádosti současně nařídil ústní jednání
spojené s ohledáním na místě na 24.09.2015 s upozorněním, že na námitky, které nebudou
sděleny nejpozději při ústním jednání, nebude možno, brát zřetel. O výsledku ústního jednání
byl sepsán protokol.
Vodoprávní úřad v provedeném řízení přezkoumal předloženou žádost z hledisek uvedených
v ustanoveních vodního zákona a stavebního zákona, projednal ji s účastníky řízení a s
dotčenými správními úřady a zjistil, že jejím uskutečněním nebo užíváním nejsou ohroženy
zájmy chráněné zákony a zvláštními předpisy. Při přezkoumání žádosti, projednání věci s
účastníky řízení a na základě shromážděných právně významných skutečností nebyly shledány
důvody bránící povolení.
Účastníci vodoprávního řízení byli určeni dle ustanovení § 115 vodního zákona a § 80 zákona
č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu
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Účastníci řízení dle §115 vodního zákona (nakládání s povrchovými vodami)
Účastnící řízení dle § 27 odst. 1 správního řádu
Stanislav Riegr, Mezi domy č.p. 368/4, Praha 4-Písnice, 142 00 Praha 411
Zástupce žadatele
• Ondřej Alexandr Zacharias, Kpt. Jaroše č.p. 52/36, 434 01 Most 1
Účastníci řízení dle § 27 odst. 2 a 3 správního řádu
• Povodí Ohře, státní podnik, IDDS: 7ptt8gm
• Město Litvínov, zastoupené Městským úřadem Litvínov, odbor investic a regionálního
rozvoje, Nám Míru 11, 436 01 Litvínov.
Účastníci řízení dle § 80 zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu
(stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (povolení užívání vodnho díla)
Žadatel
Stanislav Riegr, Mezi domy č.p. 368/4, Praha 4-Písnice, 142 00 Praha 411
Zástupce žadatele
• Ondřej Alexandr Zacharias, Kpt. Jaroše č.p. 52/36, 434 01 Most 1
Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí:
- Připomínce Povodí Ohře, s.p., uvedené ve vyjádření ze dne 24.09.2015 stavební úřad
vyhověl podmínkou č. 1 uvedenou v prvním výroku toto rozhodnutí.
Vodoprávní úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních
předpisů ve výroku uvedených.
Poučení účastníků:
Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu
Ústeckého kraje 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 rozhodnutí je nepřípustné.
Povolení ke vzdouvání a akumulaci povrchové vody je vydáváno bez ohledu na jakost
povrchové vody v místě tohoto povoleného nakládání.
Toto rozhodnutí se účastníkům řízení doručuje do vlastních rukou. Dnem doručení je den, kdy
byla písemnost doručena do vlastních rukou. Doručení je provedeno vyzvednutím písemnosti
prostřednictvím provozovatele poštovních služeb nebo do datové schránky. Jestliže písemnost
uložená na poštovní službě není vyzvednuta ve lhůtě 10 dnů ode dne, kdy byla k vyzvednutí
připravena, je považována za doručenou posledním dnem této lhůty. Dokument, který byl
dodán do datové schránky, je doručen okamžikem, kdy se do datové schránky přihlásí osoba,
která má s ohledem na rozsah svého oprávnění přístup k dodanému dokumentu. Nepřihlásí-li
se do datové schránky oprávněná osoba ve lhůtě 10 dnů ode dne, kdy byl dokument dodán do
datové schránky, považuje se tento dokument za doručený posledním dnem této lhůty.
V případě, že si adresát vyzvedne písemnost po 10ti denní lhůtě, lhůta pro podání odvolání se
nepočítá od faktického převzetí písemnosti, ale od 11. dne od uložení písemnosti.
Stavba nesmí být užívána, dokud rozhodnutí nenabude právní moci.

OTISK ÚŘEDNÍHO RAZÍTKA

Bc. Petr Kačala v.r.
vedoucí stavebního úřadu
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Poplatek:
Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích položky 18 odst. 7 ve
výši 1000 Kč byl zaplacen dne 23.09.2015, poplatek dle položky 20 písm. a) ve výši 500 Kč byl
zaplacen dne 25.09.2015.
Obdrží:
Účastníci řízení dle §115 vodního zákona (nakládání s povrchovými vodami)
Účastnící řízení dle § 27 odst. 1 správního řádu
Stanislav Riegr, Mezi domy č.p. 368/4, Praha 4-Písnice, 142 00 Praha 411
Zástupce žadatele
• Ondřej Alexandr Zacharias, Kpt. Jaroše č.p. 52/36, 434 01 Most 1
Účastníci řízení dle § 27 odst. 2 a 3 správního řádu
• Povodí Ohře, státní podnik, IDDS: 7ptt8gm
• Město Litvínov, zastoupené Městským úřadem Litvínov, odbor investic a regionálního
rozvoje, Nám Míru 11, 436 01 Litvínov.
Účastníci řízení dle § 80 zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu
(stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (povolení užívání vodnho díla)
Žadatel
Stanislav Riegr, Mezi domy č.p. 368/4, Praha 4-Písnice, 142 00 Praha 411
Zástupce žadatele
• Ondřej Alexandr Zacharias, Kpt. Jaroše č.p. 52/36, 434 01 Most 1
Dotčené orgány
• Městský úřad Litvínov, odbor životního prostředí, náměstí Míru č.p. 11, Horní Litvínov,
436 01 Litvínov 1

