MAGISTRÁT MĚSTA ÚSTÍ NAD LABEM
odbor životního prostředí
Velká Hradební 8, 401 00 Ústí nad Labem

Váš dopis zn./ze dne: - / 30.5.2016
spisová značka: MM/OŽP/VHO/53028/2016/ReK/C-15
evidenční číslo: 133736/2016
vyřizuje:
Bc. Květuše Řeháková
Datum:
8.8.2016

ROZHODNUTÍ
Magistrát města Ústí nad Labem, odbor životního prostředí jako vodoprávní úřad věcně
příslušný dle ust. § 104 odst. 2 písm. c) a ust. § 106 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb.,
o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, a jako
speciální stavební úřad dle ust. § 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 ust. § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů,
účastníkovi řízení dle ust. § 27 odst. 1 správního řádu/stavebníkovi, kterým je
České přístavy, a.s. se sídlem Jankovcova 6, 170 00 Praha 7, IČO 452 74 592, (dále jen
"stavebník"),
povoluje
podle ustanovení § 118 odst. 1 stavebního zákona
změnu stavby
„Úprava stávajícího přístavního bazénu – přístav Ústí nad Labem,
přístaviště pro malá plavidla v Centrálním přístavu“
před jejím dokončením,
povolené rozhodnutím čj. MM/OŽP/VHO/78687/2014/ReK/C-15 ze dne 20.2.2015, následovně:
V popisu stavby ve výrokové části rozhodnutí bude odstraněn text: „Předpokládá se, že
bude využit vytěžený materiál z akce „Dolní Labe, obnova průtočného profilu –
regulovaný úsek ř. km 746,7 – 759,9“; který bude plavidly dopraven do Centrálního
přístavu, kde bude vykládán bagrem na pontonu.“
V popisu stavby ve výrokové části rozhodnutí bude doplněn text: „Bude proveden
zpevněný povrch pro kombinovanou dopravu s vrchní vrstvou z betonových
prefabrikátů; skladba materiálu: hutněný betonový recyklát tl. 15 cm, hutněná štěrkodrť
15 cm, kamenivo stmelené cementem C5/6 tl. 15 cm, C8/10 tl. 15 cm, hutněná
štěrkodrť 4-8 mm tl. 5 cm, prefabrikovaná betonová dlažba (např. zámková dlažba) tl.
10 cm.“
Současná podmínka č. 1 výrokové části se doplňuje textem:
1. „ …..změněné dokumentací ve stupni DPS, č. zakázky H-16/032, pod názvem
„“Úprava stávajícího přístavního bazénu – přístav c Ústí n.L., přístaviště pro malá
plavidla v Centrálním přístavu – změna finálního povrchu stavby s využitím
plochy pro kombinovanou dopravu“ vypracovanou v 05/2016 společností HG
partner s.r.o., Ing. Jaroslav Vrzák AI pro vodohospodářské stavby ČKAIT
0008274 …..“
V podmínce č. 14 bude stávající text nahrazen tímto textem:
- V případě, že bude na spodní vrstvu stavby použit betonový recyklát, musí se
jednat o certifikovaný recyklát.
- Veškerý odpad vzniklý při této akci musí být nakládán na dopravní prostředky
a ihned odvážen nebo shromažďován do rozměrově vhodných kontejnerů do
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doby jejich předání oprávněné osobě k využití nebo odstranění na technicky
zabezpečenou skládku. Stavebník musí vést v průběhu stavby průběžnou
evidenci odpadů. Doklady o odstranění či využití odpadů (vážní lístky, faktury,
laboratorní rozbory atd.) předloží investor nejpozději do 10 dnů od ukončení akce
na Magistrát města Ústí nad Labem, odbor životního prostředí. Doklady bude
investor archivovat po dobu 5 let.
Požadujeme, aby při stavebních pracích byla činěna opatření k zamezení prášení
(např. skrápění, čištění přilehlé komunikace, chodníků, apod.).

Účastníci řízení dle ust. § 27 odst. 1 správního řádu
České přístavy, a.s. se sídlem Jankovcova 6, 170 00 Praha 7, IČO 452 74 592

ODŮVODNĚNÍ
Magistrát města Ústí nad Labem, odbor životního prostředí, jako věcně a místně příslušný
správní orgán obdržel dne 30.5.2015 žádost právnické osoby – účastníka řízení podle ust.
§ 27 odst.1 správního řádu České přístavy, a.s. se sídlem Jankovcova 6, 170 00 Praha 7,
IČO 452 74 592, o povolení změny stavby „Úprava stávajícího přístavního bazénu – přístav
Ústí nad Labem, přístaviště pro malá plavidla v Centrálním přístavu“ před dokončením.
Stavba byla povolena rozhodnutím zdejšího úřadu čj. MM/OŽP/VHO/78687/2014/ReK/C-15
ze dne 20. 2. 2015. Dnem podání žádosti bylo zahájeno řízení podle ust. § 118 stavebního
zákona.
Změna stavby spočívá v odlišném provedení povrchu upravované části přístavu –
zpevněného povrchu pro kombinovanou dopravu s povrchem z betonových prefabrikátů.
Rozsah plochy ani niveleta se oproti původnímu návrhu nemění. Další změnou je, že
předpokládané využití vytěžených sedimentů z koryta toku Labe pro nízký stav vody v toku
v roce 2015 nešlo realizovat; tato změna se promítá vypuštěním textu s tímto materiálem
(zůstává využití uvedených zemin) a doplňuje se do výrokové části stavební (betonový
recyklát).
Žádost byla podána na odpovídajícím formuláři, doložena 2 paré dokumentace změny
stavby z 05/2016 a stanoviskem Magistrátu města Ústí nad Labem, odboru investic a
územního plánování čj. MM/OIUP/OÚP/260/2016 ze dne 6.5.2016, že změna je v souladu
s územním plánem Ústí nad Labem.
Vodoprávní úřad vymezil v souladu s ust. § 118 odst. 2 stavebního zákona rozsah účastníků
řízení, jimiž jsou pouze ti, kterých se projednávaná změna dotýká; s ohledem na rozsah
změny jsou účastníky vlastníci dotčených a sousedních parcel, a dle ust. § 47 správního
řádu oznámil opatřením čj. č.ev. 118131/2016 ze dne 4. 7. 2016 účastníkům řízení podle ust.
§ 27 odst. 2 a 3 správního řádu, zahájení řízení a s odkazem na ust. § 112 odst. 2
stavebního zákona upustil od ústního jednání. K řízení mohli účastníci řízení uplatnit
námitky, popřípadě důkazy a dotčené orgány závazná stanoviska do deseti dnů
následujících po dni doručení tohoto oznámení; k později uplatněným, námitkám, popřípadě
důkazům a závazným stanoviskům se v souladu s ust. § 115 odst. 8 vodního zákona
nepřihlíží. Současně bylo řízení doručeno spolkům, kterých se oblast řízení dotýká a které o
to požádaly (Stop tunelům, o.s. a Ústecké šrouby, z.s.) - do řízení se přihlásil spolek Stop
tunelům, o.s. K tomuto oznámení zaslala Státní plavební správa, pobočka Děčín souhlasné
stanovisko ze dne 15.7.2016. K řízení nebyly vzneseny námitky ani připomínky účastníků
řízení. S tímto oznámením vodoprávní úřad současně vyzval stavebníka k doplnění druhého
paré dokumentace a k uhrazení správního poplatku; toto bylo po doručení výzvy splněno.
Po přezkoumání žádosti a provedeném řízení neshledal vodoprávní úřad důvody, které
by bránily vyhovění žádosti žadatele, a proto rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí.
Správní poplatek vyměřený na základě ust. § 2 zákona č. 634/2004 Sb., o správních
poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, podle sazebníku, položky č. 18 odst. 5. ve výši
1 000,- Kč stavebník uhradil dne 20.7.2016 v pokladně magistrátu (příjmový doklad č.
PD1/16/206066).
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POUČENÍ ÚČASTNÍKŮ
Proti tomuto rozhodnutí mohou účastníci řízení podat podle § 81 a násl. správního řádu
odvolání ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu Ústeckého kraje,
se sídlem Velká Hradební 48, Ústí nad Labem a to podáním učiněným u zdejšího úřadu.
Za počátek lhůty se považuje den následující po dni oznámení tohoto rozhodnutí, nejpozději
však po uplynutí desátého dne ode dne, kdy bylo nedoručené a uložené rozhodnutí
připraveno k vyzvednutí. V tomto odvolání se uvede, v jakém rozsahu se rozhodnutí napadá,
namítaný rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení,
jež mu předcházelo, odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné. 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. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí
je nepřípustné. Podané odvolání má odkladný účinek.

otisk úředního razítka
Bc. Květuše Řeháková
vedoucí oddělení vodního hospodářství

Přílohy pro stavebníka
Ověřená projektová dokumentace změny stavby ve stupni DPS, č. zakázky H-16/032,
s názvem „Úprava stávajícího přístavního bazénu – přístav c Ústí n.L., přístaviště pro malá
plavidla v Centrálním přístavu – změna finálního povrchu stavby s využitím plochy
pro kombinovanou dopravu“ vypracovaná v 05/2016 společností HG partner s.r.o.,
Ing. Jaroslav Vrzák AI pro vodohospodářské stavby ČKAIT 0008274 - po nabytí právní moci
tohoto rozhodnutí

Obdrží:
Účastníci řízení ust. § 27 odst. 1 správního řádu (do vlastních rukou/DS)
1. České přístavy, a.s., Jankovcova 6, 170 00 Praha 7
Účastníci řízení dle § 27 odst. 2 a 3 správního řádu (do vlastních rukou - DS)
2. Povodí Labe, s.p., Víta Nejedlého 951, 500 03 Hradec Králové
3. MO Ústí nad Labem
4. Stop tunelům, o.s.
Dotčené orgány a další (na vědomí/DS):
5. Státní plavební správa, pobočka Děčín
6. Magistrát města Ústí nad Labem, stavební úřad
7. Magistrát města Ústí nad Labem, odbor investic a ÚP (územní plánování)
8. Magistrát města Ústí nad Labem, odbor ŽP – orgán ochrany přírody, odpady
9. HZS ÚK, Horova 1340/10, 400 01 Ústí nad Labem
10. Povodí Ohře, s.p., Bezručova 4219, 430 03 Chomutov (správce povodí)
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