Městský úřad v Litoměřicích
Odbor životního prostředí - Vodoprávní úřad

SPIS. ZN.:
Č.J.:
Ev.č.
VYŘIZUJE:
TEL.:
E-MAIL:

MULTM/0009234/20/ŽP
MULTM/0019966/20/ŽP/JBa
A-34
Jiřina Bartoňová, DiS.
416916172
jirina.bartonova@litomerice.cz

DATUM:

23.3.2020

STAVEBNÍ POVOLENÍ a POVOLENÍ K NAKLÁDÁNÍ S VODAMI
ROZHODNUTÍ

Výroková část:
Městský úřad Litoměřice, jako vodoprávní úřad příslušný podle § 106 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o
vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "vodní
zákon"), a speciální stavební úřad příslušný podle § 15 odst. 5 vodního zákona a § 15 odst. 1 zákona č.
183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů
(dále jen "stavební zákon"), ve správním řízení posoudil žádost, kterou dne 6.2.2020 podal

Obec Hlinná, IČO 00526142, Hlinná 53, 412 01 Hlinná
(dále jen "žadatel"), a na základě tohoto posouzení:
Vydává podle § 8 odst. 1 písm. a) č. 2 vodního zákona

I.

povolení
k nakládání s povrchovými vodami - k jejich vzdouvání a akumulaci (dále jen "nakládání s vodami") pro
vodní dílo:

Rybník na p.p.č.: 75/1 v k.ú. Hlinná
-

souřadnice x/y: 986428/757687, ČHP: 1-13-05-0180-0-00-00

-

nádrž je napájena přepadem z vodárny, pramenní vodou a srážkovou vodou, odtok z nádrže ústí
do Tlučeňského potoka

v tomto rozsahu:
-

objem při provozní hladině 520 m3

-

kóta maximální hladiny 391,30 m n.m.

-

doba povoleného nakládání s vodami: trvání vodního díla

-

počet měsíců, kdy je s vodami nakládáno: 12
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II. Vydává podle § 15 vodního zákona
stavební povolení
ke stavbě vodního díla:

Revitalizace rybníku na p.p.č.: 75/1 v k.ú. Hlinná
(dále jen "stavba").
Údaje o místu předmětu rozhodnutí:
-

souřadnice x/y: 986428/757687, ČHP: 1-13-05-0180-0-00-00

Údaje o předmětu rozhodnutí:
-

rekonstrukce vodní nádrže, která je napájena přepadem z vodárny, pramenní vodou a srážkovou
vodou, odtok z nádrže ústí do Tlučeňského potoka

-

v rámci rekonstrukce bude vybudováno nové vypouštění zařízení a upravena zemní hráz,
vzhledem k minimálnímu povodí není nutná výstavba bezpečnostního přepadu

-

účelem nádrže je zadržení vody v krajině

parametry nádrže:
- kóta dna: 389,50 m n.m.
- kóta provozní hladiny: 391,10 m n.m.
- kóta maximální hladiny: 391,30 m .n.m.
- kóta koruny hráze min. 391,60 m n.m.
- plocha při provozní hladině: 780 m2
- objem při provozní hladině 520 m3
- objem nádrže při max. hl. 700 m3
III. Stanoví povinnosti a podmínky pro provedení stavby:
1. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace ověřené ve vodoprávním řízení, kterou
vypracoval ING. Michal Jeřábek, ČKAIT: 0400266; případné změny nesmí být provedeny bez
předchozího povolení vodoprávního úřadu.
2. Při provádění stavby musí být dodrženy požadavky dotčených orgánů:
a) Vyjádření MěÚ Litoměřice ze dne 02.10. 2019, č.j.: MULTM/0062265/19/ŽP
b) Závazného stanoviska MěÚ Litoměřice – orgánu odpadového hospodářství ze dne 17.10. 2019,
č.j.: MULTM/0062267/19/ŽP/Zře
c) Závazného stanoviska AOPK SCHKO České Středohoří ze dne 10.10. 2019, č.j.:
SR/1979/UL/2018-7 a Výjimky ze dne 11.12. 2018, č.j.: SR/1979/UL/2018-5
3. Při provádění stavby budou dodrženy tyto další podmínky a povinnosti:
a) Pro stavbu bude vypracován manipulační a provozní řád a havarijní plán, které budou předloženy
Povodí Ohře, státní podnik a Lesům ČR, s.p. k posouzení a následně Vodoprávnímu úřadu MěÚ
Litoměřice ke schválení, to vše před prvním napouštěním nádrže
b) Na vodním díle bude osazena vodní značka pro vyznačení provozní hladiny v nádrži
c) Budou dodrženy podmínky vyjádření Povodí Ohře, státní podnik ze dne 19.10. 2018, č.j.:
POH/02788/2018-2/301100
d) Budou dodrženy podmínky stanoviska Lesů ČR, s.p. ze dne 05.09. 2018, č.j.:
LCR956/002775/2018
e) Budou dodrženy podmínky vyjádření ČEZ Distribuce, a.s. ze dne 18.10. 2019, zn.: 1105759249 a
ze dne 18.10. 2019, zn.: 110575592248 a ze dne 17.09. 2019, zn.: 0101179934
f) Budou dodrženy podmínky vyjádření CETIN a.s. ze dne 23.09. 2019, č.j.: 753873/19
4. Stavba bude dokončena nejpozději do 12/2022.
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IV. Rozhoduje o povinnosti zajistit na výše uvedeném vodním díle technickobezpečnostní

dohled
a zařazuje vodní dílo s přihlédnutím k předloženým posudkům do kategorie IV.

Účastníci řízení, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:
Obec Hlinná, Hlinná 53, 412 01 Hlinná
Další účastníci:
František Čapek, nar. 22.2.1961, Hlinná 4, 412 01 Hlinná
Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Olšanská 2681, 130 00 Praha
ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874, 405 02 Děčín
Lesy České republiky, s.p., Přemyslova 1106, 500 08 Hradec Králové
Odůvodnění:
Dne 6.2.2020 podal žadatel žádost o povolení k nakládání s vodami a o stavební povolení na výše
uvedenou stavbu, uvedeným dnem bylo zahájeno vodoprávní řízení.
Žádost byla doložena všemi povinnými doklady podle ustanovení vodního zákona, stavebního zákona a
vyhlášky č. 183/2018 Sb., o náležitostech rozhodnutí a dalších opatření vodoprávního úřadu a o
dokladech předkládaných vodoprávnímu úřadu, a dalšími doklady.
Vodoprávní úřad oznámil 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 byly dobře známy a žádost poskytovala dostatečné podklady pro posouzení, a stanovil, že ve
lhůtě do 16.3.2020 mohou dotčené orgány uplatnit závazná stanoviska a účastníci řízení své námitky,
popřípadě důkazy. Námitky nebyly uplatněny.
Sdružení Ústecké šrouby, z.s. a Český rybářský svaz, z.s. byla o zahájení řízení informována, o účast
v řízení sdružení nepožádala.
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 orgány
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.
Vodoprávní úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů
ve výroku uvedených.
Správní poplatek byl uhrazen.
Lze předpokládat, že záměrem nedojde ke zhoršení stavu vodního útvaru a nebude mít za následek
nedosažení dobrého stavu/potenciálu vod.
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.
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Vodoprávní úřad po dni nabytí právní moci stavebního povolení zašle stavebníkovi jedno vyhotovení
ověřené projektové dokumentace spolu se štítkem obsahujícím identifikační údaje o povolené stavbě.
Další vyhotovení ověřené projektové dokumentace zašle vlastníkovi stavby, pokud není stavebníkem.
Při provádění stavby je stavebník povinen
oznámit vodoprávnímu úřadu předem termín zahájení stavby, název a sídlo stavebního podnikatele,
který bude stavbu provádět, u svépomocné formy výstavby jméno a příjmení stavbyvedoucího nebo
osoby, která bude vykonávat stavební dozor; změny v těchto skutečnostech oznámí neprodleně
vodoprávnímu úřadu,
před zahájením stavby umístit na viditelném místě u vstupu na staveniště štítek o povolení stavby a
ponechat jej tam až do dokončení stavby, případně do vydání kolaudačního souhlasu; rozsáhlé
stavby se mohou označit jiným vhodným způsobem s uvedením údajů ze štítku.
zajistit, aby na stavbě nebo na staveništi byla k dispozici ověřená dokumentace stavby a všechny
doklady týkající se prováděné stavby nebo její změny, popřípadě jejich kopie,
ohlašovat vodoprávnímu úřadu fáze výstavby podle plánu kontrolních prohlídek stavby, umožnit
provedení kontrolní prohlídky, a pokud tomu nebrání vážné důvody, této prohlídky se zúčastnit,
ohlásit vodoprávnímu úřadu neprodleně po jejich zjištění závady na stavbě, které ohrožují životy a
zdraví osob, nebo bezpečnost stavby,
Stavba nesmí být zahájena, dokud rozhodnutí nenabude právní moci. Rozhodnutí pozbývá platnosti,
jestliže stavba nebyla zahájena do 2 let ode dne, kdy nabylo právní moci.
Povolení ke vzdouvání a akumulaci povrchové vody je vydáváno bez ohledu na jakost povrchové vody
v místě tohoto povoleného nakládání.

Jiřina Bartoňová, DiS.
vedoucí Vodoprávního úřadu MěÚ Litoměřice

Obdrží:
navrhovatelé (doručenky)
Obec Hlinná, IDDS: kkqaqtd
ostatní účastníci (doručenky)
František Čapek, Hlinná č.p. 4, 412 01 Litoměřice 1
Česká telekomunikační infrastruktura a.s., IDDS: qa7425t
ČEZ Distribuce, a. s., IDDS: v95uqfy
Lesy České republiky, s.p., IDDS: e8jcfsn
DOSS
Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky, regionální pracoviště Správa chráněné krajinné
oblasti České středohoří, IDDS: 6npdyiv
MěÚ Litoměřice, odbor životního prostředí, Mírové náměstí č.p. 15/7, Litoměřice-Město, 412 01
Litoměřice 1
ostatní
Povodí Ohře, státní podnik, IDDS: 7ptt8gm

