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ROZHODNUTÍ

Odbor stavební úřad Magistrátu města Mostu, jako vodoprávní úřad (dále jen „vodoprávní úřad“)
věcně 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. 4 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“), místně příslušný správní orgán podle ustanovení § 11 zákona č. 500/2004 Sb.,
správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), v souladu s čl. II bod 10
zákona č. 225/2017 Sb., kterým se mění stavební zákon, a další související zákony,
účastníkovi řízení podle § 27 odst. 1 písm. a) správního řádu, kterým je
Obec Lužice, zastoupená starostou obce, IČO 00266051, Lužice č. p. 77, 435 24 Lužice
u Mostu, kterou zastupuje Universal Solutions s. r. o., IČO 03470300, Francouzská č. p. 404,
Hradiště, 397 01 Písek 1,
(dále jen „žadatel“)
I.

podle ustanovení § 15 vodního zákona a ustanovení § 115 stavebního zákona
vydává stavební povolení

k provedení stavby vodního díla
Oprava obecních rybníků Lužice III., obec Lužice
na pozemku parcela č. parc. č. 509/1, 529, 530, 531/1, 532/1, 532/2, 532/3, 532/5, 533, 536/2,
536/3, 542/1, 542/5, 545/2, 548/1, 549/1, 1002, 1003/1, 1003/2, 1003/3, 1003/7, 1031/1
v katastrálním území Lužice u Mostu,
(dále jen „stavba“).
Údaje o místu předmětu rozhodnutí:
Název kraje
Název obce
Název katastrálního území
Číselný identifikátor vodního toku
Parcelní čísla dle evidence KN

Ústecký
Lužice
Lužice u Mostu (ID 689327)
10221471
parc. č. 509/1, 529, 530, 531/1, 532/1, 532/2, 532/3,

532/5, 533, 536/2, 536/3, 542/1, 542/5, 545/2, 548/1,
549/1, 1002, 1003/1, 1003/2, 1003/3, 1003/7, 1031/1
Číslo hydrologického pořadí
a podpořadí
Název vodního toku
Hydrogeologický rajon
Vodní útvar povrchových vod
Vodní útvar podzemních vod
Výškopisné údaje
Rybí přechod
Údaje o předmětu rozhodnutí:
Název povolovaného vodního díla
Povolované vodní dílo (Č 03)
Kategorie z hlediska TBD (Č 06)
nádrž Lužice III/a
nádrž Lužice III/b
nádrž Lužice III/c
tůň Lužice III/d
tůň Lužice III/e
Druh recipientu (Č 08)
Účel užití vodního díla (Č 11)

Druh přivaděče (Č 12)
Přehradní hráz, hráz (Č13)
Typ vodní nádrže (Č 14)
Plocha hladiny vodní nádrže při Mz
nádrž Lužice III/a
nádrž Lužice III/b
nádrž Lužice III/c
tůň Lužice III/d
tůň Lužice III/e
Délka nápustného potrubí
Provozní řád

1-14-01-0430-0-00
Lužický potok (ID 10221471)
Mostecká pánev - severní část (ID 2131)
Srpina od pramene po ústí do toku Bílina
(OHL_0810)
Mostecká pánev – severní část (ID 21310)
236 m n. m.
NE
Oprava obecních rybníků Lužice III., obec Lužice
hráze (412), vodní nádrže (413) - § 55 odst. 1 písm.
a) vodního zákona
IV. kategorie
IV. kategorie
IV. kategorie
IV. kategorie
nepodléhá TBD
vodní tok – Lužický potok
ochrana před povodněmi a ostatními škodlivými
účinky vod (08), chov ryb nebo vodní drůbeže,
popřípadě jiných vodních živočichů (10), stabilizace
toku (13)
netlakové potrubí (03)
zemní sypaná (04), kamenitá sypaná (07)
údolní protékaná (01)
1,25 ha
2,37 ha
0,64 ha
0,09 ha
0,04 ha
153,05 m
ANO

Popis stavby
IO 01 – Bourací práce – dojde k odstranění všech propojovacích potrubí, stávajícího
nátokového objektu, veškeré funkční objekty nádrží, žlabovky a stávající nevhodné betonové
opevnění svahů. Nápustného potrubí bude zaslepeno.
IO 02 – Nátokový objekt – voda do nátokového objektu bude vedena přes odběrný objekt, který
je řešen ve tvaru Jamborova prahu, který bude vzdouvat vodu pro vlastní náhon o min.
zůstatkovém průtoku 16 l/s. Samotný nátokový objekt bude tvořen prefabrikovanou betonovou
konstrukcí o rozměrech 1,5 x 0,9 x 1,05 m. Bude opatřen česlemi s průlinami 10 mm o rozměru
1,4 x 0,5 m. Nové nápustné potrubí bude provedeno protlakem z trub PE DN400 ve sklonu 1,3 %
o celkové délce 153,05 m. Na trase nápustného potrubí budou umístěny dvě kontrolní
prefabrikované šachty DN1000. Potrubí bude ukončeno v rybníce čelem z vyzděného lomového
kamene do betonu o rozměrech 1,2 x 1,8 x 0,5 m.
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IO 03 – nádrž Lužice III/a - nádrž bude kompletně odbahněna, dno zátopy bude profilováno
směrem ke stávající rybniční stoce. Na původním místě bude osazen nový požerák s lávkou. Bude
vyměněno stávající výpustné potrubí o průměru DN250 za obetonované plastové potrubí
o průměru DN300. V místě vyústění nového potrubí bude vybudován stabilizační práh
s výpustným objektem napojeným na nádrž Lužice III/b. V místě stávajícího potrubního přelivu
bude vybudován nový korunový bezpečností přeliv s kapacitou Q100. Návodní svah hráze bude
proveden kamenným pohozem. Vzdušný svah hráze bude ohumusován a oset. Na cca 20% plochy
bude zřízeno litorální pásmo, které bude vytvořeno odvodněným vytěženým sedimentem, který
bude po obvodu zajištěn kamenným pohozem tl. 300 mm s kamennou patkou.
IO 04 – nádrž Lužice III/b - nádrž bude kompletně odbahněna, dno zátopy bude profilováno
směrem ke stávající rybniční stoce. Na původním místě bude osazen nový požerák s lávkou. Bude
vyměněno stávající výpustné potrubí o průměru DN250 za obetonované plastové potrubí
o průměru DN300. V místě vyústění nového potrubí bude vybudováno menší vývařiště, které
bude napojeno stávající nápustné koryto opevněné žlabovkami do nádrže Lužice III/c. V místě
stávajícího potrubního přelivu bude vybudován nový korunový bezpečností přeliv s kapacitou
Q100. Návodní svah hráze bude proveden kamenným pohozem. Vzdušný svah hráze bude
ohumusován a oset. Na cca 20% plochy bude zřízeno litorální pásmo, které bude vytvořeno
odvodněným vytěženým sedimentem, který bude po obvodu zajištěn kamenným pohozem tl. 300
mm s kamennou patkou. V rámci uvedených prací budou pokáceny 3 ks vzrostlých stromů topolu
černého (Populus nigra) a následně bude provedena náhradní výsadba na jižním břehu nádrže.
Dále budou odstraněny náletové křoviny do 100 mm vrby jíva (Salix capraea) o ploše cca
300 m2.
IO 05 – nádrž Lužice III/c - nádrž bude kompletně odbahněna, dno zátopy bude profilováno
směrem ke stávající rybniční stoce. Na původním místě bude osazen nový požerák s lávkou. Bude
vyměněno stávající výpustné potrubí o průměru DN250 za obetonované plastové potrubí
o průměru DN300. V místě vyústění nového potrubí bude vybudován výustní objekt do toku
Lužického potoka. Na výpustném potrubí bude osazena rozdělovací šachta, pomocí které bude
možno vody převádět potrubím DN300 do tůně Lužice III/d. V místě stávajícího potrubního
přelivu bude vybudován nový korunový bezpečností přeliv s kapacitou Q100. Návodní svah hráze
bude proveden kamenným pohozem. Vzdušný svah hráze bude ohumusován a oset. Vývařiště
bude ve dně zpevněno kamennou dlažbou a v březích kamennou rovnaninou a bude uzavřeno
zděným prahem z lomového kamene do betonu. Protilehlý svah Lužického potoka v místě
výustního objektu bude opevněno kamenným záhozem. Na cca 20% plochy bude zřízeno litorální
pásmo, které bude vytvořeno odvodněným vytěženým sedimentem, který bude po obvodu zajištěn
kamenným pohozem tl. 300 mm s kamennou patkou.
IO 06 – tůň Lužice III/d – původní rybník bude odbahněn. Svahy budou profilovány o sklonech
1:3 – 1:10. Stávající objekty budou bez náhrady odstraněny. Dojde k vytvoření lokálního snížení
dělící hráze, tak aby bylo zajištěno napájení tůně. Dno a pata svahu budou stabilizovány
kamennou rovnaninou s vyklínováním o tl. 400 mm.
IO 07 – tůň Lužice III/e - původní rybník bude odbahněn. Svahy budou profilovány o sklonech
1:3 – 1:10. Stávající objekty budou bez náhrady odstraněny. Dojde k vytvoření lokálního snížení
dělící hráze, tak aby bylo zajištěno napájení tůně. Dno a pata svahu budou stabilizovány
kamennou rovnaninou s vyklínováním o tl. 400 mm.
Podrobněji stavbu řeší předložená projektová dokumentace „Oprava obecních rybníků k. ú.
Lužice u Mostu“ zpracovaná společnosti MV projekt spol. s r. o., IČO 26137917, V zahrádkách
č. p. 2838/43, 130 00 Praha 3, odpovědný zástupce/ projektant Ing. Martin Valečka (ČKAIT –
0004814, autorizovaný inženýr pro vodohospodářské stavby), číslo zakázky MV 1083/16/1,
zpracováno v lednu 2018.
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Pro provedení stavby vodního díla stanovuje podle § 15 odst. 3 vodního zákona a § 115
stavebního zákona tyto povinnosti a podmínky
1. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace ověřené ve vodoprávním řízení,
kterou vypracovala společnost MV projekt spol. s r. o., IČO 26137917, V zahrádkách č. p.
2838/43, 130 00 Praha 3, odpovědný zástupce/ projektant Ing. Martin Valečka (ČKAIT –
0004814, autorizovaný inženýr pro vodohospodářské stavby), řešitelský tým: Ing. Martin
Valečka, Ing. Lukáš Valečka, Ing. Martin Valečka ml., Miluše Šturmová a Ivana Valečková;
případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení vodoprávního úřadu.
2. Stavba bude dokončena nejpozději do 2 let ode dne nabytí právní moci tohoto
rozhodnutí.
3. Stavba bude viditelně označena štítkem o jejím povolení. Stavebník je povinen štítek
„Stavba povolena“ umístit na viditelném místě před zahájením stavby. Štítek musí být
chráněn před povětrnostními vlivy, aby údaje na něm uvedené zůstaly čitelné. Štítek musí
být ponechán na místě až do vydání kolaudačního souhlasu.
4. Stavba bude prováděna dodavatelsky - stavebním podnikatelem. Provádět stavbu může jako
zhotovitel jen stavební podnikatel, který při její realizaci zabezpečí odborné vedení
provádění stavby stavbyvedoucím. Dále zabezpečí, aby provádění prací na stavbě, k jejichž
provádění je předepsáno zvláštní oprávnění, vykonávaly jen osoby, které jsou držiteli
takového oprávnění.
5. Stavebník předem oznámí stavebnímu úřadu termín zahájení stavby a název a sídlo
stavebního podnikatele, který bude stavbu provádět.
6. Stavebník zajistí, aby na stavbě byla k dispozici ověřená dokumentace stavby a všechny
doklady týkající se prováděné stavby, popřípadě jejich kopie.
7. Zhotovitel stavby je povinen provádět stavbu v souladu s rozhodnutím stavebního úřadu
a s ověřenou projektovou dokumentací, dodržet obecné požadavky na výstavbu a zajistit
povinnosti k ochraně života, zdraví, životního prostředí a bezpečnosti práce vyplývající ze
zvláštních právních předpisů.
8. Zhotovitel stavby je povinen vést o stavbě stavební deník, po dokončení stavby předá
originál stavebního deníku stavebníkovi. V identifikačních údajích stavebního deníku musí
být mimo jiných údajů uvedeno jméno a příjmení stavbyvedoucího, který prokazuje
oprávnění k výkonu této činnosti otiskem svého razítka a podpisem ve stavebním deníku.
9. Stavebník včas oznámí stavebnímu úřadu, kdy je možné na stavbě vykonat kontrolní
prohlídky, a to v souladu s plánem kontrolních prohlídek, který byl přílohou žádosti
o stavební povolení. Stavebník je povinen dosažení dané etapy výstavby stavebnímu úřadu
oznámit písemně.
- při předání staveniště,
- při dokončení nátokového objektu a nápustného potrubí,
- po dokončení odbahnění nádrže Lužice III/a,
- po překopu hráze nádrže Lužice III/a – přejímka základové spáry,
- po dokončení požeráku, bezpečnostního přelivu a před zásypem překopu hráze nádrže
Lužice III/a,
- po dokončení modelace a opevnění svahů nádrže Lužice III/a,
- po dokončení odbahnění nádrže Lužice III/b,
- po překopu hráze nádrže Lužice III/b – přejímka základové spáry,
- po dokončení požeráku, bezpečnostního přelivu a před zásypem překopu hráze nádrže
Lužice III/b,
- po dokončení modelace a opevnění svahů nádrže Lužice III/b,
- po dokončení odbahnění nádrže Lužice III/c,
- po překopu hráze nádrže Lužice III/c – přejímka základové spáry,
- po dokončení požeráku, bezpečnostního přelivu a před zásypem překopu hráze nádrže
Lužice III/c,
- po dokončení modelace a opevnění svahů nádrže Lužice III/c,
- po dokončení odbahnění a modelace tůní Lužice III/d a Lužice III/e
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10. Při stavbě budou dodržena ustanovení vyhlášky č. 590/2002 Sb. o technických požadavcích
pro vodní díla, zejména § 3, 4, 5, 6, 7 a 11.
11. V souladu s vyjádřením Státního pozemkového úřadu zn.: SPU 120661/2018/508100/Poš
ze dne 08.03.2018 bude před vlastní realizací stavby vypořádáno majetkoprávní vypořádání
týkající se pozemku parc. č. 545/2 v katastrálním území (dále jen „k. ú.“) Lužice u Mostu,
který je zapsán na LV 10002.
12. Budou dodrženy podmínky stanoviska Povodí Ohře, státní podnik vydaného pod zn.:
POH/26461/2018-2/201100 ze dne 29.06.2018:
a) Odpad od bezpečnostního přelivu rybníku III/c bude proveden hydraulicky vhodným
způsobem do oblouku a zaústěn do koryta toku pod úhlem max. 60°. Pod stejným úhlem
bude do koryta zaústěno potrubí od požeráku. Jako ochrana proti vymílání bude pod
těmito objekty ve směru proudění opevněn protější břeh. Opevnění bude provedeno
kamennou rovnaninou z kamene o hmotnosti cca 200 kg. Potrubí od požeráku bude do
vzdálenosti min. 1,0 m na každou stranu od osy výtoku opevněného kamennou
rovnaninou opatřenou o záhoznou patku. Potrubí bude seříznuto ve sklonu svahu břehu
a do koryta bude zasahovat max. 5 cm.
b) Lokální snížení dělících hrází rybníků III/d a III/e zajištění napájení budoucích tůní
nesmí být v místě nátoku sníženo pod úroveň dna v korytě vodního toku.
c) Vzhledem k materiálové odolnosti doporučujeme místo dřevěných požeráků zvolit
požeráky železobetonové, u kterých je zajištěna delší životnost, větší bezpečnost vodního
díla, spolehlivý provoz a snadnější obsluha a údržba.
d) Otvor v kamenném prahu odběrného objektu určený pro zachování minimálního
zůstatkového průtoku (MZP) nebude osazen drážkami pro možnost jeho hrazení. Otvor
pro zachování MZP bude pravidelně kontrolován a průběžně čištěn od naplaveného
materiálu.
e) Dle § 59 odst. 1 písm. g) vodního zákona bude na vodním díle osazena vodočetná lať
s označením provozní a maximální hladiny. Označení hladin musí být dobře viditelné,
přístupné a trvanlivé. Tento požadavek nesplňuje označení barvou, které není odolné
proti působení povětrnostních vlivů.
f) Provozovatel vodního díla bude na vlastní náklady udržovat v řádném stavu dno a břehy
v oblasti vzdutí nad odběrným objektem a starat se o plynulý průtok vody, zejména
odstraňovat náplavy a ulpělé překážky (§ 59 odst. 1 písm. i. vodního zákona).
g) Vypouštění nádrže do vodoteče bude prováděno pozvolně a v souladu s nařízením vlády
ČR č. 401/2015 Sb., v platném znění, příloha č. 2 odst. 4, kdy během vypouštění nesmí
docházet ke strhávání rybničních sedimentů do odtoku a ke vzniku kalových lavic.
h) V případě, že budou v nádržích krmeny ryby nebo bude prováděna optimalizace vodního
prostředí, je nutno požádat v rámci povolení k nakládání s vodami příslušný vodoprávní
úřad o výjimku a doložit „Plán krmení a hnojení“ (dle § 39 odst. 7 písm. b) a d) vodního
zákona).
i) Zahájení a ukončení prací bude v dostatečném předstihu oznámeno našemu provozu.
práce na odběrném objektu a výustních objektech v korytě vodního toku Lužický potok
budou po ukončení naším provozu odsouhlaseny.
j) Pro soustavu malých vodních nádrží bude zpracován manipulační a provozní řád dle
vyhlášky č. 216/2011 Sb., o náležitostech manipulačních řádů a provozních řádů vodních
děl. Do dokumentů budou zapracovány všechny podmínky pro její provoz. Tyto
dokumenty nám budou předloženy k vyjádření a poté budou schváleny příslušným
vodoprávním úřadem.
k) Povodí Ohře, státní podnik nepřevezme do své správy žádné nově budované konstrukce
a zařízení, nebude na nich provádět údržbu a neodpovídá za škody způsobené vodou
včetně škod způsobených ledovými jevy, a to jak v průběhu stavby, tak i při jejím
užívání.
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13. Budou dodrženy podmínky uvedené v závazném stanovisku odboru životního prostředí
a mimořádných událostí, oddělení životního prostředí magistrátu města Mostu
vydaného pod č. j.: MmM/063356/2018/OŽPaMU/JB ze dne 03.07.2018:
a) Pro realizaci stavby a kontrolu stavu prováděných zásahů zajistit odborný biologický
dozor, který bude o provedených kontrolách a zásazích vést písemné záznamy.
b) Práce realizované v období, kdy se v nádržích nerozmnožují nebo nezimují obojživelníci
a nehnízdí ptáci pobřežní vegetace a vodní ptáci, tj. v měsících srpen – listopad. Ideální
období je období září – říjen. Pokud bude nezbytné práce provádět v zimním období, lze
to v případě zajištění biologického dozoru a za jasně specifikovaných podmínek, ale
i v tomto případě je nutné zahájit práce v době aktivity obojživelníků a plazů.
Nepřípustné je provedení zemních prací v době páření, snůšky a vývoje pulců. Po
vypuštění vody je možné zahájit zemní práce až v týdenním odstupu.
c) Minimalizaci likvidace vodní fauny řešit výlovem a transferem živočichů buď do další
nádrže v soustavě rybníků, v případě, že budou práce prováděny na jednotlivých nádržích
postupně, nebo na náhradní lokalitu. Kontrolu přítomnosti živočichů v době výlovu před
vypouštěním a jejich transferem provádět pod dozorem odborně způsobilé osoby –
biologický dozor.
d) Břehy nad hladinou zachovat v současné podobě, břehy pod hladinou budou v rámci
zemních prací upraveny vytvořením dostatečného litorálního pásma pro rozvoj pobřežní
vegetace (20% vodní plochy s hloubkou 400 mm).
e) Kácení dřevin a náhradní výsadbu provést v době vegetačního klidu na základě
pravomocného povolení ke kácení dřevin rostoucích mimo les vydaném příslušným
obecním úřadem, v rozsahu uvedeném v souhrnné technické zprávě (1/2018/, tj. 3 topoly
a 300 m2 křovitého porostu vrby jívy). Náhradní výsadba bude provedena geograficky
původními dřevinami tvrdého luhu, především dubem letním a sazenice budou pocházet
z místní lesnické oblasti.
f) Pobřežní zeleň v průběhu akce v maximální míře chránit před poškozením. Při stavební
činnosti postupovat dle ČSN 83 9061 na ochranu stromů, porostů a vegetačních ploch při
stavebních pracích.
g) Při akci obecně respektovat ustanovení § 5 a 5a zákona vztahující se k ochraně všech
rostlin, živočichů a volně žijících ptáků.
h) Veškeré práce v předmětné lokalitě provádět tak, aby v jejich průběhu nedocházelo ke
znečišťování okolí, rybníků a vodního toku, především ropnými produkty z použité
techniky a pojíždění stavební techniky se omezilo na nezbytnou míru.
i) Žadatel bude předem informovat odbor životního prostředí a mimořádných událostí
Magistrátu města Mostu o termínu zahájení prací na akci, vypouštění rybníků a konání
kontrolních dnů.
14. Budou dodrženy podmínky uvedené ve vyjádření společnosti Severočeské vodovody
a kanalizace, a. s. vydaného pod zn.: O18610164667/UTPCMO/Wo dne 25.06.2018:
a) Zahájení prací bude 15 dní předem písemně nebo e-mailovou poštou oznámeno včetně
jména a telefonického spojení na stavební dozor a zhotovitele stavby.
b) Před započetím prací požádá stavebník o vytýčení vodohospodářského zařízení. Vytýčení
skutečného umístění zařízení ve správě společnosti Severočeské vodovody a kanalizace,
a. s. a jeho následné zakreslení do situace je nutné objednat.
c) V případě nejasností budou provedeny kopané sondy či vytýčení inspekční kamerou.
Stavebník je povinen neprodleně ohlásit případné poškození vodohospodářského zařízení
provozovateli. Stavebník odpovídá za eventuální škodu na vodohospodářském zařízení
způsobenou svojí činností.
d) Při provádění prací v ochranném pásmu kanalizace bude jejich zahájení a ukončení
odsouhlaseno zápisem ve stavebním deníku. Kopie zápisu bude předložena OTPČ most
před započetím užívání stavby.
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15. Budou dodrženy podmínky uvedené ve vyjádření společnosti České Radiokomunikace a. s.
vydaném pod zn.: UPTS/OS/189704/2018 dne 15.03.2018:
a) Nejméně 15 dní předem uvědomíte České radiokomunikace, a. s. o zahájení prací.
Oznámení o zahájení prací bude zasláno el. poštou na e-mailovou adresu. V předmětu
zprávy bude uvedeno „č.j. tohoto stanoviska_Oznámení zahájení prací“.
b) Před zahájením prací necháte vytýčit polohu podzemního telekomunikačního vedení
a zařízení přímo ve staveništi a jeho blízkém okolí. Vytýčení objednejte nejméně 14 dní
předem.
c) Prokazatelně seznámíte pracovníky, kteří budou provádět práce, s polohou tohoto vedení
(zařízení).
d) Upozorníte organizaci, provádějící práce na možnou polohovou odchylku 30 cm ve všech
směrech od polohy udávané výkresovou dokumentací.
e) Upozorníte pracovníky, aby dbali při pracích v těchto místech největší opatrnosti,
nepoužívali zde nevhodné nářadí, a aby ve vzdálenosti 1,5 m po každé straně od
vyznačené trasy vedení (zařízení) nepoužívali žádné mechanizační prostředky (hloubící
stroje, sbíječky, apod.).
f) Po dobu výstavby učiníte veškerá opatření, vedoucí k zamezení možného poškození
podzemního telekomunikačního vedení a zařízení přejezdem stavební techniky a to i na
přístupových trasách ke staveništi, (např. krytí betonovými panely, ocelovými pláty,
apod.).
g) Nad telekomunikačním vedením (zařízením) budete dodržovat zákaz skládek a budování
zařízení, které by k nim znemožňovalo přístup.
h) Zajistíte, aby odkryté telekomunikační vedení (zařízení) bylo řádně zabezpečeno proti
poškození a to nejen při provádění prací, ale i před poškozením třetími osobami.
i) Dohlédněte, aby organizace provádějící práce zhutnila zeminu pod kabelem a vyzvala
pracovníka firmy k provedení kontroly před zakrytím kabelu. Ten ověří, jestli není
vedení (zařízení) viditelně poškozeno, a jestli byly dodrženy stanovené podmínky
a následně vydá souhlas k záhozu. Ke kontrole vyzvěte 14 dní před požadovaným
termínem.
j) Zajistíte, aby při křížení nebo souběhu s podzemními telekomunikačními vedeními
(zařízeními) byla dodržena ČSN 73 6005 (Prostorová úprava vedení technického
vybavení) a aby bylo ohlášeno neprodleně každé poškození podzemního
telekomunikačního vedení (zařízení) organizaci, která vydala toto vyjádření.
k) Při křížení komunikace musí být vedení uloženo do chrániček (betonové žlaby)
s přesahem 1 m na každou stranu komunikace.
l) Bez souhlasu Českých Radiokomunikací, a. s. nebudete snižovat vrstvu zeminy nad a pod
telekomunikačním vedením (zařízením).
m) Písemně ohlásíte ukončení prací organizaci, která vydala toto vyjádření.
n) Pokud při realizaci stavby dojde v místě dotčení našich sítí ke změně polohopisu
(zpevněné plochy, vjezdy, apod.), je investor povinen předat Českým
Radiokomunikacím, a. s. geometrické zaměření skutečného stavu telekomunikačního
vedení (zařízení) včetně aktuálního polohopisu.
16. Budou dodrženy podmínky uvedené ve vyjádření Správy a údržby silnic Ústeckého kraje,
příspěvková organizace vydaném pod zn.: SUSUKCV/LTA/13413/2017 dne 14.08.2017:
a) Stavbou nebude narušeno odvodnění krajské komunikace č. III/25311.
b) Stavbou nebude narušena, poškozena či znečišťována krajská komunikace č. III/25311
(p. p. č. 1007/1 k. ú. Lužice u Mostu) včetně jejího příslušenství, v opačném případě
dojde k okamžité nápravě na náklady žadatele.
17. Jelikož se v místě stavby nachází sítě elektronických komunikací společnosti Česká
telekomunikační infrastruktura a. s., je nutné toto vedení respektovat a dodržet podmínky
stanovené ve vyjádření vydaném pod č. j.: 736207/16 dne 19.10.2016, které má žadatel
v originále k dispozici a zákonem č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích,
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v platném znění. Před započetím stavebních prací musí být trasa podzemního vedení
vytýčena a vyznačena na terénu podle polohopisné dokumentace.
18. Budou dodrženy podmínky uvedené ve stanovisku společnosti GridServices, s. r. o.
vydaném pod zn.: 5001412750 dne 07.12.2016:
a) Za stavební činnosti se pro účely tohoto stanoviska považují činnosti v ochranném pásmu
plynárenského zařízení a plynovodních přípojek (tzn. i bezvýkopové technologie
a terénní úpravy) a činnosti mimo ochranné pásmo, pokud by takové činnosti mohly
ohrozit bezpečnost a spolehlivost plynárenského zařízení a plynovodních přípojek (např.
trhací práce, sesuvy půdy, vibrace, apod.).
b) Stavební činnost je možné realizovat pouze při dodržení podmínek stanovených v tomto
stanovisku. Nebudou-li tyto podmínky dodrženy, budou stavební činnosti, považovány
dle § 68 zákona č. 458/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů za činnost bez našeho
předchozího souhlasu. Při každé změně projektu nebo stavby (zejména trasy
navrhovaných inženýrských sítí) je nutné požádat o nové stanovisko k této změně.
c) Před zahájením stavební činnosti bude provedeno vytýčení trasy a přesné určení uložení
plynárenského zařízení a plynovodních přípojek. Vytýčení trasy provede provozní oblast.
Při žádosti uvede žadatel naši značku (číslo jednací) uvedenou v úvodu tohoto
stanoviska. O provedeném vytýčení trasy bude sepsán protokol. Přesné určení uložení
plynárenského zařízení a plynovodních přípojek je povinen provést stavebník na svůj
náklad. Bez vytýčení trasy a přesného určení uložení plynárenského zařízení
a plynovodních přípojek stavebníkem nesmí být vlastní stavební činnosti zahájen.
Vytýčení plynárenského zařízení a plynovodních přípojek považujeme za zahájení
stavební činnosti.
d) Bude dodržena mj. ČSN 73 6005. TPG 702 04, zákon č. 458/2000 Sb., ve znění pozdější
předpisů, případně další předpisy související s uvedenou stavbou.
e) Pracovníci provádějící stavební činnosti budou prokazatelně seznámeni s polohou
plynárenského zařízení a plynovodních přípojek, rozsahem ochranného pásma a těmito
podmínkami.
f) Při provádění stavební činnosti, vč. přesného určení uložení plynárenského zařízení je
stavebník povinen učinit taková opatření, aby nedošlo k poškození plynárenského
zařízení a plynovodních přípojek nebo ovlivnění jejich bezpečnosti a spolehlivosti
provozu. Nebude použito nevhodného nářadí, zemina bude těžena pouze ručně bez
použití pneumatických, elektrických, bateriových a motorových nářadí.
g) Odkryté plynárenské zařízení a plynovodní přípojky budou v průběhu nebo při přerušení
stavební činnosti řádně zabezpečeny proti jejich poškození.
h) V případě použití bezvýkopových technologií (např. protlaku) bude před zahájením
stavební činnosti provedeno úplné obnažení plynárenského zařízení a plynovodních
přípojek v místě křížení na náklady stavebníka. V případě, že nebude tato podmínka
dodržena, nesmí být použita bezvýkopová technologie.
i) Stavebník je povinen neprodleně oznámit každé i sebemenší poškození plynárenského
zařízení nebo plynovodních přípojek.
j) Před provedení zásypu výkopu bude provedena kontrola dodržení podmínek stanovených
pro stavební činnosti, kontrola plynárenského zařízení a plynovodních přípojek. Kontrolu
provede příslušná provozní oblast. Při žádosti uvede žadatel naši značku (číslo jednací)
uvedenou v úvodu tohoto stanoviska. Povinnost kontroly se vztahuje i na plynárenské
zařízení, které nebylo odhaleno. O provedené kontrole bude sepsán protokol. Bez
provedené kontroly nesmí být plynárenské zařízení a plynovodní přípojky zasypány.
V případě že nebudou dodrženy výše uvedené podmínky, je stavebník povinen na
základě výzvy provozovatele plynárenského zařízení a plynovodních přípojek, během
výstavby provést na své náklady kontrolní sondy v místě styku s plynárenským zařízením
a plynovodními přípojkami.
k) Plynárenské zařízení a plynovodní přípojky budou před zásypem výkopu řádně
podsypány a obsypány těženým pískem, bude provedeno zhutnění a bude osazena
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výstražná folie žluté barvy, vše v souladu s ČSN EN 12007-1-4, TPG 702 01, TPG 702
04.
l) Neprodleně po skončení stavební činnosti budou řádně osazeny všechny poklopy
a nadzemní prvky plynárenského zařízení a plynovodních přípojek.
m) Poklopy uzávěrů a ostatních armatur na plynárenském zařízení a plynovodních
přípojkách, vč. hlavních uzávěrů plynu (HUP) na odběrném plynovém zařízení udržovat
stále přístupné a funkční po celou dobu trvání stavební činnosti.
n) Případné zřizování staveniště, skladování materiálů, stavebních strojů apod. realizovat
mimo ochranné pásmo plynárenského zařízení a plynovodních přípojek.
o) Bude zachována hloubka uložení plynárenského zařízení a plynovodních přípojek.
p) Při použití nákladních vozidel, stavebních strojů a mechanismů zabezpečit případný
přejezd přes plynárenské zařízení a plynovodní přípojky uložením panelů v místě
přejezdu plynárenského zařízení.
20. Dodržet podmínky Českého rybářského svazu, z. s., Severočeský územní svaz
formulované ve stanovisku ze dne 23.08.2017 pod zn.: 2044-2/17, tj:
a) Před samotným vypouštěním nádrže s označení Lužice III/b bude řešeno technické
vypouštění nádrže před odbahněním. V současné době je nádrž nevypustitelná, kdy
vypouštěcí potrubí je výše než dno nádrže. Taktéž je v nádrži výskyt početné osádky ryb
a bez možnosti vypuštění nádrže je výlov zcela nereálný. Výlov bude prováděn v jarních
nebo podzimních měsících z důvodu vhodných klimatických podmínek.
b) Požadujeme v dostatečném časovém předstihu upřesnění termínu realizace (minimálně
dva měsíce), z důvodu včasných příprav na provedení výlovu a informovanosti široké
rybářské veřejnosti z důvodu omezení výkonu rybářského práva.
c) V případě výskytu zvláště chráněných druhů živočichů, např. mlžů, je investor povinen
zajistit si zákonnou výjimku pro transfer a manipulaci s nimi.
d) Navržené dřevěné požeráky požadujeme nahradit železobetonovými, z důvodu delší
životnosti, bezpečnosti provozu díla a snadnější údržbě. Požerák bude opatřen poklopem
se zabezpečením proti manipulaci neoprávněnými osobami.
e) Požadujeme do realizace začlenit opravu přivaděče vody z důvodu jeho havarijního
stavu. Přivaděč napájí uvedené nádrže a dostatek vody i dobrá manipulovatelnost s vodou
jsou základní předpoklady pro dlouhodobý efekt celé významné a nákladné rekonstrukce
vodních děl.
Pro užívání stavby vodního díla stanovuje podle § 115 odst. 1 stavebního zákona tyto
podmínky:
21. Bude dodržena podmínka uvedená v závazném stanovisku Hasičského záchranného sboru
Ústeckého kraje, územní odbor Most vydaném pod č. j.: HSUL-6411-4/MO-2016 dne
29.11.2016:
- Z důvodu nutnosti ověření, zda byly dodrženy podmínky požární bezpečnosti stavby
vyplývající ze schválené projektové dokumentace výše uvedené stavby, toto závazné
stanovisko neslouží jako podklad pro zahájení užívání výše uvedené stavby. Před
zahájením užívání výše uvedené stavby je nezbytné HZS ÚK, ÚO Most vyzvat
k provedení místního šetření. Po provedeném místním šetření a dodržení podmínek
požární bezpečnosti stavby vycházející ze schválené projektové dokumentace stavby
bude podle § 31 odst. 1 písm. c) zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění
pozdějších předpisů, vydáno souhlasné závazné stanovisko ke změně užívání výše
uvedené stavby.
22. Dokončenou stavbu lze užívat na základě kolaudačního souhlasu. Stavebník zajistí, aby
byly před započetím užívání stavby provedeny a vyhodnoceny zkoušky předepsané
zvláštními právními předpisy. Pro vydání kolaudačního souhlasu stavebník opatří závazná
stanoviska dotčených orgánů k užívání stavby vyžadovaná zvláštními právními předpisy.
Žádost o vydání kolaudačního souhlasu stavebník podá na předepsaném formuláři
a předepsanými přílohami. K žádosti o vydání kolaudačního souhlasu připojí zejména:
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vyhodnocení splnění podmínek stavebního povolení,
doklady o dodržení podmínek tohoto rozhodnutí,
doklady ve smyslu zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů,
prokazující likvidaci či využití odpadů vzniklých realizací stavby,
stavební deník se záznamy pravidelných kontrolních prohlídek stavby,
náležitosti podle § 121 stavebního zákona,
dokumentaci geodetické části skutečného provedení stavby,
závazná stanoviska dotčených orgánů k užívání stavby vyžadovaná zvláštními právními
předpisy.

II. Podle § 61 odst. 5 vodního zákona
zařazuje
vodní dílo „ nádrže Lužice III/a, III/b, III/c a tůň Lužice III/d“
do kategorie IV. z hlediska technickobezpečnostního dohledu
v rozsahu podle § 5 vyhlášky č. 471/2001 Sb., o technickobezpečnostním dohledu nad vodními
díly.
Údaje o místu předmětu rozhodnutí:
Název kraje
Název obce
Název k. ú.
Číselný identifikátor vodního toku
Parcelní čísla dle evidence KN
Číslo hydrologického pořadí a
podpořadí
Název vodního toku
Hydrogeologický rajon
Vodní útvar povrchových vod
Vodní útvar podzemních vod
Výškopisné údaje
Rybí přechod

Ústecký
Lužice
Lužice u Mostu (ID 689327)
10221471
parc. č. 509/1, 529, 530, 531/1, 532/1, 532/2, 532/3,
532/5, 533, 536/2, 536/3, 542/1, 542/5, 545/2, 548/1,
549/1, 1002, 1003/1, 1003/2, 1003/3, 1003/7, 1031/1
1-14-01-0430-0-00
Lužický potok (ID 10221471)
Mostecká pánev - severní část (ID 2131)
Srpina od pramene po ústí do toku Bílina
(OHL_0810)
Mostecká pánev – severní část (ID 21310)
236 m n. m.
NE

Odůvodnění
Dne 26.04.2017 podal žadatel žádost o stavební povolení na výše uvedenou stavbu, uvedeným
dnem bylo zahájeno vodoprávní řízení. Žadatel byl při zahájení řízení zastupován společností
MV projekt spol. s. r. o. a to na základě plné moci omezené do 31.12.2017, která byla podepsána
dotčenými dne 27.02.2017. V průběhu řízení byl vodoprávní úřad informován o změně zástupce
žadatele a to na společnost Universal Solution s. r. o., IČO 03470300 na základě plné moci ze
dne 24.08.2017.
Protože žádost nebyla úplná a nebyla doložena všemi podklady a stanovisky potřebnými pro její
řádné posouzení, byl žadatel dne 09.05.2017 pod č. j.: MmM/052759/2017/OSÚ/EV vyzván
k doplnění žádosti a řízení bylo přerušeno do 09.06.2017. Na základě žádosti žadatele ze dne
19.06.2017 vydal vodoprávní úřad usnesení o prodloužení lhůty k doplnění žádosti o vydání
Č.j. MmM/129852/2018/OSÚ/EH
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stavebního povolení do 20.08.2017 a to dne 19.06.2017 pod č. j.: MmM/070315/2017/OSÚ/EV.
Žádost byla doplněna dne 26.07.2017.
Vodoprávní úřad opatřením ze dne 26.07.2017, č. j.: MmM/084029/2017/OSÚ/EV oznámil
podle § 112 odst. 1 stavebního zákona známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům zahájení
stavebního řízení. V souladu s ustanovením § 112 odst. 2 stavebního zákona upustil od ústního
jednání a ohledání na místě a stanovil lhůtu do 08.09.2017 k uplatnění námitek, případně důkazů,
a závazných stanovisek. Současně upozornil, že k později uplatněným závazným stanoviskům,
námitkám, popřípadě důkazům nebude přihlédnuto. Účastníkům řízení a dotčeným orgánům byla
dána možnost nahlédnout do spisu. Oznámení o zahájení stavebního řízení bylo doručeno
účastníkům řízení a dotčeným orgánům jednotlivě. V případě neznámých vlastníků pozemku
parc. č. 535 a 470/17 v k. ú. Lužice byla možnost převzetí oznámení o zahájení stavebního řízení
vyvěšena veřejnou vyhláškou pod č. j.: 084110/2017/OSÚ/EV. Tato veřejná vyhláška byla
svěšena z úřední desky stavebního úřadu Most dne 12.08.2017 a z úřední desky obecního úřadu
Lužice dne 16.08.2017. Vodoprávní úřad v uvedeném opatření zároveň upozornil stavebníka, že
vydání stavebního povolení je dle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění
pozdějších předpisů, položky 18 odst. 1 písm. h) sazebníku zpoplatněno částkou 3 000 Kč (slovy
tři tisíc korun) a že doklad o zaplacení je třeba předložit odboru stavební úřad Magistrátu města
Mostu před vydáním rozhodnutí. Doklad o zaplacení byl vodoprávnímu úřadu předložen dne
06.09.2017.
Dne 28.07.2017 se jako účastník řízení přihlásil zapsaný spolek Ústecké šrouby, z. s. o čemž
vydal stavební úřad usnesení dne 31.07.2017 pod č. j.: MmM/085274/2017/OSÚ/EV, které bylo
zasláno tomuto spolku a na vědomí všem účastníkům řízení včetně neznámých vlastníků
pozemku parc. č. 535 a 470/17 v k. ú. Lužice, kteří byli informováni o možnosti převzít
písemnost prostřednictvím veřejné vyhlášky ze dne 31.07.2017 pod č. j.:
MmM/085329/2017/OSÚ/EV. Tato veřejná vyhláška byla svěšena z úřední desky stavebního
úřadu Most dne 17.08.2017 a z úřední desky obecního úřadu Lužice dne 17.08.2017.
Na základě oznámení o zahájení stavebního řízení dne 16.08.2017 nahlédla do spisu Ing. Jitka
Bastlová, referentka odboru životního prostředí a mimořádných událostí, oddělení životního
prostředí Magistrátu města Mostu (požadovala zahrnutí podmínky stavebního povolení
o provedení nového biologického průzkumu lokality dotčené záměrem) a Český rybářský svaz,
z. s. Severočeský územní svaz (na základě nahlédnutí do spisu bude zasláno stanovisko
s podmínkami – zahrnuto do výroku rozhodnutí). Nikdo další z účastníků možnosti nahlédnout
do spisu nevyužil.
Dne 12.09.2017 vydal vodoprávní úřad rozhodnutí – stavební povolení na výše uvedenou stavbu
pod č. j.: MmM/100598/2017/OSÚ/EV. Současně byli neznámý vlastníci pozemků parc. č. 535
a 470/17 v k. ú. Lužice, informováni o možnosti převzít písemnost prostřednictvím veřejné
vyhlášky ze dne 12.09.2017 pod č. j.: MmM/101430/2017/OSÚ/EV. Tato veřejná vyhláška byla
svěšena z úřední desky stavebního úřadu Most dne 29.09.2017 a z úřední desky obecního úřadu
Lužice dne 03.10.2017. Dne 26.09.2017 obdržel vodoprávní úřad odvolání spolku Ústecké
šrouby, z. s. Na základě tohoto odvolání vodoprávní úřad dne 02.10.2017 pod č. j.:
MmM/107968/2017/OSÚ/EV informoval účastníky řízení o podaném odvolání a následně dne
25.10.2017 pod č. j.: MmM/117615/2017/OSÚ/EH předal spis k odvolacímu správnímu orgánu,
kterým je Krajský úřad Ústeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, Velká
Hradební č. p. 3118/48, 400 01 Ústí nad Labem (dále jen „ odvolací správní orgán“).
Dne 22.02.2018 obdržel vodoprávní úřad od odvolacího správního orgánu spis spolu
s rozhodnutím o odvolání spolku Ústecké šrouby, z. s., vydané pod JID: 177840/2017/KUUK ze
dne 10.01.2018, které odvolání spolku Ústecké šrouby, z. s., zamítá jako nepřípustné. Toto
rozhodnutí nabylo právní moci dne 01.02.2018. Dále vodoprávní úřad obdržel od odvolacího
Č.j. MmM/129852/2018/OSÚ/EH
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správního orgánu rozhodnutí o přezkumu rozhodnutí Magistrátu města Mostu č. j.:
MmM/100598/2017/OSÚ/EV ze dne 12.09.2017, vydané pod JID: 7905/2018/KUUK
dne 11.01.2018, které uvedené rozhodnutí zrušilo a vrátilo věc vodoprávnímu úřadu k novému
projednání. Toto rozhodnutí nabylo právní moci dne 01.02.2018.
Dne 02.03.2018 vyzval vodoprávní úřad žadatele pod č. j.: MmM/025416/2018/OSÚ/EH
k doplnění žádosti a řízení bylo přerušeno do 13.04.2018. Na základě žádosti žadatele ze dne
13.04.2018 vydal vodoprávní úřad usnesení o prodloužení lhůty k doplnění žádosti o vydání
stavebního povolení do 31.05.2018 a to dne 16.04.2018 pod č. j.: MmM/042046/2018/OSÚ/EH.
Žádost byla doplněna dne 30.05.2018 a 31.05.2018 (nově zpracovaná projektová dokumentace).
Jelikož po doložení chybějících podkladů vodoprávní úřad zjistil, že došlo, ke změně
v provedení povolované stavby vyzval dne 05.06.2018 pod č. j.: MmM/061454/2018/OSÚ/EH
opakovaně žadatel k doplnění žádosti a řízení bylo přerušeno do 31.07.2018. Na základě žádosti
žadatele ze dne 25.07.2018 vydal vodoprávní úřad usnesení o prodloužení lhůty k doplnění
žádosti o vydání stavebního povolení do 31.10.2018 a to dne 27.07.2018 pod č. j.:
MmM/080709/2018/OSÚ/EH. Žádost byla doplněna dne 18.10.2018.
Účastníci vodoprávního řízení byli určeni podle § 115 vodního zákona a § 109 stavebního
zákona. Vodoprávní úřad dospěl k závěru, že účastníky jsou:
podle § 27 odst. 1 písm. a) správního řádu
- Obec Lužice, zastoupená starostou obce, IČO 00266051 - žadatel, stavebník, vlastník části
pozemků, na kterých má být stavba prováděna
podle § 27 odst. 2 a 3 správního řádu
- Státní pozemkový úřad, Husinecká č. p. 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov; Jan Rajter,
Moravěves č. p. 8, Havraň, 434 01 Most 1, Jan Rajter, Moravěves č. p. 47, Havraň,
434 01 Most 1; Martin Rajter, Moravěves č. p. 13, Havraň, 434 01 Most 1 - vlastníci části
pozemků a staveb, na kterých má být stavba prováděna, vlastník sousedních pozemků nebo
staveb na nich.
- Jan Rajter, Moravěves č. p. 47, Havraň, 434 01 Most 1; Martin Rajter, Moravěves
č. p. 13, Havraň, 434 01 Most 1; Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, p. o., Ruská
č. p. 260/13, Dubí – Pozorka, 417 03 Pozorka; Karel Švambera, Lužice č. p. 73,
435 24 Lužice u Mostu; Jaroslav Skřivánek, Moskevská č. p. 3059/9,
434 01 Most 1; Daniela Skřivánková, Lužice č. p. 46, 435 24 Lužice u Mostu; František
Bechyně, Lužice č. p. 56, 435 24 Lužice u Mostu; Marta Prokšová, Lužice č. p. 54,
435 24 Lužice u Mostu; Josef Bíba, Lužice č. p. 140, 435 24 Lužice u Mostu; Vlasta
Bíbová, Pod Šibeníkem č. p. 1153/1, 434 01 Most 1; Ing. Jaroslava Kurachová
Podolanová, Lužice č. p. 95, 435 24 Lužice u Mostu; E Q U I Bořeň - Svinčice spol.
s. r. o., Svinčice č. p. 1, Lužice, 434 01 Most 1; Margaret Brooks Lobkowicz, Dedham
Street 280, 02030 Dover, Massachusetts, Spojené státy americké - vlastníci sousedních
pozemků nebo staveb na nich.
- Česká telekomunikační infrastruktura a. s., Olšanská č. p. 2681/6, 130 00 Praha 3 –
Žižkov; České Radiokomunikace a. s., Skokanská č. p. 2117/1, Břevnov, 169 00 Praha
69; GridServices, s. r. o., Plynárenská č. p. 499/1, Zábrdovice, 602 00 Brno 2;
Severočeské vodovody a kanalizace, a. s., závod Most, Dělnická č. p. 14, Velebudice,
434 01 Most 1 - dotčení vlastníci a provozovatelé technické infrastruktury v zájmovém
území.
- Český rybářský svaz, z. s., místní organizace Postoloprty, 5. května č. p. 110,
439 42 Postoloprty – nájemce a oprávněný k nakládání s vodami soustavy rybníků Lužice
III.
Účastníky řízení nejsou vlastníci dalších okolních pozemků a staveb v sousedství, jelikož se
jejich práv zamýšlená a tímto rozhodnutím povolená stavba nedotkne.
Č.j. MmM/129852/2018/OSÚ/EH
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Vodoprávní úřad opatřením ze dne 22.10.2018, č. j.: MmM/112480/2018/OSÚ/EH oznámil
pokračování stavebního řízení známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům, neboť v řízení
nastaly nové skutečnosti v plánované realizaci stavby a byly doloženy nové podklady. V souladu
s ustanovením § 112 odst. 2 stavebního zákona upustil od ústního jednání a ohledání na místě a
stanovil lhůtu do 13.11.2018 k uplatnění námitek, případně důkazů, a závazných stanovisek.
Současně upozornil, že k později uplatněným závazným stanoviskům, námitkám, popřípadě
důkazům nebude přihlédnuto. Účastníkům řízení a dotčeným orgánům byla dána možnost
nahlédnout do spisu.
V této lhůtě nebyly uplatněny žádné námitky, důkazy a závazná stanoviska a nebyla využita
možnost nahlédnout do spisu. Na základě oznámení o zahájení řízení neobdržel vodoprávní úřad
žádná vyjádření ani námitky.
V rámci celého řízení bylo zjištěno:
a) Projektovou dokumentaci stavby s názvem „Oprava obecních rybníků k. ú. Lužice u Mostu“
zpracovala společnost MV projekt spol. s r. o., IČO 26137917, V zahrádkách č. p. 2838/43,
130 00 Praha 3, odpovědný zástupce/ projektant Ing. Martin Valečka (ČKAIT – 0004814,
autorizovaný inženýr pro vodohospodářské stavby), číslo zakázky MV 1083/16/1,
zpracováno v lednu 2018.
b) Stávající nátokový objekt bude odstraněn a stávající nápustné potrubí bude zaslepeno. Nově
bude vybudován nátokový objekt a nápustné potrubí povede výhradně na pozemcích žadatele
a to na parc. č. 548/1, 549/1, 1002, 1031/1 v k. ú. Lužice u Mostu. Pro umístěních těchto
částí stavby bylo vydáno odborem stavební úřad Magistrátu města Mostu územní rozhodnutí
o umístění stavby dne 09.10.2018 pod zn.: OSÚ/083429/2018/EH, č. j.:
MmM/107052/2018/OSÚ/EH, které nabylo právní moci dne 07.10.2018. Souhlas podle § 15
stavebního zákona byl vydán odborem stavební úřad Magistrátu města Mostu dne
17.10.2018 pod zn.: OSÚ/110284/2018/EH, č. j.: MmM/110499/2018/OSÚ/EH.
c) Podle stanoviska správce povodí, Povodí Ohře, s. p. ze dne 29.06.2018, zn.:
POH/26461/2018-2/201100 z hlediska zájmů daných platným Národním plánem povodí
Labe a Plánem dílčího povodí Ohře, dolního Labe a ostatních přítoků Labe je uvedená stavba
možná.
d) Na základě předložených posudků zpracovaný v souladu s § 61 odst. 2 a 4 vodního zákona
pro zařazení vodních děl do kategorií technickobezpečnostního dohledu, vypracovaných
společností VODNÍ DÍLA-TBD a. s. dne 25.05.2018, zn.: O 7910/18, byla vodní díla „ nádrž
Lužice III/a, III/b, III/c a tůň Lužice III/d“ zařazena do kategorie IV. z hlediska
technickobezpečnostního dohledu. Vodní dílo „tůň Lužice III/e“ nebyla zařazena do kategorií
technickobezpečnostního dohledu vzhledem k tomu, že se jedná o malou vodní nádrž, která
je zcela zahloubena bez vzdouvací konstrukce (zemní hráze), v souladu s citovaným
posudkem.
e) Žádost byla doložena všemi povinnými doklady podle ustanovení § 61 odst. 4 vodního
zákona a § 6 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:
- projektová dokumentace pro provedení stavby (2 kusy),
- územní rozhodnutí o umístění stavby odboru stavební úřad Magistrátu města Mostu ze
dne 09.10.2018, zn.: OSÚ/083429/2018/EH,
- souhlas podle § 15 stavebního zákona odboru stavební úřad Magistrátu města Mostu ze
dne 17.10.2018, zn.: OSÚ/110284/2018/EH,
- vyjádření k záměru stavby Státního pozemkového úřadu ze dne 08.03.2018, zn.: SPU
120661/2018/508100/Poš – uplatňuje podmínku, která byla zahrnuta do výrokové části
rozhodnutí,
- plán kontrolních prohlídek stavby,
Č.j. MmM/129852/2018/OSÚ/EH
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souhlas vlastníka pozemku parc. č. 509/1 a 1003/2 v k. ú. Lužice u Mostu se stavbou ze
dne 03.08.2018,
čestné prohlášení o uzavření směnné smlouvy mezi žadatelem a Statním pozemkovým
úřadem ze dne 06.03.2018,
rozhodnutí o povolení výjimky podle § 50 zákona č. 114/1992 Sb., ve znění pozdějších
předpisů Krajského úřadu Ústeckého kraje, odboru životního prostředí a zemědělství ze
dne 15.08.2018, JID 132758/2018/KUUK, j. č.: 216/ZPZ/2018/ZD-961 – uvedené
podmínky nebyly do výroku rozhodnutí uvedeny neboť se jedná o samostatné pravomocné
rozhodnutí, podmínky musí žadatel respektovat,
stanovisko Povodí Ohře, s. p. ze dne 29.06.2018, zn.: POH/26461/2018-2/201100 uplatňuje podmínky, které byly zahrnuty do výrokové části rozhodnutí,
závazné stanovisko odboru životního prostředí a mimořádných událostí, oddělení
životního prostředí Magistrátu města Mostu ze dne 03.07.2018, č. j.:
MmM/063356/2018/OŽPaMU/JB - uplatňuje podmínky, které byly zahrnuty do výrokové
části rozhodnutí,
vyjádření k dokumentaci společnosti Severočeské vodovody a kanalizace, a. s. ze dne
25.06.2018, zn.: O18610164667/UTPCMO/Wo - uplatňuje podmínky, které byly zahrnuty
do výrokové části rozhodnutí,
vyjádření k existenci podzemních sítí společnosti České Radiokomunikace, a. s. ze dne
15.03.2018, zn.: UPTS/OS/189704/2018 - uplatňuje podmínky, které byly zahrnuty do
výrokové části rozhodnutí,
sdělení o existenci energetického zařízení společnosti ČEZ Distribuce, a. s. ze dne
07.03.2018, zn.: 0100887021 – v zájmovém území se nenachází energetické zařízení
v majetku společnosti,
sdělení o existenci komunikačního vedení společnosti Telco Pro Services, a. s. ze dne
07.03.2018, zn.: 0200721155 – v zájmovém území se nenachází komunikační vedení
v majetku společnosti,
vyjádření společnosti T-Mobile Czech Republic a. s. ze dne 07.03.2018, zn.: E09407/18 –
nedojde ke kolizi s technickou infrastrukturou společnosti,
vyjádření o existenci vedení veřejné komunikační sítě společnosti UPC Česká republika,
s. r. o. ze dne 07.03.2018, č. ž.: E004251/18 – v prostoru stavby se nenacházejí žádná
VVKS společnosti,
sdělení společnosti Vodafone Czech Republic a. s. ze dne 07.03.2018, zn.: 180307142573156 – v zadaném území se nenachází žádné podzemní ani nadzemní vedení
společnosti,
posudky zpracované v souladu s § 61 odst. 2 a4 vodního zákona pro zařazení vodní děl
do kategorií technickobezpečnostního dohledu, vypracovala společnost VODNÍ DÍLATBD a. s. dne 25.05.2018, zn.: O 7910/18,
smlouva o uložení sedimentu uzavřená se společností KORBA ÚDLICE s. r. o. ze dne
14.03.2018,
rozhodnutí ministerstva zemědělství ze dne 11.03.1993, č. j.: 458/9/93-310 o převodu
výkonu rybářského práva na Český rybářský svaz, rybářský revír Lužice,
rozhodnutí o vyhlášení mimopstruhového rybářského revíru č. 441 005 Bílina 6
Krajského úřadu Ústeckého kraje, odboru životního prostředí a zemědělství ze dne
16.09.2016, JID 143299/2016/KUUK, č. j.: 2855/ZPZ/2016-5,
plná moc pro zastupování žadatele společností Universal Solution s. r. o. ze dne
24.08.2017 – na dobu neurčitou,
stanovisko Českého rybářského svazu, z. s., místní organice Postoloprty ze dne
29.08.2017 – bez výhrad,
stanovisko České rybářského svazu, z. s., Severočeský územní svaz ze dne 23.08.2017,
zn.: 2044-2/17 - uplatňuje podmínky, které byly zahrnuty do výrokové části rozhodnutí,
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vyjádření Správy a údržby silnic Ústeckého kraje, p. o. ze dne 14.08.2017, zn:
SUSUKCV/LTA/13413/2017 - uplatňuje podmínky, které byly zahrnuty do výrokové části
rozhodnutí,
- vyjádření k dokumentaci společnosti Severočeské vodovody a kanalizace, a. s. ze dne
08.08.2017, zn: O17610187648/UTPCMO/Wo – vyjádření není platné,
- souhlas vlastníka pozemku parc. č. 1003/7 v k. ú. Lužice u Mostu se stavbou, datum
podpisu neuveden,
- vyjádření odboru životního prostředí a mimořádných událostí, oddělení životního
prostředí
Magistrátu
města
Mostu
ze
dne
26.10.2016,
č.
j.:
MmM/117884/2016/OŽPaMU/JB – vyjádření není platné,
- závazné stanovisko odboru životního prostředí a mimořádných událostí, oddělení
životního prostředí Magistrátu města Mostu ze dne 14.02.2017, č. j.:
MmM/013653/2017/OŽPaMU/JB – závazné stanovisko není platné,
- stanovisko Povodí Ohře, s. p. ze dne 06.12.2016, zn.: POH/43756/2016-2/201100 –
stanovisko není platné,
- závazné stanovisko Krajské hygienické stanice Ústeckého kraje ze dne 02.11.2016, č. j.
KHSUL 47602/2016 – souhlasí bez podmínek
- závazné stanovisko Hasičského záchranného sboru Ústeckého kraje, územní odbor Most
ze dne 29.11.2016, č. j.: HSUL-6411-4/MO-2016 - uplatňuje podmínku, která byla
zahrnuta do výrokové části rozhodnutí,
- vyjádření Krajského ředitelství policie Ústeckého kraje, územní odbor Most, dopravní
inspektorát ze dne 03.11.2016, č. j.: KRPU-218750-1/ČJ-2016-040806,
- protokol o zkouškách č. 2462/16 společnosti AQUATEST a. s. ze dne 21.07.2016 –
28.07.2016,
- vyjádření o existenci sítě elektronických komunikací společnosti Česká telekomunikační
infrastruktura, a. s. ze dne 19.10.2016, č. j.: 736207/16 – uvedené podmínky nebyly ve
výroku zahrnuty, jedná se o všeobecné podmínky společnosti, které má žadatel v originále
k dispozici,
- vyjádření k existenci podzemních sítí společnosti České Radiokomunikace a. s. ze dne
24.10.2016, zn.: UPTS/OS/157519/2016 – vyjádření není platné,
- sdělení o existenci energetického zařízení společnosti ČEZ Distribuce, a. s. ze dne
19.10.2016, zn.: 0100646243 – sdělení není platné,
- sdělení o existenci komunikačního vedení společnosti Telco Pro Services, a. s. ze dne
19.10.2016, zn.: 0200513287 – sdělení není platné,
- stanovisko společnosti GridServices, s. r. o. ze dne 07.12.2016, zn.: 5001412750 uplatňuje podmínky, které byly zahrnuty do výrokové části rozhodnutí,
- vyjádření společnosti Severočeské vodovody a kanalizace, a. s. ze dne 20.10.2016, zn.:
O16610172042/OTPCMO/Wo – vyjádření není platné,
- vyjádření společnosti T-Mobile Czech Republic a. s. ze dne 19.10.2016, zn.: E29504/16 .
vyjádření není platné,
- vyjádření o existenci vedení veřejné komunikační sítě společnosti UPC Česká republika,
s. r. o. ze dne 19.10.2016, č. ž.: E020060/16 – vyjádření není platné,
- vyjádření společnosti Vodafone Czech Republic, a. s. ze dne 19.10.2016, zn.:
MW000005096819306 – vyjádření není platné,
- zpráva o přírodovědném průzkumu lokality zpracovaná Českým svazem ochránců přírody
dne 04.12.2017 – 3. doplněná verze,
- biologické posouzení lokality záměru „Oprava obecních rybníků v k. ú. Lužice u Mostu“
zpracované Petrem Jandou ze společnosti Biologické projekty, IČO: 67834795, Lipno
č. p. 103, 438 01 Žatec z listopadu až prosince 2017.
f) Na základě pravomocného rozhodnutí Krajského úřadu Ústeckého kraje, odboru životního
prostředí a zemědělství ze dne 10.01.2018, JID: 177840/2017/KUUK, j. č.:
4142/ZPZ/2017/ODV-525.1, které nabylo právní moci dne 01.02.2018 nebyl jako účastník
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řízení zahrnuto občanské sdružení Ústecké šrouby, z. s., Velká Hradební č. p. 322/53, Ústí
nad Labem – centrum, 400 01 Ústí nad Labem 1.
g) Český rybářský svaz, z. s., Severočeský územní svaz, Střekovské nábřeží č. p. 975/51,
Střekov, 400 03 Ústí nad Labem 3 zastoupený Českým rybářským svaem, z. s., místní
organizace Postoloprty, 5. května č. p. 110, 439 42 Postoloprty byl jako účastník řízení
zahrnut, neboť se jedná o organizaci oprávněnou k nakládání s vodami stavby na základě:
- rozhodnutí ministerstva zemědělství ze dne 11.03.1993, č. j.: 458/9/93-310 o převodu
výkonu rybářského práva na Český rybářský svaz, rybářský revír Lužice,
- rozhodnutí o vyhlášení mimopstruhového rybářského revíru č. 441 005 Bílina 6
Krajského úřadu Ústeckého kraje, odboru životního prostředí a zemědělství ze dne
16.09.2016, JID 143299/2016/KUUK, č. j.: 2855/ZPZ/2016-5,
- rozhodnutí o povolení k nakládání s vodami (k jejich akumulaci) odboru stavební úřad
Magistrátu města Mostu ze dne 03.09.2009, zn.: SÚ 4438/2008-231-Nid-A-2068, právní
moc dne 24.09.2009,
- rozhodnutí pro „rybochovná soustava Lužice“ odboru stavební úřad Magistrátu města
Mostu ze dne 22.09.2009, zn.: SÚ 3079/2009-231-Nid-A-2068, právní moc dne
16.10.2009.
h) Neznámý vlastníci sousedních pozemků parc. č. 535 a 470/17 v k. ú. Lužice u Mostu, kteří
byli původně obesíláni veřejnou vyhláškou, byli po uvážení vodoprávního úřadu vynecháni
jako účastníci řízení, jelikož se za celou dobu k řízení nikdo nepřihlásil a stavbou nedojde
k přímému ovlivnění těchto pozemků.
i) Vodoprávní úřad ověřil vlastnická práva k pozemkům dotčeným stavbou, a to z listu
vlastnictví z dálkového přístupu katastru nemovitostí. K datu 06.12.2018 byly pozemky:
- parc. č. 509/1 v k. ú. Lužice u Mostu ve vlastnictví Jana Rajtera, Moravěves č. p. 47,
Havraň, 434 01 Most 1 a Martina Rajtera, Moravěves č. p. 13, Havraň, 434 01 Most 1.
Pozemek je veden v katastru nemovitostí pro obec Lužice, k. ú. Lužice u Mostu na listu
vlastnictví 121,
- parc. č. 529, 530, 531/1, 532/1, 532/3, 532/5, 533, 536/2, 536/3, 542/1, 542/5, 548/1,
549/1, 1002, 1003/1, 1003/3 a 1031/1 v k. ú. Lužice u Mostu ve vlastnictví žadatele.
Pozemek je veden v katastru nemovitostí pro obec Lužice, k. ú. Lužice u Mostu na listu
vlastnictví 1,
- parc. č. 545/5 v k. ú. Lužice u Mostu ve vlastnictví České republiky, příslušnost
hospodařit s majetkem státu – Státní pozemkový úřad, Husinecká č. p. 1024/11a, Žižkov,
130 00 Praha 3. Pozemek je veden v katastru nemovitostí pro obec Lužice, k. ú. Lužice
u Mostu na listu vlastnictví 10002,
- parc. č. 1003/2 a 1003/7 v k. ú. Lužice u Mostu ve vlastnictví Jana Rajtera, Moravěves
č. p. 8, Havraň, 434 01 Most 1. Pozemek je veden v katastru nemovitostí pro obec
Lužice, k. ú. Lužice u Mostu na listu vlastnictví 306.
j) V průběhu řízení byly účastníky řízení uplatněny připomínky. K podkladům rozhodnutí se
vyjádřili:
- Český rybářský svaz, z. s., Severočeský územní svaz; možnost nahlédnout do podkladů
řízení využil dne 16.08.2017 – na základě tohoto nahlédnutí byl učiněn záznam do spisu
pod č. j.: MmM/091138/2017/OSÚ/EV a bylo spolkem zasláno vyjádření ze dne
23.08.2017, zn.: 2044-2/17 jehož podmínky byly zahrnuty do výroku rozhodnutí.
- Odbor životního prostředí a mimořádných událostí, oddělení životního prostředí
Magistrátu města Mostu; možnost nahlédnout do podkladů řízení využil dne
16.08.2017 – na základě tohoto nahlédnutí byl učiněn záznam do spisu pod č. j.:
MmM/091100/2017/OSÚ/EV.
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Posouzení vodoprávního úřadu:
Vodoprávní úřad zkoordinoval předložená stanoviska a vyjádření a zahrnul je do podmínek
rozhodnutí.
Do podmínek rozhodnutí nebyly zahrnuty některé podmínky ze stanovisek a vyjádření
doložených účastníky řízení a dotčenými orgány. Jedná se o:
- podmínku č. 4 uvedenou v závazném stanovisku odboru Životního prostředí
a mimořádných událostí, oddělení životního prostředí Magistrátu města Mostu ze dne
03.07.2018, č. j.: MmM/063356/2018/OŽPaMU/JB – podmínka č. 4 byla v průběhu řízení
žadatelem splněna,
- podmínku č. 4 uvedenou ve vyjádření k dokumentaci společnosti Severočeské vodovody
a kanalizace, a. s. ze dne 25.06.2018, zn.: O18610164667/UTPCMO/Wo – jedná se
o všeobecnou informaci, které se přímo nevztahuje k předmětu řízení,
- podmínku písm. b) uvedenou ve vyjádření společnosti České Radiokomunikace a. s. ze
dne 15.03.2018, zn.: UPTS/OS/189704/2018 - jedná se o všeobecnou informaci, které se
přímo nevztahuje k předmětu řízení.
- podmínku č. 1 uvedenou ve stanovisku Českého rybářského svazu, z. s., Severočeský
územní svaz ze dne 23.08.2017, zn.: 2044-2/17 – podmínka má pouze informativní
charakter,
- podmínky č. 1 – 7 uvedené ve vyjádření společnosti Česká telekomunikační
infrastruktura, a. s. ze dne 19.10.2016, č. j.: 736207/16 - jedná se o všeobecné podmínky,
které se přímo nevztahují k předmětu řízení.
Vodoprávní úřad v provedeném řízení přezkoumal předloženou žádost z hlediska zájmů
sledovaných vodním zákonem, dále podle § 111 stavebního zákona a zjistil, že jejím
uskutečněním nejsou ohroženy zájmy společnosti ani nepřiměřeně omezena či ohrožena práva
a oprávněné zájmy účastníků řízení. Lze předpokládat, že záměrem nedojde ke zhoršení stavu
vodního útvaru, a že nebude mít za následek nedosažení dobrého stavu vod. Lze předpokládat, že
realizací záměru nedojde ke zhoršení ani jedné z kvalitativních složek ve smyslu přílohy V.
směrnice 2000/60/ES. Projekt (dokumentace) stavby splňuje obecné technické požadavky na
výstavbu. Nebyly shledány důvody bránící povolení. S ohledem na výše uvedené rozhodl,
vodoprávní úřad tak, jak je uvedeno ve výrokové části tohoto 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. Odvoláním lze napadnout výrokovou
část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. 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.
Vodoprávní úřad po dni nabytí právní moci stavebního povolení zašle žadateli jedno vyhotovení
ověřené projektové dokumentace a štítek obsahující identifikační údaje o povolené stavbě.
Stavebník je povinen štítek před zahájením stavby umístit na viditelném místě u vstupu na
staveniště 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.
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Stavba nesmí být zahájena, dokud stavební povolení nenabude právní moci. Stavební povolení
pozbývá platnosti, jestliže stavba nebyla zahájena do 2 let ode dne, kdy nabylo právní moci.

Ing. Stanislav Franta
vedoucí odboru stavební úřad
Magistrátu města Mostu
Poplatek:
Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších
předpisů položky 18 odst. 1 písm. h) ve výši 3000 Kč byl zaplacen dne 30.08.2017.
Příloha pro žadatele:
 ověřená dokumentace stavby „Oprava obecních rybníků Lužice III., obec Lužice“ po
nabytí právní moci tohoto rozhodnutí
 štítek stavba povolena
Obdrží:
Účastníci řízení:
1. podle § 27 odst. 1 písm. a) správního řádu
Universal Solutions s. r. o., IDDS: mqwqtp8
sídlo: Francouzská č. p. 404, Hradiště, 397 01 Písek 1
zastoupení pro: Obec Lužice, zastoupená starostou obce, Lužice č. p. 77,
435 24 Lužice u Mostu
2. podle § 27 odst. 2 a 3 správního řádu
Státní pozemkový úřad, IDDS: z49per3
sídlo: Husinecká č. p. 1024/11a, 130 00 Praha 3 - Žižkov
Jan Rajter, Moravěves č. p. 8, Havraň, 434 01 Most 1
Jan Rajter, Moravěves č. p. 47, Havraň, 434 01 Most 1
Martin Rajter, Moravěves č. p. 13, Havraň, 434 01 Most 1
Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková organizace, IDDS: 6hevxje
sídlo: Ruská č. p. 260/13, Dubí - Pozorka, 417 03 Pozorka
Karel Švambera, Lužice č. p. 73, 435 24 Lužice u Mostu
Jaroslav Skřivánek, Moskevská č. p. 3059/9, 434 01 Most 1
Daniela Skřivánková, Lužice č. p. 46, 435 24 Lužice u Mostu
František Bechyně, Lužice č. p. 56, 435 24 Lužice u Mostu
Marta Prokšová, Lužice č. p. 54, 435 24 Lužice u Mostu
Josef Bíba, Lužice č. p. 140, 435 24 Lužice u Mostu
Vlasta Bíbová, Pod Šibeníkem č. p. 1153/1, 434 01 Most 1
Ing. Jaroslava Kurachová Podolanová, Lužice č. p. 95, 435 24 Lužice u Mostu
E Q U I Bořeň - Svinčice spol. s r. o., IDDS: wqiuuvk
sídlo: Svinčice č. p. 1, Lužice, 434 01 Most 1
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Česká telekomunikační infrastruktura a. s., IDDS: qa7425t
sídlo: Olšanská č. p. 2681/6, 130 00 Praha 3 - Žižkov
České Radiokomunikace a. s., IDDS: g74ug4f
sídlo: Skokanská č. p. 2117/1, Praha 6 - Břevnov, 169 00 Praha 69
GridServices, s. r. o., IDDS: jnnyjs6
sídlo: Plynárenská č. p. 499/1, Zábrdovice, 602 00 Brno 2
Severočeské vodovody a kanalizace, a. s., závod Most, IDDS: f7rf9ns
sídlo: Přítkovská č. p. 1689/14, Trnovany, 415 01 Teplice 1
Margaret Brooks Lobkowicz, Dedham Street č. p. 280, 02030 Dover, Massachusetts, Spojené
státy americké
Český rybářský svaz, z. s., místní organizace Postoloprty, 5. května č. p. 110, 439 42 Postoloprty
Dotčené orgány:
Magistrát města Mostu, odbor životního prostředí a mimořádných událostí, Radniční č. p. 1/2,
434 01 Most 1
Krajská hygienická stanice Ústeckého kraje se sídlem v Ústí nad Labem, IDDS: 8p3ai7n
sídlo: Moskevská č. p. 1531/15, Ústí nad Labem - centrum, 400 01 Ústí nad Labem 1
Hasičský záchranný sbor Ústeckého kraje, územní odbor Most, IDDS: auyaa6n
sídlo: Dělnická č. p. 163, Velebudice, 434 01 Most 1
Krajské ředitelství policie Ústeckého kraje, Územní odbor Most, Dopravní inspektorát, IDDS:
a64ai6n
sídlo: Václava Řezáče č. p. 224, 435 75 Most
Obecní úřad Lužice, IDDS: yfcb2zx
sídlo: Lužice č. p. 77, 435 24 Lužice u Mostu
Ústecký kraj, odbor životního prostředí a zemědělství, IDDS: t9zbsva
sídlo: Velká Hradební č. p. 3118/48, Ústí nad Labem - centrum,
400 01 Ústí nad Labem 1
Ostatní:
Povodí Ohře, státní podnik, IDDS: 7ptt8gm
sídlo: Bezručova č. p. 4219, 430 03 Chomutov 3
Magistrát města Mostu, odbor rozvoje a dotací, Radniční č. p. 1/2, 434 01 Most 1
ČEZ Distribuce, a. s., IDDS: v95uqfy
sídlo: Teplická č. p. 874/8, Děčín IV-Podmokly, 405 02 Děčín 2
ČEZ ICT Services, a. s., IDDS: zbsdk9i
sídlo: Duhová č. p. 1531/3, 140 00 Praha 4 - Michle
T-Mobile Czech Republic a. s., IDDS: ygwch5i
sídlo: Tomíčkova č. p. 2144/1, Praha 4 - Chodov, 148 00 Praha 414
UPC Česká republika, s. r. o., IDDS: 4hds44f
sídlo: Závišova č. p. 502/5, 140 00 Praha 4 - Nusle
Vodafone Czech Republic a.s., IDDS: 29acihr
sídlo: náměstí Junkových č. p. 2808/2, Praha 5 - Stodůlky, 155 00 Praha 515
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