Městský úřad Litoměřice
Odbor životního prostředí – Vodoprávní úřad
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ev.č.:
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Vyřizuje:
Telefon:
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E-mail:

Holub Břetislav
+420 416 916 171
+420 416 916 211
bretislav.holub@litomerice.cz

Litoměřice

30.01.2019

dle rozdělovníku

Společné povolení
Povolení k nakládání s vodami
ROZHODNUTÍ

Výroková

část

Městský úřad Litoměřice, odbor životního prostředí, jako vodoprávní úřad věcně příslušný
podle ustanovení § 104 odst. 2 písm. c) a ustanovení § 106 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb.,
o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, dále jako
speciální stavební úřad podle ustanovení § 15 odst. 1 písm. d) a dle § 94j, odst. 1 zákona
č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších
předpisů a místně příslušný správní orgán podle ustanovení § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní
řád (správní řád), ve znění pozdějších předpisů, účastníkovi řízení (§27 odst. 1 správního řádu),
kterým je
Obec Chudoslavice, Chudoslavice č.p. 18, 412 01 Litoměřice IČ: 00832235
I. schvaluje stavební záměr
podle ustanovení § 94p, odst. 1 stavebního zákona a dle § 15 odst. 1 vodního zákona
na stavbu
„ Stavební úpravy víceúčelové požární nádrže Chudoslavice „
na pozemcích parc.č. 144/1, 144/3, 145/1 a 146/1 v k.ú. Chudoslavice

Základní údaje o povolené stavbě:
1. účel vodního díla:

zásoba vody pro požární účely, pro závlahu, místo pro rekreaci lidí

2. druh vodního díla: stavební úprava vodní nádrže - § 55 odst. 1 písm. a) vodního zákona
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3. popis stavby vodního díla:
Pro nakládání s vodami – vzdouvání vody a akumulace v prostoru stávající víceúčelové požární
nádrže Chudoslavice, pro požární účely a závlahu, převádění vody do nádrže a její zpětné
odvádění do koryta Chudoslavického potoka.
Víceúčelová požární nádrž stávající – vnější půdorysné rozměry cca 52 x 27 m, nová
hydroizolace vyložením fólií s opevněním dna a svahů betonovou vymývanou dlažbou s mělkou
zónou a vertikálním filtrem.
Odběrný objekt stávající – bude stavebně upraven a nově vystrojen řízenou regulací pro
minimální zůstatkový průtok koryta Chudoslavického potoka.
Výtokový objekt stávající – bude stavebně upraven a osazen novým výpustním zařízením a
vystrojen filtračním čerpadlem.
Elektropřípojka – zajistí z veřejné sítě rozvodů NN – ČEZ Distribuce a.s. až na hranici
pozemku parc.č. 144/1 k nové přípojkové skříni PPS.
Stavba řeší napojení kabelem v celkové délce 95 m v zemi v plastové chráničce k místu nádrže,
kde bude umístěn nový rozvodný pilíř PR. Součástí PR bude ovládání čerpadla a zásuvka
na 230 V pro potřeby údržby.
II. stanovuje podmínky pro umístění stavby - vodního díla
Stavba bude umístěna v souladu s projektovou dokumentací ze září 2018, kterou vypracoval
JAMI projekt Ing. Jaroslav Kršňák, Praha 7, projekt autorizoval Ing. Michal Douša, autorizovaný
inženýr pro vodohospodářské stavby, ČKAIT 0011636 a ověřenou ve stavebním vodoprávním
řízení, zejména vzdáleností od hranic pozemků a sousedních staveb.
III. stanovuje podmínky pro provedení stavby a provoz – vodního díla
1. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace ze září 2018, kterou vypracoval
JAMI projekt Ing. Jaroslav Kršňák, Praha 7, projekt autorizoval Ing. Michal Douša, autorizovaný
inženýr pro vodohospodářské stavby, ČKAIT 0011636, případné změny nesmí být provedeny
bez předchozího povolení stavebního úřadu.
2. K žádosti o kolaudační souhlas bude předloženo zejména:
- projektová dokumentace opravená podle skutečného provedení včetně popisu, odchylek od
ověřené dokumentace
- doklady stanovené vyhláškou č. 183/2018 Sb., o náležitostech rozhodnutí a dalších opatření
vodoprávního úřadu a o dokladech předkládaných vodoprávnímu úřadu
- schválený provozní a manipulační řád vodoprávním úřadem
3. Při provádění stavby je nutno dodržovat předpisy týkající se bezpečnosti práce a technických
zařízení a dbát o ochranu zdraví osob na staveništi
4. Budou dodrženy podmínky stanoviska správce dotčeného vodního toku Lesy České
republiky, s.p., Správa toků oblast povodí Ohře ze dne 26.11.2018 č.j.: LCR956/003690/2018.
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IV. vydává
podle ustanovení § 8 odst. 1 písm. a) bod 2. vodního zákona
povolení k nakládání s povrchovými vodami
– k jejich vzdouvání, popřípadě akumulaci
- k jinému nakládání s nimi v prostoru stávající víceúčelové požární nádrže Chudoslavice
na pozemcích parc.č. 144/1, 144/3, 145/1 a 146/1 v k.ú. Chudoslavice
Popis nakládání s vodami: vzdouvání vody a akumulace v prostoru stávající víceúčelové požární
nádrže Chudoslavice pro požární účely a závlahu
převádění vody do nádrže a její zpětné odvádění do koryta Chudoslavického potoka.
Účel povoleného nakládání s vodami: zásoba vody pro požární nádrž
zásoba vody pro závlahu
místo pro rekreaci lidí
Rozsah povoleného nakládání s vodami:
Celkový objem akumulované vody při Hmax.
Zatopená plocha hladiny
Maximální hloubka

1 420 m3
1 160 m2
2,10 m

Hydrogeologický rajon: 4620 - Křída Dolního Labe po Děčín
Číslo hydrologického pořadí: 1-12-03-0790-0-00 Luční potok
Doba, na kterou se povolení vydává:

na dobu užívání vodního díla

V. stanovuje, že stavbu lze užívat jen na základě kolaudačního souhlasu.

Odůvodnění
Stavebník Obec Chudoslavice, Chudoslavice č.p. 18, 412 01 Litoměřice IČ: 00832235
požádal dne 05.12.2018 o vydání stavebního povolení „ Stavební úpravy víceúčelové požární
nádrže Chudoslavice „ na pozemcích parc.č. 144/1, 144/3, 145/1 a 146/1 v k.ú. Chudoslavice.
Závazná stanoviska vydal orgán územního plánování MěÚ Litoměřice ze dne 13.10.2018
č.j.: MULTM/0065039/18/ROZ/MKř, dále stavební úřad MěÚ Litoměřice ze dne 01.11.2018
č.j.: MULTM/0069487/18/SÚ/Lbe, Hasičský záchranný sbor Ústeckého kraje ze dne 27.11.2018
č.j.: HSUL-6134-2/LT-2018 ev.č. HSUL-625-2018-SP/Če, Správa CHKO České středohoří ze
dne 27.11.2018 č.j.: SR/2327/UL/2018-2.
Stanovisko vydal správce dotčeného vodního toku Lesy České republiky, s.p., Správa toků oblast
povodí Ohře ze dne 26.11.2018 č.j.: LCR956/003690/2018.
Vodoprávní úřad MěÚ Litoměřice posoudil předloženou doplněnou žádost včetně projektové
dokumentace, zajistil vzájemný soulad předložených stanovisek a vyjádření, zahrnul je do

Městský úřad Litoměřice, Mírové náměstí 15/7, 412 01 Litoměřice, http://radnice.litomerice.cz
tel. 416 916 111, fax. 416 916 211, e-mail: podatelna@litomerice.cz, id datové schránky: tpebfnu

Městský úřad Litoměřice
č.j. MULTM/0007887/19/ŽP/BHo

Str.4/4

podmínek rozhodnutí.
Jelikož nebyly shledány důvody bránící vydání povolení k nakládání s vodami a stavební
úpravy vodního díla, žádosti bylo vyhověno a rozhodnuto tak, jak je uvedeno ve výrokové části
tohoto rozhodnutí.
Správní poplatek podle položky podle položky 18, bod 1 písm. h) v celkové výši 6000 Kč byl
zaplacen dne 21.12.2018

Poučení účastníků
Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení podat odvolání podle ustanovení § 83 odstavce 1
správního řádu ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu Ústeckého kraje
podáním učiněným u Městského úřadu Litoměřice, ve kterém se uvede v jakém rozsahu se
rozhodnutí napadá a dále namítaný rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí
nebo řízení, jež mu předcházelo. 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. Podané
odvolání má v souladu s ustanovením § 85 odstavce 1 správního řádu odkladný účinek. Odvolání
jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.
Jiřina Bartoňová, DiS.
vedoucí Vodoprávního úřad Litoměřice
Rozdělovník:
Účastníci řízení dle § 27 odst. 1 správního řádu:
Obec Chudoslavice, Chudoslavice č.p. 18, 412 01 Litoměřice IČ: 00832235
Účastníci řízení dle § 27 odst. 2 správního řádu:
Jaroslava Vávrová, Májová 364, Děčín XXXII-Boletice nad Labem, 407 11 Děčín
Pavel Mareš, Nádražní 73, Chotěšov, 410 02 Lovosice
Monika Marešová, Nádražní 73, Chotěšov, 410 02 Lovosice
Veronika Marešová, Dolanská 327/10, Liboc, 161 00 Praha 6
Lesy České republiky, s.p. Přemyslova 1106/19, 500 08 Hradec Králové, IČ: 42196451
ČEZ Distibuce, a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín IV-Podmokly, IČ: 24729035
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s., Přítkovská 1689, 415 50 Teplice, IČ: 49099451
CETIN a.s., Olšanská 2681/6, 130 00 Praha 3, IČ: 04084063
Dotčené orgány státní správy:
Hasičský záchranný sbor Ústeckého kraje, územní odbor Litoměřice, Českolipská 1997/11, 412
69 Litoměřice, IČ: 70886300
Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky, Správa chráněné krajinné oblasti
České středohoří , Michalská 260/14 , 412 01 Litoměřice, IČ: 62933591
Městský úřad Litoměřice, odbor životního prostředí, Pekařská 2, 412 01 Litoměřice
Ostatní:
Povodí Ohře, státní podnik, Bezručova 4219, 430 03 Chomutov, IČ: 70889988
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