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SPOLEČNÉ POVOLENÍ
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 společném územním a stavebním řízení (dále jen "společné řízení")
posoudil podle § 94o stavebního zákona žádost, kterou dne 22.1.2020 podal
České štěrkopísky spol. s r.o., IČO 27584534, Cukrovarská 34, 196 00 Praha,
kterého zastupuje Jan Veselý, nar. 31.8.1947, Dlouhá 214, 413 01 Vědomice
(dále jen "žadatel"), a na základě tohoto posouzení:
I.

schvaluje stavební záměr

podle § 94o a § 94p odst. 1 stavebního zákona a § 13a vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě
územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu na stavbu:

Překladiště Nučničky, ř.km 798,5 - kotviště
(dále jen "stavba") na pozemku parc. č. 217/1, 240 v katastrálním území Nučničky, obec Travčice
Údaje o povolené stavbě:
-

zřízení nového překladiště sloužícího k nakládání štěrkopísku pomocí dopravního nakladače ze
břehu. Nové stabilní překladiště bude budováno jako pevné z ocelových štětovnic larsen
zaberaněných podél břehu za hranicemi břehového opevnění v délce 120 m s přístupovými
lávkami. Základní konstrukcí budou opeřením a lávkou propojené pilíře tvořené štětovnicemi
larsen zaberaněnými do dna toku ve sponu 10 m v budoucí linii překladiště. Každý 4. pilíř bude
zavětrován pomocí „V“ konstrukce z ocelových trubek ke břehovým opěrám. Pro přístup budou
sloužit 2 ocelové lávky, které budou na břehu položeny na nově budovaný betonový práh.
Součástí záměru je také úprava dna toku – prohloubení v linii překladiště v délce 250 m na
plavební hloubku 2,4 m.

-

jedná se o stavbu dočasnou – po dobu trvání těžby štěrkopísku v přilehlé pískovně – max.
na dobu 10 let
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II. Stanoví podmínky pro umístění stavby:
1. Stavba bude umístěna v souladu s projektovou dokumentací z 05/2019 vypracovanou Ing. Mojmírem
Dadejíkem, ČKAIT - 0400850 a ověřenou ve vodoprávním řízení, zejména vzdáleností od hranic
pozemku a sousedních staveb.
III. Stanoví podmínky pro provedení stavby:
1.

Stavba bude provedena podle projektové dokumentace z 05/2019 vypracovanou Ing. Mojmírem
Dadejíkem, ČKAIT - 0400850; případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení
vodoprávního úřadu.

2. Před zahájením prací zajistí stavebník vytyčení všech stávajících úložných zařízení jejich správci,
podmínkou zahájení činnosti v ochranných pásmech inženýrských sítí je platné vyjádření k existenci
sítí
3. Při provádění stavby je nutno dodržovat předpisy týkající se bezpečnosti práce a technických zařízení
a dbát o ochranu zdraví osob na staveništi
4. Stavebník oznámí stavebnímu úřadu tyto fáze výstavby pro kontrolní prohlídky stavby - dokončení
stavby
5.

Stavba bude dokončena do 31.12. 2020.

6. Stanovuje, že stavbu lze užívat jen na základě kolaudačního souhlasu
7. Budou dodrženy podmínky stanoviska Povodí Labe, státní podnik ze dne 23.08. 2019, č.j.:
PLa/So/2019/027019
8. Budou dodrženy podmínky Závazného stanoviska Orgánu ochrany přírody MěÚ Litoměřice ze dne
12.12. 2019, č.j.: MULTM/0074710/19/ŽP/Jmi
9. Budou dodrženy podmínky Závazného stanoviska Státní plavební správy Děčín ze dne 04.07. 2019,
zn.: 2365/DC/19
10. Budou dodrženy podmínky Závazného stanoviska Orgánu veřejné správy v oblasti odpadového
hospodářství MěÚ Litoměřice ze dne 15.11. 2019, MULTM/0070567/19/ŽP/ILé

Účastníci řízení, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:
České štěrkopísky spol.s r.o.
Odůvodnění:
Dne 22.01. 2020 podal žadatel žádost o vydání společného povolení na výše uvedenou stavbu, uvedeným
dnem bylo zahájeno řízení.
Žádost byla doložena všemi povinnými doklady podle ustanovení § 9 odst. 1 vodního zákona a § 2 a § 6
vyhlášky č. 183/2018 Sb., o náležitostech rozhodnutí a dalších opatření vodoprávního úřadu a o
dokladech předkládaných vodoprávnímu úřadu, a dalšími doklady. Pro stavbu bylo vydáno Závazné
stanovisko
Orgánu
územního
plánování
MěÚ
Litoměřice
dne
24.01.
2020,
MULTM/0005519/20/ROZ/IPe.
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 17.02. 2020 mohou dotčené orgány uplatnit závazná stanoviska a účastníci řízení své námitky,
popřípadě důkazy. Námitky nebyly uplatněny.
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
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předpisy. Při přezkoumání žádosti, projednání věci s účastníky řízení a na základě shromážděných právně
významných skutečností nebyly shledány důvody bránící vydání povolení.
Vodoprávní úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů
ve výroku uvedených.
Lze předpokládat, že záměrem nedojde ke zhoršení stavu vodního útvaru, záměr 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.
Vodoprávní úřad po dni nabytí právní moci povolení zašle stavebníkovi jedno vyhotovení ověřené
projektové dokumentace a štítek obsahující identifikační údaje o povolené stavbě. Další vyhotovení
ověřené projektové dokumentace zašle vlastníkovi stavby, pokud není stavebníkem. 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.
Stavba nesmí být zahájena, dokud povolení nenabude právní moci. Povolení pozbývá platnosti, jestliže
stavba nebyla zahájena do 2 let ode dne, kdy nabylo právní moci.

Jiřina Bartoňová, DiS.
vedoucí Vodoprávního úřadu MěÚ Litoměřice

Poplatek:
Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích položky 18 odst. 1 písm. h) ve
výši 3000 Kč byl zaplacen.
Obdrží:
navrhovatelé (doručenky)
Jan Veselý, Dlouhá č.p. 214, Vědomice, 413 01 Roudnice nad Labem
ostatní účastníci (doručenky)
Obec Travčice, IDDS: mtjbj2p
Povodí Labe, státní podnik, IDDS: dbyt8g2
DOSS
Státní plavební správa, pobočka Děčín, IDDS: tiwiuy6

