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Revitalizace břehové linie jezera Matylda – změna stavby před dokončením

ROZHODNUTÍ
Krajský úřad Ústeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, jako vodoprávní úřad
příslušný podle § 107 písm. u) zák. č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů
(vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, a speciální stavební úřad podle § 15 odst. 4
vodního zákona a § 15 odst. 1 písm. d) zák.č. 183/2006 Sb., o územním plánování a
stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, na žádost účastníka řízení
podle § 27 odst. 1 zák.č. 500/2004 S., správní řád, ve znění pozdějších předpisů,
Statutárního města Most, se sídlem Radniční 1/2, 434 01 Most, IČO 00266094,
ze dne 18.3.2020
povoluje
podle § 118 stavebního zákona změnu stavby „Revitalizace břehové linie jezera
Matylda“, povolenou rozhodnutím čj. KUUK/80231/2019/ZPZ ze dne 13.6.2019, před jejím
dokončením tak, že termín dokončení stavby posouvá z 30.9.2020 na 17.2.2021.

Odůvodnění
Dne 18.3.2020 byla na Krajský úřad Ústeckého kraje podána žádost právnické osoby
Statutární město Most, IČO 00266094, o povolení změny stavby s názvem „Revitalizace
břehové linie jezera Matylda“, která byla povolena rozhodnutím čj. KUUK/80231/2019/ZPZ
ze dne 13.6.2019, před jejím dokončením. Požadovaná změna stavby spočívala ve změně
termínu jejího dokončení, místo původně stanoveného na 30.9.2020 na 17.2.2021.
Údaje o umístění stavby:
kraj: Ústecký
obec: Most
katastrální území: Souš
Parcelní čísla pozemků:
828/52 – vodní plocha, vodní nádrž umělá
828/53 – ostatní plocha, ostatní komunikace
828/63 – ostatní plocha, jiná plocha
828/86 – vodní plocha, koryto vodního toku umělé
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828/88 - ostatní plocha, ostatní komunikace
Určení polohy (X:Y): 986723:792610
Číslo hydrologického pořadí: 1 – 14 - 01 – 0250 – 0 – 00 - 0
Popis prostorového řešení stavby:
Stavební pozemek o rozloze 2,41 ha je vymezen cyklostezkou vedoucí po obvodu jezera.
Terén stavebního pozemku se nachází okolo kóty vodní hladiny – cca 230 m n.m. Na
stavebním pozemku se nenacházejí inženýrské sítě. Stavba nebude mít vliv na technickou
infrastrukturu umístěnou na okolních pozemcích.
Jedná se stavební úpravy břehové linie VD Matylda v rekreační zóně jezera, které zahrnují
výstavbu nových písčitých a oblázkových pláží (1941 m2) a výstavbu nových přístupových
mol a provedení plovoucích mol:
M1 – hlavní molo s bazény,
M2 – molo pro vodní sporty,
M3 – molo pro plavce (2 ks),
M4 – solitérní mola (2 ks).
Součástí stavby je příprava území pro budoucí výstavbu obslužného objektu, která zahrnuje
realizaci základové desky o rozměrech 7,6 x 8,8 m2, kanalizační přípojky v délce 115 m,
vodovodní přípojky v délce 119 m a elektro přípojky v délce 197,4 na pozemku p.č. 828/63
v k.ú. Souš.
Krajský úřad Ústeckého kraje oznámil účastníkům a dotčenému orgánu zahájení řízení
opatřením čj. KUUK/054942/2020/ZPZ/Sv/A-113.1. Zároveň je poučil o jejich právech a
povinnostech. Do okruhu účastníků zahrnul kromě žadatele i Povodí Ohře, státní podnik, a
Palivový kombinát Ústí, státní podnik. Ve lhůtě stanovené k uplatnění námitek či připomínek
nebyly námitky ani připomínky uplatněny.
Vodoprávní úřad je přesvědčen, že změna termínu dokončení stavby, jejímž účelem je
zlepšení podmínek pro využívání jezera Matylda pro rekreaci, neohrozí vodohospodářské ani
jiné právem chráněné zájmy, a proto rozhodl, jak je uvedeno ve výroku.

Poučení účastníků
Proti tomuto rozhodnutí mohou účastníci řízení podat podle ustanovení § 81 a následujících
správního řádu odvolání, 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, ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho oznámení k Ministerstvu zemědělství podáním
učiněným u Krajského úřadu Ústeckého kraje, odboru životního prostředí a zemědělství.

RNDr. Tomáš Burian
vedoucí oddělení životního prostředí
Rozdělovník:
účastníci řízení:
- Statutární město Most – prostřednictvím ARTECH spol. s r.o., IČO 25024671,
Žižkova 152, 436 01 Litvínov
- Povodí Ohře, státní podnik
- Palivový kombinát Ústí, státní podnik
dotčené orgány:
- Magistrát města Mostu, odbor životního prostředí a mimořádných událostí
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