Magistrát města Teplice
Odbor dopravy a životního prostředí
nám. Svobody 2, 415 95 Teplice
Č.j.:
MgMT/127166/2013
Zn.:
ODŽP/A-195/Mi
Vyřizuje: Mikušová - tel. 417 510 906
E-mail: mikusova@teplice.cz

Teplice, dne 16. prosince 2013

„Vodohospodářské opatření v k.ú. Rtyně nad Bílinou“
Rozhodnutí
Magistrát města Teplice, odbor dopravy a životního prostředí, jako příslušný vodoprávní úřad podle
ust. § 104 odst. 2 písm. c) a § 106 zák.č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní
zákon) ve znění pozdějších předpisů a speciální stavební úřad příslušný dle ust. § 15 odst. 1 zák.č.
183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v y d á v á stavebníkovi,
kterým je
Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Ústecký kraj,
Pobočka Teplice, Masarykova 2424/66, 415 01 Teplice, IČ 01312774
I. podle ust. § 15 odst. 1 zák.č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon),
ve znění pozdějších předpisů, v souladu s ust. § 115 stavebního zákona
povolení
ke stavbě vodního díla - malá vodní nádrž a rekonstrukce odvodňovacího potrubí na p.p.č. 189/2,
190/2, 207/16, 207/18, 207/39, 404, 435/1, 686 k.ú. Rtyně nad Bílinou, obec Rtyně nad Bílinou,
Ústecký kraj, ČHP 1-14-01-078, se souhlasem Magistrátu města Teplice, OÚPSŘ dle ust. § 15 odst.
2 stavebního zákona č.j.: MgMT/036271/2013 ze dne 04.04.2013.
Předmět stavby:
Účelem stavby je vybudování malé vodní nádrže v lokalitě podmáčeného území vymezeného
tělesem železniční trati Trmice – Bílina č. 131 a silnicí III/25822.
Jedná se o výstavbu objektů nově navrhované malé vodní nádrže a přilehlých polních cest. Většinu
objemu vodní nádrže bude tvořit neovladatelný prostor bez možnosti vypouštění. Normální hladina je
navržena na kótu 165.20 m n.m. Ovladatelný prostor je do úrovně 165.30 m n.m., což je úroveň hrany
bezpečnostního přelivu. Nádrž bude plněna z atmosférických srážek, podzemní vodou a při
povodňových stavech. Nádrž bude plnit pouze funkci krajinotvorného prvku.
Stavba je členěna na následující stavební objekty:
 SO 01 Zemní hráz
 SO 02 Bezpečností přeliv
 SO 03 Regulační objekt
 SO 04 Terénní úpravy
 SO 05 Rekonstrukce odvodňovacího potrubí
Orientační údaje stavby malé vodní nádrže
Výškové parametry
kóta koruny hráze
166,00 m Bpv
kóta provozní hladiny
165,20 m n.m.
kóta hladiny Q100
165,50 m n.m.
kóta dna nádrže
163,40 m n.m.

Pracoviště: Odbor dopravy a životního prostředí, Mírové nám. 2970/7, 415 95 Teplice

e-mail: mikusova@teplice.cz
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Parametry hráze
šířka koruny hráze
sklon vzdušného líce hráze
sklon návodní líce hráze
délka hráze
Parametry nádrže
Celkový objem akumulované (vzduté) vody
Celková plocha nádrže
Délka vzdutí při max. hladině
Bezpečností přeliv
délka přelivné hrany
kóta přelivné hrany BP
boční stěny přelivu
Regulační objekt (jako požerák)
odtok ve výšce
betonové potrubí DN 300

4m
1:3
1:3
120 m
4.150 m 3
41.500 m 2
270 m
21 m
165,30 m n.m.
1:2
1,79 m
6,8 m

Pro provedení stavby se stanovují následující podmínky:
1. Stavba bude provedena podle ověřené projektové dokumentace zpracované společností AZ
CONSULT, spol. s r.o., Klíšská 12, 400 01 Ústí nad Labem, č.zak. 155/12 ze dne 12/2012. Případné
změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení vodoprávní úřadu.
2. Do 15 dnů po ukončení výběrového řízení bude zdejšímu vodoprávnímu úřadu oznámen
oprávněný zhotovitel stavby vč. osvědčení o autorizaci.
3. V případě, že se v místě stavby nacházejí inženýrské sítě, před zahájením stavby zajistí stavebník
vytýčení sítí u jejich správců a bude postupovat dle jejich podmínek.
4. Při provádění stavby nesmí dojít ke znečištění pozemků a podzemních či povrchových vod. Odpady
mohou být zneškodňovány pouze na místech k tomu určených.
5. Při provádění stavby je nutno dodržet předpisy týkající se bezpečnosti práce a technických zařízení,
zejména zákona č. 309/2006 Sb., a nařízení vlády 591/2006 Sb., a dbát o ochranu zdraví osob na
staveništi.
6. Stavební stroje a zařízení používané při provádění prací budou zabezpečeny proti úniku ropných
látek či jiných závadných látek, a to jak při provádění prací, tak při jejich odstavení.
7. Během stavaby nesmí být komunikace znečišťována nebo jinak poškozována. Případné znečištění
bude neprodleně odstraněno.
8. Při provádění stavby bude stavebník v nejvyšší možné míře šetřit práva a právem chráněné zájmy
vlastníků a uživatelů sousedních pozemků. Vstup na cizí pozemky při výstavbě musí být předem
odsouhlasen s jejich vlastníky. Dotčené pozemky budou po ukončení stavby uvedeny do původního
nebo dohodnutého stavu a protokolárně předány vlastníkům, protokoly budou předány při kolaudaci
stavby.
9. Nejpozději ke kolaudaci stavby bude provedena kategorizace vodního díla v souladu s ust. §
61 odst. 4 zák.č. 254/2001 Sb., o vodách (vodní zákon) v platném znění.
10. Před zahájením napouštění vodního díla bude předložen zdejšímu vodoprávnímu úřadu ke
schválení „Manipulační a provozní řád“ zpracovaný dle vyhl. č. 195/2002 Sb., o náležitostech
manipulačních řádů a provozních řádů vodních děl a dle TNV 75 2910 a TNV 75 2920 a ověřený
Povodím Ohře, s.p. Chomutov.
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11. Budou dodrženy
podmínky stanovené jednotlivými
dotčenými orgány v závazných
stanoviscích:
 MgM Teplice, ODŽP - souhlas dle § 17 v.z. ze dne 17.4.2013, zn. ODŽP/S-549/St:
Je třeba zachovat přirozený retenční účinek z důvodů protipovodňové ochrany; během
výstavby ani provozem díla nedojde k významnému znečištění vod, zvláště ne ropnými
látkami; bude zpracován Havarijní plán a povodňový plán před zahájením stavby a ověřen
před schválením vodoprávním úřadem Povodím Ohře s.p.
 HZS ÚK, ÚO Teplice - závazné stanovisko k PD ze dne 25.1.2013, č.j. HSUL- 657-2/TP2013: Stavebními pracemi, zvláště při stavbě stavebních bjektů SO.08 Polní cesta VPC 8,
SO.05 – rekonstrukce odvodňovacího potrubí, SO.07 Polní cesta VPC 5, nebude omezen
průjezd požární techniky příjezdovými komunikacemi do obce Rtyně nad Bílinou, resp. bude
v soulasu s § 11 odst. 2 psím. C) vyhlášky č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární
bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru, trvale průjezdná šířka komunikace nejméně
3 m.
12. Budou respektování podmínky uvedené v závazném stanovisku MgM Teplice, ODŽP - souhlas
s VKP ze dne 9.7.2013, č.j. MGMT/070146/2013:
1. Dřeviny určené ke kácení a keřová patra určená k vymýcení budou odstraněna v době
vegetačního klidu v dostatečném předstihu před terénními pracemi.
2. Tyto plochy budou po odstranění dřevin a keřů vyklizeny od vegetace kosením.
3. Během stavby nedojde ke znečištění půdy a vody ropnými látkami.
4. Investor zajistí pro období před zahájením zemních prací a pro jejich průběh odborný
biologický dozor. Odborně způsobilá osoba bude dohlížet na bezpečnost volně žijících
živočichů vyskytujících se v předmětné lokalitě.
5. Před samotnou realizací bude vytyčen zábor pozemků (i dočasný) a bude odstraněna veškerá
vegetace (kosením).

6. Po odstranění vegetace bude v celé délce instalovaná dočasná zábrana zamezující vstup
drobných živočichů do staveniště. Zábrana bude instalována cca 3 – 4 m od staveniště
směrem do přírodního biotopu (nedotčené části rákosin nebo ostřic). Vzniklý pruh mezi
zábranou a staveništěm zůstane neposekaný a bude tvořit úkryt živočichům unikajícím ze
staveniště.
7. Za vyznačené trasírky (staveniště) nesmí vjíždět technika, odstavovat zde techniku (stroje) a
skladovat materiál. V případě ojedinělé nutnosti porušit tento zákaz bude místo obhlédnuto
odborným dozorem, který určí místo dočasného zásahu.
8. Při realizaci akce je nutno dbát základních povinností při obecné ochraně přírody uvedených v
§ 4 zákona o ochraně přírody a krajiny, akce bude zajištěna tak, aby nedošlo k narušení či
oslabení stabilizační funkce významného krajinného prvku v krajině jako celku.
9. Na poškozených plochách bude založen nových travní porost v souladu s ČSN DIN 18 917,
případně bude postupováno dle plánu rekultivace.
10. Po ukončení prací bude provedeno očistění povrchu od nežádoucích materiálů.
11. Vzhledem k tomu, že byl v lokalitě objeven zvláště chráněný druh rostliny (kostival český) a tři
zvláště chráněné druhy živočichů (ropucha obecná, užovka obojková, slavík obecný) je třeba
zažádat Krajský úřad Ústeckého kraje o vydání výjimky dle § 56 zákona 114/1995 Sb.
13. Dle vyjádření ČD-Telematika a.s., Nádražní 1, 434 01 Most ze dne 17.10.2012, č.j. 18980/2012Ho a dle vyjádření k PD ze dne 3.1.2013, zn. 195/2013-Ho dojde ke styku s telekomunikačním
vedením a zařízením, která jsou chráněna ochranným pásmem a proto bude stavební respektovat
všeobecné podmínky pro činnosti na kabelech v majetku Správy železniční dopravní cesty s.o.
14. Dle vyjádření ČEZ Distribuce, a.s., Děčín ze dne 22.10.2012, zn. 0100104616 se v zájmovém
území nachází nebo zasahuje ochranným pásmem energetické zařízení typu podzemní a nadzemní
sítě. V případě podzemních energetických zařízení je povinností stavebníka před započetím zemních
prací čtrnáct dní předem požádat o vytyčení prostřednictvím Zákaznické linky 840840840. Energetické

zařízení je chráněno ochranným pásmem podle § 46 zákona č. 458/2000 Sb. (energetický zákon)
v platném znění nebo technickými normami, zejména PNE 33 3301 a CSN EN 50423-1.
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15. ČEZ Distribuce, a.s., Děčín vydala stavebníkovi souhlas s činností a umístěním stavby
v ochranném pásmu nadzemního vedení VN, NN a podzemní vedení NN číslo 007/0039/2010/13/OP
ze dne 10.1.2013, pod zn. 13OP/PA/007, který je podmíněn následujícími podmínkami:
a) budou dodrženy podmínky pro provádění činností v ochranných pásmech (viz příloha)
b) veškeré práce v ochranném pásmu el. zařízení budou prováděny s největší opatrností za dodržení
podmínek bezpečnosti práce v blízkosti el. vedení
c) pracovníci provádějící práce budou prokazatelně poučeni o nebezpečí, které hrozí při nedodržení
bezpečnostních předpisů
d) bude zajištěn trvalý přístup k zařízení ČEZ Distribuce, a.s. pro manipulace a údržbu
e) zemními pracemi nesmí být narušeno uzemnění zařízení distribuční soustavy, při případném
obnažení zemnící pásky je nutné toto neprodleně ohlásit
f) jakákoliv poškození nebo mimořádné události, způsobené na elektrickém zařízení stavebníkem,
musí být neprodleně oznámeny a budou opraveny na náklady viníka
g) ČEZ Distribuce, a.s. nepřevezme žádnou zodpovědnost za případné škody, které vzniknou
stavebníkovi následkem poruchy nebo havárie elektrického zařízení za nepředvídaných okolností
nebo nedodržením výše uvedených podmínek
h) podmínkou pro zahájení uvedené činnosti v ochranném pásmu je platné stanovisko k existenci el.
zařízení umístěného v zájmovém území
16. Stavebník bude respektovat podmínky uvedené ve vyjádření Povodí Ohře s.p. ze dne 5.4.2013,
zn. 032100-8466/2013 (vypsány pouze podmínky, které nebyly ještě splněny):
 Během výstavby ani provozem díla nedojde k významnému znečištění vod, zvláště ne ropnými
látkami.
 Havarijní plán zpracovaný dle vyhlášky č. 450/2005 Sb., v platném znění a povodňový plán dle
TNV 75 2931 včetně technologického postupu výstavby budou předloženy Povodí Ohře, státní
podnik, závodu Chomutov (Spořická 4949, 430 46 Chomutov) k vyjádření. Havarijní a povodňový
plán budou poté ještě před zahájením stavby schváleny příslušným vodoprávním úřadem.
17. Stavebník bude respektovat podmínky SŽDC, s.o., Ústí nad Labem uvedené ve stanovisku ze
dne 25.1.2013, zn. 19400/12-OŘ UL:
V zájmové oblasti nesmí být porušeny kabelové trasy SŽDC, s.o., OŘ UL správy sděl. a zabezp.
techniky a správy elektrotechniky a energetiky.
 nejméně 14 dní před zahájením zemních prací bude provedeno na objednávku vytyčení kabelů
 stavba musí být provedena dle platných norem a předpisů
 je třeba prokazatelně seznámit pracovníky, kteří budou provádět zemní práce s polohou kabelů a
upozornit na možnou odchylku uložení vedení od dokumentace
 veškeré zemní práce v ochranném pásmu kabelu blíže než 1 m se musí provádět výhradně ručně
za použití vhodného nářadí a pomůcek
 je nutno obnovit případné poškození krytí kabelů a provést jeho zabezpečení t.j. zapískovat a
doplnit cihly, desky, žlaby, ochr. folii apod.
 na širších výkopech zabezpečit kabel proti prověšení
 odkryté kabelové vedení musí být zabezpečeno proti poškození a odcizení
 neprodleně ohlásit správci každé poškození podzemního vedení i zařízení související (kabelové
označníky, žlabové trasy apod.) – ba SŽDC, s.o., OŘ UL
 bez souhlasu správce kabelu se nesmí snížit ani zvýšit vrstva zeminy nad kabelem
 základy stožárů se nesmí odhalit, aby nebyla narušena jejich stabilita
 nad kabelovou trasou dodržet zákaz skladování materiálu a budování takových zařízení, která by
znemožnila přístup ke kabelům
 před záhozem musí být provedeno zhutnění zeminy pod kabely a přizván příslušný zástupce (zda
není kabelové vedení viditelně poškozeno)
 nad kabelovou trasou dodržovat zákaz přejíždění těžkými vozidly, dokud nebude provedena
ochrana kabelu proti poškození (např. panely)
 další podmínky mohou být upřesněny při vytýčení kabelů





stavbou nesmí být nepříznivě dotčeny drážní objekty v naší správě. Musí být zachován přístup
k našim objektům
využití polních cest pro příjezd těžké techniky k objektům v naší správě z hlediska kontrolní
činnosti a případných oprav či rekonstrukcí
odvodnění polních cest musí být provedeno tak, aby voda netekla směrem k trati ani se nedržela
v její blízkosti a byl zachován odtok od propustků



SO.09 přeložka kabelu ČDT požadujeme dodržet min. 1 m vzdálenost přeloženého kabelu od paty
drážního tělesa. Bude-li kabelová trasa položena do mimodrážního pozemku, je nutné uzavřít
5 str. rozhodnutí zn.: ODŽP/A-195/Mi






smlouvu na zřízení věcného břemene se SŽDC, s.o., TUDC, Maletova 10/2363, Praha 9 – Libeň
190 00, kontaktní osoba Hejsek Václav tel. 972341467
Stavebník písemně oznámí zahájení prací na stavbě SŽDC, s.o., OŘ Ústí nad Labem minimálně
14 dní předem na adresu SŽDC, s.o., OŘ Ústí n.L. odbor technického rozvoje, Železničářská 31,
400 03 Ústí n.L. V oznámení uvede termíny zahájení a ukončení stavby a termíny, ve kterých
budou probíhat stavební práce na objektech, zařízeních SŽDC, s.o. nebo v jejich blízkosti a
telefonicky domluví technologický postup s panem Pixou na tel. Č. 972422578 (724054879),
zástupcem OŘ Ústí n.L. Správy mostů a tunelů a zašle objednávky na technický dohled. Tento
dohled nenahrazuje stavební dozor stavebníka, ani státní stavební dohled drážního správního
orgánu podle § 98 až 104 stavebního zákona a zák. č. 262/1992 Sb. Pan Pixa rovněž provede
kontrolu po ukončení prací a vydá písemný zápis do stavebního deníku
Požadujeme písemně oznámit ukončení stavby minimálně 14 dní předem na adresu SŽDC, s.o.,
OŘ UL, Odbor přípravy a staveb, Železničářská 31, 400 03 Ústí n.L. a po ukončení prací si
vyžádat stanovisko k ukončení stavby.

18. Vznikne-li v místech, kde bude stavba prováděna v blízkosti vegetace a při stavebních opatřeních,
nebezpečí mechanického poškození nebo zničení v kořenovém prostoru nebo nadzemních částí
vegetace, budou dodržena potřebná ochranná opatření dle ČSN 83 9061.
19. Dle vyjádření ST 01/13 Magistrátu města Teplice, úsek památkové péče k PD ze dne 7.1.2013,
pod č.j. MgMT/003808/2013 v souvislosti s uvedenou akcí dojde k provádění zemních prací a
pozemky se nachází na území s možnými archeologickými nálezy, může při zemních pracích dojít
k narušení archeologických nálezů a situací, jež bude třeba zachránit a zdokumentovat. Proto je
nutné respektovat § 22 odst. 2 zákona o státní památkové péči: „Má-li se provádět stavební
činnost na území s archeologickými nálezy, jsou stavebníci již od doby přípravy stavby povinni
tento záměr oznámit Archeologickými nálezy, jsou stavebníci již od doby přípravy stavby
povinni tento záměr oznámit Archeologickému ústavu (Akademie věd ČR v Praze, Letenská 4,
118 01 Praha 1, případně elektronicky: oznameni@arup.cas.cz a umožnit jemu nebo oprávněné
organizaci provést na dotčeném území záchranný archeologický výzkum ... Obdobně se
postupuje, má-li se na takovém území provádět jiná činnost, kterou by mohlo být ohroženo
provádění archeologických výzkumů“.
20. Stavebník bude respektovat podmínky uvedené v rozhodnutí o povolení výjimky ze zákazů dle §
56 zák.č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších změn a doplňků vydané
Krajským úřadem Ústeckého kraje pod č.j. 2276/ZPZ/2013/ZD-606 ze dne 15.10.2013. Jedná se o
výjimku k zásahu do přirozeného vývoje zvláště chráněných druhů živočichů v kategorii druh
„ohrožený“.
21. Budou respektovány podmínky uvedené ve stanovisku (souhlasu) Drážního úřadu, sekce
stavební Praha ke zřízení stavby z části v obvodu dráhy železniční tratě Řetenice – Úpoříny,
v drážním km 10,2 až 11,2 vydané dne 3.5.2013 pod zn. MP-SOP0724/13-2/Kj DUCR-23372/13/Kj:
1. Stavba bude provedena dle projektové dokumentace předložené Drážnímu úřadu. Případné
změny této dokumentace je stavebník povinen předem projednat s Drážním úřadem.
2. Stavbou nesmí být nepříznivě ovlivněny drážní objekty a zařízení.
3. Na stavbě nesmějí být umístěna taková světla nebo barevné plochy, které by mohly vést
k záměně s drážními znaky nebo mohly jinak ohrozit provoz dráhy.
4. Při provádění stavby nesmí být ohrožena bezpečnost a plynulost železničního provozu.
Veškeré kroky při provádění stavby v obvodu dráhy – tj. harmonogram přací, nutná ochranná
opatření, případné výluky kolejí, apod. je třeba řádně v předstihu projednat s vlastníkem a
provozovatelem dráhy.
5. Všechny kovové části stavby je nutno chránit podle příslušných norem a předpisů před účinky
bludných proudů vzniklých při provozování elektrifikované dráhy.
6. Stavebník je povinen písemně oznámit Drážnímu úřadu termín zahájení výše uvedené stavby,
a to v rozsahu stavby zasahující do obvodu dráhy.
7. Po ukončení stavby požádá stavebník o vydání souhlasu k provozování stavby, který Drážní
úřad vydává podle § 7 odst. 3 zákona.

22. Při provádění stavby nebude omezen přístup traktorem či jiným dopravním prostředkem na
sousední pozemky p.č. 207/8, 207/30, 207/31, 207/35, 207/40, 207/41 a 688, které jsou ve vlastnictví
paní Marie Růžičkové.
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23. Stavba podléhá kolaudačnímu souhlasu
24. Stavba bude dokončena nejpozději do 06/2015.

II. podle ust. § 8 odst. 1 písm. a) bod 2. zák.č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů
(vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů,
povolení
k nakládání s povrchovými vodami – k jejich vzdouvání a akumulaci v malé vodní nádrži na p.p.č.
189/2, 190/2, 207/16, 207/18, 207/39, 404, 435/1, 686 k.ú. Rtyně nad Bílinou, obec Rtyně nad Bílinou,
Ústecký kraj, ČHP 1-14-01-078ČHP 1-14-01-078, v tomto rozsahu:
1. Celkový objem akumulované vody
Plocha rybníka při provozní hladině
Maximální hladina akumulované (vzduté) vody

4.150 m 3
41.500 m 2
165,30 m n.m.

2. Platnost povolení k akumulaci a vzdouvání vod v této vodní nádrži se váže na účel a technický stav
daný povolením k užívání vodního díla.

Odůvodnění
Stavebník - Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Ústecký kraj, Pobočka Teplice,
Masarykova 2424/66, 415 01 Teplice, IČ01312774 podal dne 25.11.2013 u zdejšího vodoprávního
úřadu žádost o povolení stavby vodního díla – malá vodní nádrž a povolení k nakládání s vodami –
k akumulaci vod. Stavba je situovaná na p.p.č. 189/2, 190/2, 207/16, 207/18, 207/39, 404, 435/1, 686
k.ú. Rtyně nad Bílinou, obec Rtyně nad Bílinou, Ústecký kraj, ČHP 1-14-01-078. Uvedeným dnem
bylo zahájeno vodoprávní řízení.
Žádost byla doložena projektovou dokumentací a následujícími doklady:
Seznam dokladů ve složce PD:
1. Telefónica O2 Czech Republic, a.s., Masarykova 273/20, 403 40 Ústí nad Labem
vyjádření ze dne 10.10.2012, č.j. 173761/12
2. ČEPRO, a.s., Dělnická 213/12, 170 04 Praha 7
vyjádření ze dne 16.10.201, č.j. 7540/12
3. MERO ČR, a.s., Veltruská 78, 278 01 Kralupy nad Vltavou
vyjádření ze dne 16.10.2012, č.j. 2012/10/2231
4. NET4GAS, s.r.o., Na Hřebenech II 1718/8, 140 21 Praha 4 – Nusle
vyjádření ze dne 16.10.2012, č.j. 7153/12/OVP/N
5. ČD-Telematika a.s., Nádražní 1, 434 01 Most
vyjádření ze dne 17.10.2012, č.j. 18980/2012-Ho
vyjádření k PD ze dne 3.1.2013, zn. 195/2013-Ho
6. Vodafone Czech Republic, a.s., Vinohradská 167, 100 00 Praha 10
vyjádření ze dne 16.10.2012
7. ČEZ Teplárenská a.s., Za Chlumem 812, 418 01 Bílina
vyjádření ze dne 18.10.2012, zn. 61/2012/Sm
8. České Radiokomunikace, a.s., U Nákladového nádraží 3144, 130 00 Praha 3
vyjádření ze dne 17.10.2012, zn. ÚPTS/OS/84118/2012
9. ČEZ ICT Services, a.s., Duhová 1531/3, 140 53 Praha 4
vyjádření ze dne 22.10.2012, zn. 0200064044
10. ČEZ Distribuce, a.s., odd. poskytování sítí, Teplická 874/8, 405 02 Děčín
vyjádření ze dne 22.10.2012, zn. 0100104616
souhlas s činností ochr.pásmu ze dne 10.1.2013, zn. 13OP/PA/007

11. RWE Distribuční služby, s.r.o., Plynárenská 499/1, 657 02 Brno
vyjádření ze dne 24.10.2012, zn. 5000699419
vyjádření k PD ze dne 7.1.2013, zn. 5000729657
7 str. rozhodnutí zn.: ODŽP/A-195/Mi

12. GTS Czech s.r.o., Přemyslovská 2845/43, 130 00 Praha 3
vyjádření ze dne 22.10.2012, zn.331205805
13. Dial Telecom, a.s., Křižíkova 36a/237, 186 00 Praha 8
vyjádření ze dne 18.10.2012
14. Povodí Ohře, s.p., Bezručova 4219, 430 03 Chomutov
vyjádření ze dne 23.10.2012, zn.003201-28293/2012
vyjádření k PD ze dne 11.1.2013, zn. 032100-35343/2012 – nesouhlasné
vyjádření k PD ze dne 5.4.2013, zn. 032100-8466/2013
Smlouva o SBVB- podepsáno
15. Infotea s.r.o., V. Řezáče, 434 67 Most
vyjádření ze dne 23.10.2012, č.j. 162/12
16. SITEL, spol. s r.o., Nad Elektrárnou 1526/45, 106 00 Praha 10
vyjádření ze dne 22.10.2012, zn. 131205387
17. Obec Rtyně nad Bílinou, Rtyně nad Bílinou č.p. 34, 417 62 Rtyně nad Bílinou
sdělení ze dne 31.10.2012
vyjádření k PD ze dne 21.12.2012
rozhodnutí o úpravě stávajícího sjezdu z polní cesty zn. Ro/3/2013/Li z 19.04.2013
dopis k uložení pokácených dřevin ze dne 24.07.2013
rozhodnutí – povolení ke kácení ze dne 2.8.2013
úprava sjezdů ze dne 19.4.2013, zn. Ro/3/2013/Li
18. UPC Česká republika, a.s., Doubravská 1615/28, 415 01 Teplice
vyjádření ze dne 1.11.2012, zn. A3925/2012
19. ČEPS, a.s., Elektrárenská 774/2, 101 52 Praha 10
vyjádření ze dne 29.10.2012, zn. 541/16113/29.10.2012/Le
20. T-Mobile Czech Republic a.s., Tomíčkova 2144/1, 149 00 Praha 4
vyjádření ze dne 6.11.2012
21. VUSS Praha, Hradební 12/772, Praha 1 – Staré Město 110 05
stanovisko ze dne 31.10.2012, zn. 12004/62931-ÚP/2012-7103/44
22. Severočeské vodovody a kanalizace, a.s., Přítkovská 1689, 415 50 Teplice
vyjádření ze dne 8.11.2012 zn. TPČZ/O12610058192/Mu/2012
vyjádření k PD ze dne 7.1.2013, zn. O13610000689/TPČZ/Mu
23. Obvodní báňský úřad pro území kraje Ústeckého
vyjádření ze dne 15.11.2012, zn. SBS/36789/2012/OBÚ-04
24. SŽDC, s.o., Železničářská 1386/31, 400 03 Ústí nad Labem
stanovisko ze dne 19.11.2012, zn. 14364/12-OŘ UL
stanovisko k PD ze dne 25.1.2013, zn. 19400/12-OŘ UL
Smlouva o VB – přeložka- bude řešeno až před stavbou
25. Magistrát města Teplice, odbor dopravy a ŽP, nám. Svobody 2, 415 95 Teplice
souhrnné stanovisko k PD ze dne 16.1.2013, zn. MgMT ODŹP133152/2012/V-5490/Lou
souhlas dle § 17 v.z. ze dne 17.4.2013, zn. ODŽP/S-549/St
souhlas s VKP ze dne 9.7.2013, č.ju. MGMT/070146/2013
rozhodnutí - souhlas s připojením ( úprava sjezdu ) ze dne 19.4.2013, č.j. ODŽP/041969/13/Ro/Sjezd
26. Magistrát města Teplice, úsek památkové péče, nám. Svobody 2, 415 95 Teplice
stanovisko k PD ze dne 7.1.2013, č.j. MgMT/003808/2013
27. Magistrát města Teplice, odbor ÚP a SŘ. Svobody 2, 415 95 Teplice
Souhlas dle § 15 ze dne 4.4.2013, č.j.MgMT/036271/2013
28. SUS ÚK, Ruská 260, 417 03 Dubí
stanovisko k PD ze dne 3.1.2013, zn. DAN 001/2013
29. KHS Úk, pracoviště Teplice, Wolkerova 3 a 4, 415 01 Teplice
stanovisko k PD ze dne 25.1.2013, č.j KHSUL 42588/2012
30. HZS Úk, úz.odbor Teplice, Riegrova 1898, 415 01 Teplice
Závazné stanovisko k PD ze dne 25.1.2013, č.j. HSUL- 657-2/TP-2013
31. PČR, DI Teplice, Husova 2, 415 01 Teplice
stanovisko k PD ze dne 21.1.2013, č.j. KRPU-287850/ČJ-2012-040906
32. Krajský úřad Úk, odbor ŽP a Z, Velká Hradební, Ústí n.L.
souhrnné stanovisko k PD ze dne 24.1.2013, č.j. 46/ZPZ/2013/V-1854
výjimka dle § 56 ze dne 15.10.2013, č.j. 2276/ZPZ/2013/ZD-606
sdělení podlimitního záměru ze dne 13.8.2013, č.j. 2727/ZPZ/2013
33. Drážní úřadSouhlas se stavbou v ochr.pásmu ze dne 3.5.2013, zn. MP-SOP0724/13-2/Kj DUCR-23372/13/Kj
34. Lesy ČR, s.p. správa toků, Dr. Vrbenského 2874/1, 415 01 Teplice

Vyjádření ze dne 2.7.2013, č.j. LCR956/001453/2013
35. CHKO České Středohoří, Michalská 260/14, 412 01 Litoměřice
stanovisko k PD – není dotčeným orgánem
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36. Český rybářský svaz, Střekovské nábřeží 51, 400 03 Ústí nad Labem
Vyjádření ze dne 8.10.2013, zn. 794/13
 Informace o parcelách a Plán kontrolní prohlídek uveden v PD
 Smlouva č. S10/2013 o udělení souhlasu k provedení stavby vodohospodářské části uzavřená
mezi Státním pozemkovým úřadem a Obcí Rtyně nad Bílinou ze dne
 Vyjádření paní Marie Růžičkové ze dne 9.12.2013 k zahájenému vodoprávnímu řízení
Magistrát města Teplice, odbor dopravy a životního prostředí oznámil dopisem pod č.j.:
MgMT/127805/2013, zn.: ODŽP/A-195/Mi ze dne 26.11.2013zahájení vodoprávního řízení všem
účastníkům řízení i dotčeným orgánům státní správy a současně upustil ve smyslu ust. § 112 odst. 2
stavebního zákona od místního šetření a ústního jednání, jelikož jsou mu dobře známy poměry
staveniště a žádost poskytuje dostatečný podklad pro posouzení navrhované stavby. Účastníci řízení
a dotčené orgány státní správy mohly uplatnit své námitky a stanoviska do 13.12.2013. Žádné
námitky nebyly vzneseny.
Popis stavby:
Jedná se o výstavbu objektů nově navrhované malé vodní nádrže a přilehlých polních cest. Většinu
objemu vodní nádrže bude tvořit neovladatelný prostor bez možnosti vypouštění. Normální hladina je
navržena na kótu 165.20 m n.m. Ovladatelný prostor je do úrovně 165.30 m n.m., což je úroveň hrany
bezpečnostního přelivu. Nádrž bude plněna z atmosférických srážek, podzemní vodou a při
povodňových stavech. Nádrž bude plnit pouze funkci krajinotvorného prvku.
Stavba je členěna na následující stavební objekty:
SO 01 Zemní hráz
Je navržena sypaná, zemní homogenní v délce cca 120 m. V koruně je hráz výškově pravidelná,
přímá, šířky 4 m, osa koruny hráze bude provedena na výškovou úroveň 166,00 m n.m., maximální
výška hráze je 0,84 m nad stávající terén. Těleso hráze je navrženo provést ze štěrku hlinitého G4
GM, popř. písku hlinitého S4 SM hutněného po vrstvách 250 mm. Na levém břehu hráz navazuje na
konstrukci navrhované polní cesty HPC 2. Svahy hráze jsou navrženy ve sklonu 1:3. Vzdušní i
návodní svah a koruna hráze bude zpevněna kamennou rovnaninou s frakcí kamene min. průměr 300
mm. Při patě návodní i vzdušní strany pak bude zřízena kamenná záhozová patka sahající 0,8 m pod
dno nádrže a stávajícího terénu. Opevnění celého tělesa hráze je navrženo z důvodu jejího umístění
v záplavové zóně řeky Bíliny a je tak možné její zalití z obou stran.
SO 02 Bezpečností přeliv
Bude nehrazený a bude jej tvořit zemní průleh v hrázi. Je navržen na Q100, délka přelivné hrany je
navržena v délce 21 m a výška na kótu 165,30 m n.m. Bude opevněn dlažbou z lomového kamene
s frakcí min. průměr 300 mm uložen do betonového lože tl. 200 mm. Boční stěny přelivu jsou navrženy
ve sklonu 1:2. Bezpečnostní přeliv bude po obou stranách zavázán do hráze 1 m širokým klínem
z betonu a lomového kamene. Za bezpečnostním přelivem a regulačním objektem bude odtok
opevněn do vzdálenosti 4 m dlažbou z lomového kamene s frakcí kamene min. průměr 300 mm
uloženým do betonového lože tl. 200 mm.
SO 03 Regulační objekt
Bude vybudován v podobě požeráku. Je navržena železobetonová konstrukce zavřeného
jednoduchého požeráku s vtokovými křídly. Pro manipulaci s hladinou je osazeno regulační hradítko
(regulace úrovně hladiny) s ručním ovládáním. Požerák je osazen jemnými česlemi, které jsou
osazeny na vtoku s velikostí průlin 60 mm. Do drážek pro česle je možné zasunout provizorní hrazení
(dřevěné dluže). Je navržena odtoková betonová stoka DN 300 délky 6,8 m vedoucí od požeráku do
stávajícího koryta pod hráz.
SO 04 Terénní úpravy
Před vlastním hloubením objemu malé vodní nádrže bude sejmuta orniční vrstva tl. 300 mm (celkem
12 440 m3). Hloubení bude probíhat mimo období 1.3. - 31.7. běžného roku. Hloubení nádrže bude
probíhat suchou cestou z provizorních komunikací, které bude nutné po dobu stavby vybudovat
vzhledem k malé únosnosti terénu v místě uvažovaného prostoru trvalého nadržení a v místě deponie
vytěžených zemin. Od úrovně 164,60 m n.m. bude vytvořena 12 m široká lavice ve sklonu 1:20, která
bude tvořit litorální pásmo malé vodní nádrže (cca 21 % vodní hladiny). Výšková úroveň břehové

hrany nádrže bude na kótě 165,70 m n.m. Břehy budou zpevněny zaválcováním štěrku do hlíny ve
vrstvě 10-20 cm.
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SO 04.2 Deponie vytěžené zeminy
Předpokládá se částečné uložení vytěžené zeminy v místě stavby na deponii - uloženo cca 6 000 m3
zeminy. Zbylý vytěžený materiál bude odvezen na rekultivaci dolu 5.května na území svahů Rabenov.
SO 05 Rekonstrukce odvodňovacího potrubí
Rekonstrukce odvodňovacího potrubí bude provedena výměnou stávajícího zaneseného potrubí, které
je z BE DN 500 v délce 70 m. Odvodňovací potrubí je navrženo z betonového potrubí BE DN 500
v délce 70 m. Rekonstrukce je navržena mezi nově navrženým vtokovým objektem a novým výustním
objektem v korytě řeky Bíliny. Trasa bude vedena v trase stávající, bude upravena niveleta stoky tak,
aby byl zajištěn odvod vod z území při nízkých průtocích. V lomových bodech budou osazeny revizní
šachty. Rekonstrukce bude probíhat od výustního objektu k vtokovému objektu. Nejdříve bude
vybudován vtokový objekt a šachtě Š1. Dále bude osazena šachta Š2, Š3 a na závěr bude vybudován
vtokový objekt. V místě navrhovaného vtokového objektu bude z důvodu jednodušší údržby stávající
odvodňovací koryto v délce 5 m opevněno kamennou rovnaninou tl 300 mm.
Bližší popis viz projektová dokumentace AZ CONSULT, spol. s r.o., Klíšská 12, 400 01 Ústí nad
Labem, č.zak. 155/12 ze dne 12/2012.
Vodoprávní úřad zkoumal v rámci vodoprávního řízení, zda projektová dokumentace byla
vypracována oprávněnou osobou, zda stavba není v rozporu s veřejnými zájmy, zda splňuje
požadavky na ochranu zdraví a životního prostředí a neshledal důvody, které by bránily povolení
stavby, a proto rozhodl tak, jak je uvedeno ve výrokové části tohoto rozhodnutí.
Hlavní údaje stavby:
Název stavby:
Vodohospodářské opatření v k.ú. Rtyně nad Bílinou
Stavebník:
Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Ústecký kraj, Pobočka
Teplice, Masarykova 2424/66, 415 01 Teplice, IČ 01312774
Místo stavby:
p.p.č. 189/2, 190/2, 207/16, 207/18, 207/39, 404, 435/1, 686 k.ú. Rtyně nad Bílinou, obec Rtyně nad Bílinou, Ústecký kraj
Projektant:
AZ CONSULT, spol. s r.o., Klíšská 12, 400 01 Ústí nad Labem,
Dodavatel:
bude vybrán ve výběrovém řízení a písemně oznámen vodoprávnímu úřadu
Orientační náklad: 97 491 tis.Kč bez DPH
Termín dokončení: 06/2015
Po ověření předložených dokladů a přezkoumání žádosti neshledal vodohospodářský orgán
důvody, které by bránily vydání povolení vodohospodářské části stavby, a proto rozhodl tak, jak je
uvedeno ve výrokové části tohoto rozhodnutí.
Upozornění:
 Stavba nesmí být zahájena, dokud stavební povolení nenabude právní moci (ust. § 52 zák.č.
500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů).
 Stavební povolení pozbývá dle ust. § 115 odst. 4 stavebního zákona platnost, jestliže
stavba nebyla zahájena do 2 let ode dne, kdy nabylo právní moci.
 Stavba může být užívání pouze na základě platného kolaudačního souhlasu dle ust. §§ 119 – 122
zák.č. 183/2006 Sb., stavební zákon. Žádost bude splňovat náležitosti dané vyhl. č. 432/2001 Sb.,
o dokladech žádosti …
 K písemné žádosti o kolaudaci budou předloženy zejména tyto doklady:
 Doklad o dokončení stavebních prací (zápis o předání a převzetí stavby
 Projektová dokumentace opravena dle skutečného provedení stavby
 Popis a zdůvodnění případných provedených odchylek
 Doklady o výsledcích předepsaných zkoušek
 Doklady o ověření požadovaných vlastností výrobků použitých na stavbě
 Doklady o dodržení podmínek tohoto rozhodnutí
 Doklady – protokoly o předání pozemků jejich vlastníkům
 Doklady o legální likvidaci odpadů vzniklých realizací stavby





Geometrický plán
Manipulační a provozní řád ve dvojím vyhotovení ověřený Povodím Ohře, s.p. závod
Chomutov
10 str. rozhodnutí zn.: ODŽP/A-195/Mi

Poučení účastníků
Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho doručení dle ust. § 81 zák.č.
500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, ke Krajskému úřadu Ústeckého kraje v Ústí
nad Labem, podáním učiněným u Magistrátu města Teplice, odboru dopravy a životního prostředí.
Odvolání jen proti odůvodnění je nepřípustné.
Odvolání se podává s potřeným počtem stejnopisů tak, aby jeden zůstal správnímu orgánu, a aby
každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je
správní orgán na náklady účastníka.
Lhůta pro podání odvolání se počítá ode dne následujícího po doručení písemného vyhotovení
rozhodnutí, nejpozději však po uplynutí desátého dne ode dne, kdy bylo nedoručené a uložené
rozhodnutí připraveno k vyzvednutí.

Bc. Ivana M ű l l e r o v á
vedoucí odboru
dopravy a životního prostředí

Správní poplatek se dle ust. § 8 odst. 1 písm. a) zák.č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve
znění pozdějších změn a doplňků nevyměřuje.
Příloha:
Po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí 1x ověřená projektová dokumentace
Obdrží účastníci:
1. Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Ústecký kraj, Pobočka Teplice, Masarykova
2424/66, 415 01 Teplice
2. Obec Rtyně nad Bílinou, čp. 34, 417 62 Rtyně nad Bílinou
3. Povodí Ohře, s.p., Bezručova 4219, 430 03 Chomutov
4. Marie Růžičková, čp. 16, 417 62 Rtyně nad Bílinou
5. ČD – Telematika a.s., Servis kabelových sítí Ústí n.L., Nádražní 1, 434 01 Most
6. Správa železniční dopravní cesty, s.o., Oblastní ředitelství Ústí n.L., Železničářská 1386/31, 400
03 Ústí nad Labem
7. ČEZ Distribuce, a.s., Teplická, 874/8, 405 02 Děčín
8. Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, p.o., Ruská 260/13, 417 03 Dubí 3
9. Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, ÚO Teplice
Obdrží dotčené orgány:
10. Obecní úřad Rtyně nad Bílinou
11. Magistrát města Teplice, OÚPSŘ – památková péče
12. Magistrát města Teplice, ODŽP – ochrana přírody
13. Magistrát města Teplice, ODŽP – odd. dopravy
14. Hasičský záchranný sbor ÚK, ÚO Teplice, Riegrova 1898, 415 01 Teplice
15. Krajský úřad Ústeckého kraje, OŽPZ, Velká hradební 3118/48, 400 01 Ústí n.L.
16. Drážní úřad, sekce stavební, oblast Praha, Wilsonova 300/8, 121 06 Praha 2
17. Ministerstvo zdravotnictví, ČILZ, Palackého nám. Č. 4, 128 01 Praha 2

Na vědomí:
18. Magistrát města Teplice, OÚPSŘ

