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dle rozdělovníku

ROZHODNUTÍ

Povolení k nakládání s vodami a stavební povolení k vodnímu dílu
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) 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, ve společném řízení podle ustanovení § 140 správního řádu a §115
odst.11 vodního zákona žadateli, kterým je
Obec Křešice, Nádražní 84, 411 48 Křešice, IČ: 00263851
ČÁST A
povolení k nakládání s vodami
I. vydává
podle ustanovení § 8 odst. 1 písm. a) bod 2 vodního zákona

povolení k nakládání s povrchovými vodami – k jejich akumulaci
Vodní nádrž Zahořany – návesní rybník
umístěný na pozemku parc.č. 82 v k.ú. Zahořany u Litoměřic
Popis nakládání s vodami: jedná se o akumulaci v malé vodní nádrži, která je napájena dešťovou
kanalizací DN 300 do které je na východní straně zaústěn i Třebutický potok. Pro nezahlcení
dešťové kanalizace je těsně před obcí na potoku vybudována přehrážka. Ta plní funkci suché
retenční nádrže, která při přívalových deštích provede transformaci povodňové vlny.
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Maximální přítok do nádrže proto nepřesáhne více jak 150 l/s. Nádrž je průtočná. Odtok z nádrže
je zaústěn do vodního toku Třebutický p., který je v daném úseku veden v zakrytém profilu.
Účel povoleného nakládání s vodami:
retenční schopnost při zvýšených srážkových úhrnech,
akumulační účinek pro zachycení sedimentů z okolních zemědělských pozemků v případě
srážkových přívalů, hygienický a čistírenský účel jako biologická nádrž v systému samočisticích
procesů v povodí, akumulací vody plní funkce požární nádrže, závlah pro zahrádkáře
v bezprostředním okolí, velmi okrajově k chovu ryb a rekreační funkci.
Rozsah povoleného nakládání s vodami:
Průtočná nádrž - plocha je 1691 m2, hloubka 1,0 m
Doba na kterou se povolení vydává: po dobu životnosti vodního díla
Hydrogeologický rajon: 4523 - Křída Obrtky a Úštěckého potoka
Číslo hydrologického pořadí: 1-12-03-0840-0-00

ČÁST B
stavební povolení
II. vydává
podle ustanovení § 15 odst. 1 vodního zákona a ustanovení § 115 stavebního zákona

stavební povolení
k provedení stavby vodního díla
„ Oprava vodní nádrže Zahořany „
na pozemku parc.č. 82 v k.ú. Zahořany u Litoměřic
Základní údaje o povolené stavbě
1. účel vodního díla:

Oprava vodní nádrže – návesního rybníka ,
funkce – retenční, zachycení sedimentů, hygienická a čistírenská,
krajinářská, požární nádrž, okrajově chov ryb a rekreační

2. druh vodního díla: Vodní nádrže - § 55 odst. 1 písm. a) vodního zákona
3. popis stavby vodního díla – oprava vodní nádrže
Vodní nádrž Zahořany – návesní rybník

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. 0040737/15/ŽP/BHo

Str.3/5

Objekt 1/01 – Odstranění náletové a poškozené vegetace v celé ploše vodní nádrže
Objekt 1/02 – Odstranění dnových sedimentů na požadovanou hloubku (průměrná tl. 0,85 m)
Objekt 2/01 – Oprava kamenných zídek
Objekt 2/02 – Rekognoskace a případná oprava poškozených zdí omývaných vzdutou vodou
Objekt 3/01 – Znovuobnovení vypouštěcího objektu, vybudování dlužového přelivu
Objekt 3/02 – Pročištění a případná oprava odpadního potrubí DN 600
Objekt 3/03 – Vybudování usazovací nádrže 3,00 x 4,00 x 1,65 m (obestavěný prostor)
III. stanovuje podmínky
pro provedení a užívání vodního díla:
1. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace z 10/2013, kterou vypracovala
VV Domeček, v.o.s. Tchořovice, projekt autorizoval Ing. Tomáš Klemša, autorizovaný inženýr
pro vodohospodářské stavby, ČKAIT 0009170, a která byla ověřena ve vodoprávním řízení.
2. Ke kolaudačnímu souhlasu bude předloženo zejména:
 kompletní projektová dokumentace opravená podle skutečného provedení včetně popisu
odchylek od ověřené dokumentace
 geodetické zaměření vodního díla
 doklady za zneškodnění nebo využití odpadů z realizace stavby
 budou předloženy manipulační a provozní řády s vyjádřením Povodí Ohře, s.p.
3. Při provádění stavby je nutno dodržovat předpisy týkající se bezpečnosti práce a technických
zařízení a dbát o ochranu zdraví osob na staveništi.
4. Musí být dodrženy podmínky uvedené v povolené výjimce ze základních ochranných
podmínek zvláště chráněného druhu živočicha skokan skřehotavý
a) vypuštění nádrže je možné pouze v období od 01.09. do 30.09. příslušného kalendářního roku,
po vypuštění je nutné jeden týden ponechat nádrž bez zásahů, aby obojživelníci mohli prázdnou
nádrž opustit
b) při odstraňování sedimentů a dalších úpravách nádrže bude vždy vymezena klidová část vodní
nádrže o rozměru min. 50 m2, kam budou přenášeni nalezení a odchycení jedinci obojživelníků.
Klidová část nádrže bude od zbytku oddělena vhodnou mechanickou bariérou omezující únik
jedinců do míst, kde by v souvislosti s realizací prací hrozilo jejich zraňování či usmrcování.
c) při opravách obvodových zdí je nezbytné zachovat úsek s pozvolně se svažujícím břehem, aby
obojživelníci měli i v budoucnu možnost nádrž opustit.
d) žadatel smluvně zajistí odborný dohled nad dodržováním podmínek tohoto rozhodnutí a
zákonných požadavků na ochranu zvláště chráněných druhů živočichů při provádění stavby
prostřednictvím odborně způsobilé osoby. O průběhu odborného dohledu a přijatých opatřeních
budou vedeny záznamy ve stavebním deníku.
e) výjimka se povoluje na dobu realizace stavby, nejpozději do 31.12.2017.
5. Musí být dodrženy podmínky uvedené ve vyjádření správce vodního toku, zejména
a) pro dobu stavby bude vypracován a schválen vodoprávním úřadem jednoduchý havarijní plán
b) zahájení a ukončení stavebních prací bude min. 7 dní předem oznámeno provoznímu středisku
c) na vodním díle bude osazena vodní značka (cejch) pro vyznačení provozní hladiny v nádrži.
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6. Budou dodrženy podmínky závazného stanoviska ochrany přírody (souhlas se zásahem do
VKP) zejména terén v okolí břehů v místě rekonstrukce zdí bude po skončení stavby urovnán
a uveden do původního stavu.
IV. stanovuje, že stavbu lze užívat jen na základě kolaudačního souhlasu
V. ukládá stavebníkovi povinnost oznámit
vodoprávnímu úřadu v předstihu 7 dní před zahájením stavby:
1. termín zahájení stavby,
2. název a sídlo stavebního podnikatele, který bude stavbu provádět.

VI. stanovuje termín pro dokončení stavby: 12/2017

Odůvodnění

Stavebník Obec Křešice, Nádražní 84, 411 48 Křešice, IČ: 00263851 požádal dne 13.05.2015
o vydání stavebního povolení „ Oprava vodní nádrže Zahořany „ na pozemku parc.č. 82
v k.ú. Zahořany u Litoměřic.
Vodoprávní úřad MěÚ Litoměřice oznámil zahájení vodoprávního a pokračování stavebního
řízení a jelikož byly správnímu orgánu dobře známy poměry staveniště a žádost poskytovala
dostatečný podklad pro posouzení navrhované stavby, upustilo se ve smyslu ustanovení § 112
odst. 2 stavebního zákona od místního šetření a ústního jednání. Námitky bylo možno uplatnit
nejpozději do 04.06. 2015.
Vodoprávní úřad MěÚ Litoměřice posoudil předloženou žádost včetně projektové dokumentace,
zajistil vzájemný soulad předložených stanovisek a vyjádření, zahrnul je do podmínek
rozhodnutí. Jelikož nebyly shledány důvody bránící vydání povolení k nakládání s vodami a
stavebního povolení stavby vodního díla, žádosti bylo vyhověno a rozhodnuto tak, jak je
uvedeno ve výrokové části tohoto rozhodnutí.

Správní poplatek podle položky 18 bod 5. ve výši 3000 Kč byl zaplacen dne 02.06.2012
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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.

Břetislav Holub
oprávněná úřední osoba
vodoprávní úřad Litoměřice

Rozdělovník:
Obec Křešice, Nádražní 84, 411 48 Křešice, IČ: 00263851
Povodí Ohře, s.p., Bezručova 4219, 430 03 Chomutov, IČ: 70889988
Krajský úřad Ústeckého kraje, odbor ŽP, Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem
MěÚ Litoměřice - odbor ŽP, Pekařská 2, 412 01 Litoměřice
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