MĚSTSKÝ ÚŘAD LOVOSICE
odbor životního prostředí
ul. Školní 407/2, 410 30 Lovosice, FAX 416 532 130, e-mail: meulovo@meulovo.cz
E.Č.:

MULO 34538/2013

SPISOVÁ ZN.:

F-3

Č.J.

OŢP 258/2013 VV

VYŘIZUJE:
TELEFON:

Velichová, Bc.
416 571 132

DATUM:

14.10.2013

SONO PLUS s.r.o.
Želechovice 48
410 02 Lovosice

ROZHODNUTÍ
Městský úřad Lovosice, odbor ţivotního prostředí, jako příslušný vodoprávní úřad podle ustanovení
§ 104 odst. 2 písm. c) a § 106 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. 4 vodního zákona a § 15 odst. 1 písm. d) zákona č. 183/2006 Sb., o územním
plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební
zákon“) a jako místně příslušný správní orgán podle § 11 odst. 1 písm. b) zákona č. 500/2004 Sb.,
správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“) a § 2 zákona č. 314/2002 Sb., o
stanovení obcí s pověřeným obecním úřadem a stanovení obcí s rozšířenou působností, ve znění
pozdějších předpisů a § 11 vyhlášky č. 388/2002 Sb. o stanovení správních obvodů obcí s
pověřeným obecním úřadem a správních obvodů obcí s rozšířenou působností, ve znění pozdějších
předpisů ve správním řízení posoudil ţádost, kterou dne 13.8.2013 podal stavebník:
SONO PLUS, s.r.o., Ţelechovice 48, 410 02 Lovosice, IČ 25034839, CZ-NACE 38210
(dále jen „stavebník“)
a na základě tohoto posouzení:
I.

vydává stavební povolení

podle ustanovení § 15 vodního zákona a ustanovení § 115 stavebního zákona a § 5 a 6 vyhlášky
č. 526/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona ve věcech stavebního
řádu k provedení stavby:

„Skládka SONO - rekultivace část B, SO 07 - odvedení povrchových vod“,
kategorie z hlediska TBD nepodléhá TBD, č.h.p. 1-13-05-004, HGR - Ohárecká křída, kraj
Ústecký, obec Číţkovice, na pozemku p. č. 77/5, 77/7 v k.ú. Ţelechovice, vodní tok: bezejmenná
vodoteč - odvodňovací strouha, souřadnice Y/X: 762491/997663.
Stavba obsahuje:
Předmětem stavby je odvedení povrchových vod z jihozápadní části skládky SONO. Po rekultivaci
bude povrch povodí odvodňovaného příkopu zatravněn. Území bude odvodněno příkopem
s osazením horské vpusti, ze které bude voda odtékat do stávajícího koryta bezejmenné vodoteče.
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Odvodňovací příkop je navrţen lichoběţníkového profilu se šířkou ve dně 500 mm se sklony svahů
1:2. Celkové délka příkopu je 59,59 m. V nejniţším místě příkopu je osazena prefabrikovaná
horská vpusť. Z horské vpusti je voda odváděna potrubím PP DN 250 SN 16 délky 14,54 m do
stávající bezejmenné vodoteče.
Údaje o povolené stavbě vodního díla:
Povolená vodní díla: příkop
Účely uţití vodního díla: odvodňování pozemků
Účel užívání povolené stavby vodního díla:
odvodňování pozemků
Druh vodního díla:
stavby k vodohospodářským melioracím, zavlaţování a odvodňování pozemků (§ 55 odst. 1 písm.
e) vodního zákona)
II.
Pro provedení stavby vodních děl se podle ustanovení § 15 odst. 3 vodního zákona a
ustanovení § 115 stavebního zákona a § 5 písm. d) a § 6 vyhlášky č. 526/2006 Sb., kterou se
provádějí některá ustanovení stavebního zákona ve věcech stavebního řádu současně stanoví tyto
podmínky a povinnosti:
1. Stavba vodního díla bude provedena podle projektové dokumentace, kterou vypracoval
Báňské projekty Teplice a.s., Kollárova 11, 415 36 Teplice, datum 02/2013, č. zak. 3684,
ověřené vodoprávním úřadem; případné změny nesmí být provedeny bez předchozího
povolení vodoprávního úřadu.
2. Stavebník zajistí vytyčení prostorové polohy stavby vodního díla subjektem k tomu
oprávněným.
3. Při provádění stavby vodního díla je nutno dodrţet předpisy týkající se bezpečnosti práce a
technických zařízení a dbát o ochranu zdraví osob na staveništi.
4. Stavba nesmí být zahájena, dokud stavební povolení nenabude právní moci. Stavební
povolení pozbývá podle § 115 odst. 4 stavebního zákona platnosti, jestliţe stavba nebyla
zahájena do 2 let ode dne, kdy nabylo právní moci. Dobu platnosti stavebního povolení
můţe stavební úřad prodlouţit na odůvodněnou ţádost stavebníka podanou před jejím
uplynutím. Podáním ţádosti se staví běh lhůty platnosti stavebního povolení.
5. Po dni nabytí právní moci stavebního povolení stavební úřad zašle stavebníkovi jedno
vyhotovení ověřené projektové dokumentace spolu se štítkem obsahujícím údaje o povolené
stavbě. Stavebník je povinen štítek o povolení stavby před zahájením stavby umístit na
viditelném místě u vstupu na staveniště a ponechat jej tam aţ do dokončení stavby, případně
do vydání kolaudačního souhlasu; rozsáhlé stavby se mohou označit jiným vhodným
způsobem s uvedením údajů ze štítku.
6. Kontrolní prohlídka stavby bude provedena vţdy na začátku kaţdé etapy stavby, v souladu
s předloţeným plánem kontrolních prohlídek. Ukončení kaţdé etapy oznámí stavebník
vodoprávnímu stavebnímu úřadu v dostatečném předstihu. Bez provedení kontrolní
prohlídky nelze ve stavbě dál pokračovat.
7. Stavbu lze uţívat pouze na základě kolaudačního souhlasu. Stavebník poţádá po dokončení
stavby vodoprávní úřad o vydání kolaudačního souhlasu dle § 122 stavebního zákona.
8. K návrhu na vydání kolaudačního souhlasu budou předloţena závazná stanoviska dotčených
orgánů k uţívání stavby vyţadovaná zvláštními předpisy, geodetické zaměření, doklady o
předání odpadů vzniklých při stavbě oprávněné osobě, doklady o způsobilosti provozních
zařízení k trvalému provozu včetně písemných osvědčení zhotovitelů.
9. Budou splněny podmínky souhrnného stanoviska OŢP MěÚ Lovosice, Školní 2, 410 30
Lovosice, MULO 8360/2013 ze dne 11.4.2013:
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a) S veškerými vzniklými odpady bude nakládáno v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb.,
o odpadech a souvisejícími právními předpisy.
10. Stavba vodního díla bude dokončena do 12/2015.
O podaných námitkách účastníků řízení se rozhoduje takto:
nebyly podány.
Účastníci řízení (§ 27 odst. 1 správního řádu):
SONO PLUS, s.r.o., Ţelechovice 48, 410 02 Lovosice
Odůvodnění
Městský úřad Lovosice, odbor ţivotního prostředí obdrţel dne 13.8.2013 ţádost stavebníka o
vydání stavebního povolení vodohospodářské části stavby „Sklaádka SONO - rekultivace část B,
SO 07 - odvedení povrchových vod.
K ţádosti byly připojeny doklady podle ustanovení § 6 vyhlášky č. 432/2001 Sb., o dokladech
ţádosti o rozhodnutí nebo vyjádření a o náleţitostech povolení, souhlasů a vyjádření vodoprávního
úřadu, a to:
Veřejnoprávní smlouva nahrazující územní souhlas, stavební úřad, MěÚ Lovosice (MULO
17750/2013)
Stanovisko, Povodí Ohře, státní podnik (301100-1345/2013)
Souhrnné stanovisko, OŽP, MěÚ Lovosice (ze dne 11.4.2013)
Informace o parcelách
Projektová dokumentace „Skládka SONO - rekultivace část B (terénní úpravy) SO 07 odvedení povrchových vod“, kterou vypracoval Báňské projekty Teplice a.s., Kollárova 11, 415
36 Teplice, datum 02/2013, č. zak. 3684
Účastníci řízení - další dotčené osoby (dle § 27 odst. 2 a 3 správního řádu):
Vodoprávní úřad nezahrnul do okruhu účastníků řízení vlastníky sousedních pozemků, neboť
vzhledem k charakteru stavby nebudou jejich práva dotčena, stavba nezasahuje do ochranných
pásem sítí technické infrastruktury.
Podle ustanovení § 115 vodního zákona a zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších
předpisů, oznámil příslušný vodoprávní úřad zahájení vodoprávního řízení všem známým
účastníkům řízení i dotčeným orgánům písemně č.j.: OŢP 258/2013 VV, MULO 30097/2013 ze
dne 11.9.2013 s upozorněním, ţe na námitky, které nebudou sděleny nejpozději do 10 dnů ode dne
doručení oznámení, nebude moţno brát zřetel.
Odbor ţivotního prostředí jako příslušný stavební vodoprávní úřad v provedeném řízení
přezkoumal předloţenou ţádost o stavební povolení z hledisek uvedených v § 111 stavebního
zákona a § 15 vodního zákona, projednal ji s účastníky řízení a s dotčenými orgány státní správy a
zjistil, ţe realizací ani uţíváním stavby nejsou ohroţeny zájmy společnosti ani nepřiměřeně
omezena či ohroţena práva účastníků řízení.
Dokumentace stavby je zpracována v souladu s podmínkami veřejnoprávní smlouvy nahrazující
územní rozhodnutí, kterou uzavřel stavební úřad MěÚ Lovosice pod spis. zn.: OST 464588/2013/SP/VPS, č.j.: MULO 17750/2013 dne 2.8.2013. Dokumentace stavby splňuje poţadavky
stanovené vyhláškou č. 268/2009 Sb., o obecných technických poţadavcích na výstavbu. Je
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vyloučen negativní účinek stavby a jejího uţívání na ţivotní prostředí. Stavební vodoprávní úřad v
průběhu řízení neshledal důvody, které by bránily povolení stavby.
Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků:
Návrhy a námitky nebyly během řízení podány.
Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí:
účastníci se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili.
Poučení účastníků
Proti tomuto rozhodnutí můţe účastník řízení podat podle ustanovení § 83 odst. 1 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, jeţ mu předcházelo, ve lhůtě 15 dnů
ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu Ústeckého kraje se sídlem v Ústí nad Labem podáním
učiněným u Městského úřadu Lovosice, odboru ţivotního prostředí. Odvolání se podává v počtu 1
stejnopisů. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je na jeho náklady Městský úřad
Lovosice odbor ţivotního prostředí. Podané odvolání má v souladu s ustanovením § 85 odst. 1
správního řádu odkladný účinek. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.
otisk úředního razítka
Ing. František Budský
vedoucí OŢP MěÚ Lovosice

Správní poplatek za vydání stavebního povolení byl vyměřen v souladu s poloţkou 18 odst. 1
písm. h) zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, ve výši
3.000 Kč a byl uhrazen dne 13.9.2013.
Přílohy pro stavebníka:
1. Ověřená projektová dokumentace „Skládka SONO - rekultivace část B (terénní úpravy) SO 07 odvedení povrchových vod“
- po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí
2. Štítek „Stavba povolena“ s uvedením údajů podle ustanovení § 115 odst. 3 stavebního zákona a
§ 7 vyhl. č. 526/2006 Sb.
- po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí
Doručí se:
Účastníci řízení (dle § 27 odst. 1 písm. a) správního řádu v platném znění):
1. SONO PLUS, s.r.o., Ţelechovice 48, 410 02 Lovosice
Dotčené orgány státní správy a ostatní:
1. MěÚ Lovosice – stavební úřad (OST 464-588/2013/SP/VPS)
2. Povodí Ohře, státní podnik, Bezručova 4219, 430 03 Chomutov (301100-1345/2013)
2 x spis
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