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ROZHODNUTÍ
Výroková část
Magistrát města Děčín, odbor životního prostředí jako vodoprávní úřad podle § 104 odst. 2
písm. c) a věcně příslušný dle ustanovení § 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“),
speciální stavební úřad § 15 odst. 4 vodního zákona a § 15 odst. 1 písm. d) zákona č. 183/2006
Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební
zákon“) a místně příslušný správní orgán podle ustanovení § 11 odst. 1 písm. b) zákona č.
500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“),
účastníkovi řízení (§ 27 odst. 1 správního řádu), kterým je:
Povodí Ohře, státní podnik, Chomutov, IČO 70889988, Bezručova 4219, 430 03 Chomutov
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 vzdouvání, popřípadě akumulaci pro
vodní dílo „Kamenička Boletice - stabilizace koryta, ř. km 2,09 - 2,31"
SO 02 - Štěrková přehrážka ŠP2 - rozšíření retenčního prostoru
SO 03 - Štěrková přehrážka ŠP3 - rozšíření retenčního prostoru
SO 04 - Štěrková přehrážka ŠP3-1 - nová konstrukce
umístěné
v kraji: Ústeckém
v okrese: Děčín
v obci: Děčín
v katastrálním území: Boletice nad Labem
na pozemku parc. č.: 1161/5, 1258/6, 1147/3, 1161/6
číslo hydrologického pořadí: 1-14-02-0240-0-00
hydrogeologický rajon: ID 4730, 4620
vodní tok: Kamenička
říční kilometr:
SO 02 - Štěrková přehrážka ŠP2 - rozšíření retenčního prostoru: 2,093
SO 03 - Štěrková přehrážka ŠP3 - rozšíření retenčního prostoru: 2,236
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SO 04 - Štěrková přehrážka ŠP3-1 - nová konstrukce: 2,257
souřadnice GIS:
SO 02 - Štěrková přehrážka ŠP2 - rozšíření retenčního prostoru
X = 969122.48, Y = 747669.46
SO 03 - Štěrková přehrážka ŠP3 - rozšíření retenčního prostoru
X = 969126.73, Y = 747674.73
SO 04 - Štěrková přehrážka ŠP3-1 - nová konstrukce
X = 969117.42, Y = 747663.16
Popis nakládání s vodami: vzdouvání, popřípadě akumulace vody štěrkovou přehrážkou,
zachycování splavenin, stabilizace spádových poměrů na toku
Účel povoleného nakládání: vzdouvání, popřípadě akumulace
Rozsah povoleného nakládání s vodami:
Maximální hladina akumulované (vzduté) vody:
SO 02 - Štěrková přehrážka ŠP2: 237,60 m. n. m.
SO 03 - Štěrková přehrážka ŠP3: 247,74 m. n. m.
SO 04 - Štěrková přehrážka ŠP3-1: 249,20 m. n. m.
Celkový objem akumulované (vzduté) vody:
SO 02 - Štěrková přehrážka ŠP2: 55 m3
SO 03 - Štěrková přehrážka ŠP3: 75 m3
SO 04 - Štěrková přehrážka ŠP3-1: 100 m3
Délka vzdutí při max. hladině:
SO 02 - Štěrková přehrážka ŠP2: 16 m
SO 03 - Štěrková přehrážka ŠP3: 20 m
SO 04 - Štěrková přehrážka ŠP3-1: 15 m
Doba, na kterou se povolení vydává: po dobu užívání vodního díla
Rozsah vzdutí: pozemek parc. č. 1161/5, 1258/6, 1161/6 v katastrálním území Boletice nad
Labem
II. stanoví podmínky
pro povolení k nakládání s povrchovými vodami se podle ustanovení § 9 odst. 1 vodního
zákona:
1. Doba předmětného povoleného nakládání se stanovuje po dobu užívání vodního díla.
2. Vodní dílo bude provozováno dle schváleného provozního řádu.
3. Vznik mimořádných situací (např. povodňových průtoků, čistotářských havárií, provádění
údržby a oprav) bude ohlášeno příslušnému vodoprávnímu úřadu.
4. Dojde-li ke změně podmínek rozhodných pro vydání povolení k nakládání s vodami ve
smyslu ustanovení § 12 vodního zákona, bude toto rozhodnutí změněno.
ČÁST B
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stavební povolení
III. vydává
podle ustanovení § 15 vodního zákona a ustanovení § 115 stavebního zákona
stavební povolení
k provedení stavby vodního díla „Kamenička Boletice - stabilizace koryta, ř. km 2,09 - 2,31"
SO 02 - Štěrková přehrážka ŠP2 - rozšíření retenčního prostoru na pozemcích parc. č.
1161/5, 1258/6, 1147/3 v katastrálním území Boletice nad Labem
SO 03 - Štěrková přehrážka ŠP3 - rozšíření retenčního prostoru na pozemku parc. č. 1161/6 v
katastrálním území Boletice nad Labem
SO 04 - Štěrková přehrážka ŠP3-1 - nová konstrukce na pozemku parc. č. 1161/6 v
katastrálním území Boletice nad Labem
v kraji: Ústeckém
v okrese: Děčín
v obci: Děčín
Určení místa polohy stavby vodního díla GIS:
SO 02 - Štěrková přehrážka ŠP2 - rozšíření retenčního prostoru
X = 969122.48, Y = 747669.46
SO 03 - Štěrková přehrážka ŠP3 - rozšíření retenčního prostoru
X = 969126.73, Y = 747674.73
SO 04 - Štěrková přehrážka ŠP3-1 - nová konstrukce
X = 969117.42, Y = 747663.16
vodní tok: Kamenička
říční kilometr:
SO 02 - Štěrková přehrážka ŠP2 - rozšíření retenčního prostoru: 2,093
SO 03 - Štěrková přehrážka ŠP3 - rozšíření retenčního prostoru: 2,236
SO 04 - Štěrková přehrážka ŠP3-1 - nová konstrukce: 2,257
číslo hydrologického pořadí: 1-14-02-0240-0-00
hydrogeologický rajon: ID 4730, 4620
Údaje o předmětu rozhodnutí:
Základní údaje o povolované stavbě:
1. Druh vodního díla: přehrady, hráze, vodní nádrže, jezy a zdrže dle § 55 odst. 1 písm. a)
vodního zákona
2. Údaje o předmětu rozhodnutí:
Povolované objekty:
SO 02 - Štěrková přehrážka ŠP2 - rozšíření retenčního prostoru na pozemcích parc. č.
1161/5, 1258/6, 1147/3 v katastrálním území Boletice nad Labem
Řešení vychází ze zachování stávajících štěrkových přehrážek, s rozšířením jejich retenčních
objemů odtěžením stáv. sedimentů, navázání se na původní dno pomocí balvanitých kaskád a
doplnění nové štěrkové přehrážky. Koryto není v úsecích sedimentačních prostorů opevněno a
svahy se navrhují v mírném sklonu 1:1,75 ÷ 1:2. Pro balvanité úpravy dna a paty svahů je
navrženo zrno Dmin = 1,2 m štětovitě uložené do filtračního lože ze štěrkopísku se zhutněním
tl. 0,2 m na netkanou geotextilii (min. 500 g/m2). Balvany ve dně se ukládají štětovitě (tedy
„hlavou“ dolů) s uspořádáním do miskovitého tvaru.
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Koryto nad štěrkovou přehrážkou bude upraveno v úseku ř. km 2,09387÷2,11332, tj.
v délce ~20 m. Upravené dno bude šířky 2,4÷3,6 m a hloubka koryta se bude pohybovat mezi
1,3÷2,7 m. Dle úpravy ve dně lze koryto rozdělit na 2 části (viz. PD).
SO 03 - Štěrková přehrážka ŠP3 - rozšíření retenčního prostoru na pozemku parc. č. 1161/6 v
katastrálním území Boletice nad Labem
Řešení je obdobné stavebnímu objektu SO 02 bez balvanité kaskády.
Koryto nad štěrkovou přehrážkou bude upraveno v úseku ř. km 2,23671÷2,24823, tj.
v délce ~12 m. Upravené dno bude šířky 5,4÷8,1 m a hloubka koryta se bude pohybovat mezi
1,8÷2,4 m. Sediment ve dně bude odtěžen na navrhovanou niveletu ve sklonu ~5 %
s navazujícími svahy bez opevnění (v proměnném sklonu 1:2 ÷ 1:1,75). Dno do 1 m nad
přehrážkou bude opevněno kamenným záhozem (Ds = 0,3 m, tj. do 200 kg) s prolitím betonem
do hl. 1 m.
SO 04 - Štěrková přehrážka ŠP3-1 - nová konstrukce na pozemku parc. č. 1161/6 v
katastrálním území Boletice nad Labem
Nová štěrková přehrážka je navržena v ř. km 2,257. Jedná se o železobetonovou konstrukci
(více viz. PD), jejíž koruna, návodní i vzdušný líc bude obložen kamenem (žula). Délka
přehrážky vč. zavázání je ~14,85 m a převýšení mezi upraveným dnem vývaru a přelivnou
hranou ~1,9 m. Přelivná hrana umístěna na kótě 249,20 m n.m. je dlouhá 3,6 m a dále po obou
stranách stoupá ve sklonu 1:1,5 až na kótu 250,00 m n.m. Touto kótou přibližně kopíruje
přilehlý terén a je na obou stranách zavázána do břehů. Pro převádění běžných průtoků jsou
v přehrážce umístěny 3 otvory v různých výškových úrovních.
Koryto pod štěrkovou přehrážkou v ř. km 2,24823-2,25573 (~7,5 m) slouží jako vývar
nově navržené štěrkové přehrážky. Dno zde bude tvořit železobetonová deska délky 7,2 m, tl.
0,5 m a šířky 8,6 ÷ 9,4 m. Tato deska bude napojena pomocí těsněné dilatační spáry na desku
štěrkové přehrážky. Ukončena bude žb prahem zavázaným do obou břehů. Koruna prahu bude
obložena lomovým kamenem LK300, žula, tř. I, h = 300 mm. na desku vývaru budou štětovitě
uloženy balvany (čedič, Dmin = 0,8 m) do betonu s vyklínováním a vypracováním líce ve sklonu
1:1 ÷ 1:1,5 a odvodněny horizontálními drény potrubí HD PE DN 100 á 3 m. Povrch za
břehovými hranami se opevní kamenným záhozem se zhutněním o středním zrnu 0,3 m (tj. do
200 kg). Povrchy záhozu na břehu se opětovně zakryjí a zaválcují lesní hrabankou. Před
zavazující žb práh bude vložen balvanitý práh (do dna i do svahů) tvořen štětovitě uloženými
balvany (čedič, Dmin = 1,2 m) do filtračního lože ze štěrkopísku se zhutněním tl. 0,2 m na
netkanou geotextilii (min 500 g/m2),
Koryto nad novou štěrkovou přehrážkou bude upraveno v úseku ř. km 2,25736÷2,29296,
tj. v délce ~ 23m. Upravené dno bude šířky 4,2÷5,8 m a hloubka koryta se bude pohybovat mezi
1,6 ÷2,5 m. Dle úpravy ve dně lze koryto rozdělit na 2 části (viz. PD).
Zkušební provoz: NE
SO 05 - Zpevnění příjezdu, dočasné zábory pro zařízení staveniště a manipulační plochy na
pozemcích parc. č. 1147/1, 1147/3, 1258/7, 1161/6, 1161/1 v katastrálním území Boletice nad
Labem.
Podrobný popis stavby, technické provedení a její umístění je patrné z projektové
dokumentace, kterou vypracoval: Ing. Jiří Altman, ČKAIT – 0001558 v říjnu 2015.
IV. stanovuje, že stavbu lze užívat jen na základě kolaudačního souhlasu
Před dokončením stavby tedy podá stavebník na Magistrát města Děčín, odbor životního
prostředí v souladu s § 122 stavebního zákona žádost o vydání kolaudačního souhlasu s
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uvedením identifikačních údajů o stavbě a předpokládaným termínem dokončení stavby. Žádost
podá stavebník na formuláři, jehož obsahové náležitosti jsou stanoveny v příloze č. 12 vyhlášky
č. 432/2001 Sb., o dokladech žádosti o rozhodnutí nebo vyjádření a o náležitostech povolení,
souhlasů a vyjádření vodoprávního úřadu a k žádosti stavebník připojí doklady uvedené v § 11a
vyhlášky č. 432/2001 Sb., o dokladech žádosti o rozhodnutí nebo vyjádření a o náležitostech
povolení, souhlasů a vyjádření vodoprávního úřadu.
V. ukládá stavebníkovi povinnost oznámit:
minimálně 15 dní předem
1. Termín zahájení stavby.
2. Název a sídlo stavebního podnikatele, který bude stavbu provádět.
VI. stanovuje termín pro dokončení stavby: 31.12.2016
VII. stanovuje podmínky
pro provedení stavby vodního díla, podle ustanovení § 15 odst. 3 vodního zákona a § 115 odst.
1 stavebního zákona:
1. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace, kterou vypracoval: Ing. Jiří Altman,
ČKAIT – 0001558 v říjnu 2015, ověřené ve vodoprávním řízení, případné změny nesmí být
provedeny bez předchozího povolení vodoprávního úřadu.
2. Stavebník je povinen vodoprávnímu úřadu oznámit za účelem provedení kontrolní prohlídky
stavby tyto fáze výstavby:
- prvky zabetonovávané do konstrukce, včetně prostupů potrubí, spojů a těsnění
- po celkovém dokončení stavby bude provedena závěrečná kontrolní prohlídka stavby
3. Stavebník a osoba vykonávající stavební dozor odpovídá za soulad prostorové polohy
stavby s ověřenou projektovou dokumentací (§ 153 odst. 3 stavebního zákona).
4. Při provádění stavby je nutno dodržovat předpisy týkající se bezpečnosti práce a
technických zařízení, zejména NV č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na
bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništi.
5. Při provádění stavby budou dodrženy obecné technické požadavky na výstavbu vodních
děl, zejména podle vyhlášky č. 590/2002 Sb., o technických požadavcích pro vodní díla.
6. Před zahájením stavby bude na viditelném místě u vstupu na staveniště umístěn štítek
„Stavba povolena“, který obdrží stavebník, jakmile toto rozhodnutí nabude právní moci.
Štítek musí být chráněn před povětrnostními vlivy, aby údaje na něm uvedené zůstaly
čitelné a ponechán na stavbě do kolaudace stavby.
7. O průběhu stavby bude veden stavební deník.
8. Investor smluvně zajistí odstranění či využití odpadu vzniklých realizací výše uvedené
stavby (např. stavební a demoliční odpady, obaly od nátěrových a stavebních hmot, odpady
kovů, výkopová zemina, odpadní živice aj.) na zařízení k tomu určeném. Při kolaudaci
předloží doklad o využití nebo odstranění odpadu. Odpady lze převést do vlastnictví pouze
osobě oprávněné k jejich převzetí podle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně
některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
9. Pro provozování stavby se stanoví tyto podmínky:
- stavba bude provozována dle schváleného provozního řádu schváleného příslušným
vodoprávním úřadem.
10. Budou dodrženy následující podmínky:
a) Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková organizace, Ruská 260, 417 03
Dubí 3, zn.: 03-175-O-1 SUSUKDC/MV/18374/2015 ze dne 25.11.2015:
1. Budou předem zajištěna taková účinná opatření, aby v průběhu prací ani později po
jejich dokončení nedocházelo k znečištění či jinému poškození vozovky ani ostatních
součástí a příslušenství silnice a nebylo narušeno stávající silniční odvodnění.
2. Zpevnění plochy sjezdu bude v celé šíři a to od hrany přilehlého jízdního pruhu (např.
betonové panely). Po skončení pracovní doby bude silnice vyčištěna.
3. Investor protokolárně předá zpět místo zásahu naši organizaci nejpozději v den vypršení
platnosti rozhodnutí o zvláštním užívání silnice.
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b) Magistrát města Děčín, odbor životního prostředí, Mírové nám. 1175/5, 405 38
Děčín IV, č. j.: OZP/97983/2014/KMa ze dne 24.11.2014 a č. j.: MDC/91850/2015 ze
dne 06.11.2015:
1. V rámci stavby je navrženo kácení vzrostlé zeleně. Tato bude kácena pouze v nezbytně
nutném rozsahu. O povolení kácení dřevin, kterým se nelze stavbou vyhnout, je
oprávněn požádat vlastník pozemku, nájemce či jiný oprávněný uživatel se souhlasem
vlastníka, případně další osoba povřená písemnou plnou mocí a souhlasem vlastníka
pozemku příslušný orgán ochrany přírody (OŽP MM Děčín) o povolení ke kácení.
Povolení není třeba ke kácení dřevin, pokud nejsou tyto součástí stromořadí a jde-li o
stromy se stanovenou velikostí (stromy – obvod kmene ve výšce 130 cm nad zemí do 80
cm. Dále pak nepodléhají povolení souvisle zapojené porosty (keře a drobné stromy) do
celkové plochy 40 m2.
2. Některé z dřevin navrhovaných ke kácení jsou součástí VKP vodní tok Kamenička.
K zásahu do VKP (včetně kácení dřevin) je nutné si dle § 4 zákona opatřit závazné
stanovisko orgánu ochrany přírody (Správa CHKO České středohoří).
3. Stromy na staveništi, které nebudou pokáceny, je třeba chránit proti mechanickému
poškození (vozidly, stavebními stroji) oplocením, vysokým nejméně 1,8 m s bočním
odstupem 1,5 m od okraje plochy. Není – li možné zajistit ochranu celé kořenové zóny, je
nutno kmen obednit alespoň do výšky 2 m. Ochranné zařízení nesmí být nasazeno přímo
na kořenové náběhy stromů.
4. Povedou-li v blízkosti zeleně linie výkopů, budou tyto vedeny takovým způsobem, aby
nedošlo k zásahům do kořenové zóny zeleně (=plocha půdy pod korunou stromů
ohraničená okapovou linií, zvětšená o 1,5 metru po celém obvodu koruny u kulovitých
forem dřevin, o 5 metrů u sloupovitých forem). Nelze-li tomu předejít, hloubené výkopy v
kořenové zóně stromů musí být prováděny ručně a nesmí vést blíže než 2,5 m od paty
kmene. Při hloubení výkopů nesmějí být přerušeny kořeny o průměru větším než 3 cm.
Případná poranění je nutno ošetřit. Kořeny je možno přerušit pouze nožem a řezná
místa zahladit.
5. V kořenové zóně dřevin nebude prováděna navážka, snižování ani zhutňování terénu
skladován stavební materiál, škodlivé látky pro dřeviny a půdu (minerální látky,
rozpouštědla, oleje, barviva atp.) nebo zřizovány deponie či mezideponie zeminy.
6. Práce budou prováděny v souladu s normou ČSN 839061 Sadovnictví a krajinářství,
Ochrana stromů, porostů a ploch pro vegetaci při stavebních činnostech.
7. Dřeviny, které jsou součástí VKP, podléhají povolení vždy bez ohledu na výše uvedené
rozměry.
c) Magistrát města Děčín, odbor životního prostředí, Mírové nám. 1175/5, 405 38
Děčín IV, č. j.: MDC/95556/2015 ze dne 29.10.2015:
1. Investor zajistí, že stavba bude provedena způsobem a v rozsahu tak, jak je zakresleno
v mapových situacích připojených ke spisu č. 94655/2015.
2. Investor dále zajistí, že stavbou nebudou přímo dotčeny pozemky určené k plnění funkcí
lesa (PUPFL).
3. Investor zajistí dodržení základních povinností ochrany PUPFL uvedené v § 13 odst. 3
lesního zákona, zejména provedení stavebních prací tak, aby na pozemcích a lesních
porostech docházelo k co nejmenším škodám, k odstranění případných škod učiní
bezprostřední potřebná opatření.
4. Investor zajistí, že v souvislosti se stavbou nedojde k dotčení ustanovení uvedených v §
20 lesního zákona, zejména nebudou předmětné lesní pozemky znečišťovány
odpadovým ani jiným materiálem ze stavby.
d) Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky, Správa CHKO České
středohoří, Michalská 260/14, 412 01 Litoměřice, č. j.: SR/0227/CS/2014-6 ze dne
27.11.2014:
1. Investor zajistí během celého trvání stavby na vlastní náklady odborný biologický dozor
stavby odborně způsobilou osobou, s kompetencí navrhovat zhotoviteli příslušná
opatření (dle aktuální situace), která budou pro zhotovitele závazná.
2. Práce musí být provedeny v období, kdy nehnízdí ptáci v pobřežní vegetaci a
nerozmnožují se obojživelníci, tj. v měsících červenec až listopad, pokud odborný
biologický dozor nevyhodnotí aktuální situaci jinak.
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Pro ochranu náhodně se vyskytnuvších larev mloka skvrnitého (průzkumem nebyl
zjištěn) bude prováděn operativní průzkum v místě stavby a do vzdálenosti 10 m od
stavby směrem po proudu, zároveň budou instalovány zábrany, snižující zákal
(například zához části toku chvojím).
Humusová vrstva půdy (hrabanka apod.) bude sejmuta odděleně od minerálních
půdních vrstev a po ukončení výkopů z ní bude opět vytvořena krycí vrstva zásypů a
náspů.
Rekonstruované a upravované objekty bude minimálně na lícové straně v provedení
z kamenného zdiva.
Pro stavbu budou využity stávající komunikace, nebudou budovány nové přístupové
komunikace.
Budou přijata a důsledně dodržována opatření proti vyplavování dráždivých a
nebezpečných složek ze stavebních materiálů do vodního prostředí (cement, vápno,
stabilizátory, apod.).
Deponie přebytečného výkopku (zemina, písek, štěrk, kameny) nebudou zřizovány ve
volné krajině bez předchozího souhlasu SCHKO ČS.
Vývary a dopadiště pod stávajícími přehrážkami budou upraveny způsobem, který
umožní živočichům vázaných na vodu využít jejich prostory jako náhradní vodní biotopy
(tůně).
Pro vyloučení případných budoucích střetů se zájmy ochrany přírody požadujeme po
dokončení úprav zpracovat jednotný provozní řád pro celý komplex přehrážek na toku
Kamenička a konzultovat jej s SCHKO ČS ještě před jeho schválením a to především
s ohledem na způsob a rozsah budoucího odstraňování případných sedimentů.
Český rybářský svaz, Severočeský územní svaz, Střekovské nábřeží 975/51, 400
03 Ústí nad Labem, zn. 1149/14 ze dne 11.12.2014:
Stavba bude dokonale zajištěna proti úniku stavebních, provozních a pohonných hmot.
Žádáme o oznámení zahájení stavebních prací alespoň dva týdny předem na adresu
sekretariátu ČRS SÚS Ústí nad Labem.
Severočeské vodovody a kanalizace, a. s., Přítkovská 1689, 415 50 Teplice, zn.:
O14610131594/OTPCUL/Ga ze dne 16.12.2014:
V zájmové území se nachází zařízení provozovaná společností Severočeské vodovody
a kanalizace, a.s. a jejich ochranná nebo bezpečnostní pásma.
Uvedené zařízení je zakresleno v příloze č. 1 výše uvedeného stanoviska, jež je
nedílnou součástí poskytnuté informace. Zákres liniových vedení slouží pouze jako
orientační informace a jeho existenci a nenahrazuje skutečné umístění zařízení
v zájmovém území. Skutečné umístění zařízení je nutno zjistit vytýčením přímo na
místě, nejlépe před zahájením projektových prací. v případě nejasností budou
provedeny kopané sondy či vytýčení inspekční kamerou.
Stavebník je povinen neprodleně ohlásit případné poškození vodohospodářského
zařízení provozovateli. Stavebník odpovídá za eventuální škodu na vodohospodářském
zařízení způsobenou svojí činností.
Vytýčení skutečného umístění zařízení ve správě společnosti Severočeské vodovody a
kanalizace, a.s. a jeho následné zakreslení do situace je nutné objednat na tel.
840 111 111, info@scvk.cz.
Pro provádění zemních, stavebních a ostatních prací v ochranném a bezpečnostním
pásmu zařízení ve správě Severočeských vodovodů a kanalizací, a.s. Teplice
požadujeme plně respektovat toto zařízení a to za dodržení všech předpisů a norem,
které se k této činnosti vztahují.
V případě, že dojde ke střetu se zařízení v naší správě, jste povinen toto neprodleně
oznámit na tel. 840 111 111 a projednat s naší společností.
Při odkrytí zařízení ve správě Severočeských vodovodů a kanalizací, a.s. Teplice
v průběhu prováděných prací požadujeme toto před zásypem protokolárně předat naší
společnosti. Dojde-li ke vstupu do ochranného pásma v průběh prováděných prací, je
potřeba tuto skutečnost neprodleně oznámit naší společnosti.
Lesy České republiky, s. p., Lesní správa Děčín, Sládkova 2, 405 02 Děčín, č. j.:
LCR240/002303/2014(155) ze dne 27.11.2014:
Před započetím stavby bude na všechny dotčené části pozemků uzavřena nájemní
smlouva na dobu stavby.
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2. Zahájení stavby bude 30 dní předem oznámeno na LS Děčín, přičemž veškeré činnosti
na lesních pozemcích včetně zásahů do porostu budou předem konzultovány na
venkovním šetření s místně příslušným revírníkem, panem Josefem Tintěrou, kdy budou
akceptovány jeho požadavky.
3. Kácení stromů bude provedeno před započetím stavby a bude provedeno pouze v režii
Lesů ČR, s.p. (bylo dojednáno na venkovním šetření, kdy zároveň byly označeny
vytipované stromy bránící zhotovení jednotlivých části stavby) a o jejich kácení rozhodne
výše zmíněný revírník.
h) Po dobu stavby bude vypracován plán opatření pro případ havárie (havarijní plán), dle
vyhlášky č. 450/2005 Sb., v platném znění a povodňový plán dle TNV 75 2931. Tyto
plány budou předloženy k vyjádření správci povodí a havarijní plán bude poté předložen
ke schválení vodoprávnímu úřadu. Povodňový plán na stavbu bude poté předložen
k potvrzení souladu s povodňovým plánem obce Děčín a to k příslušnému
povodňovému orgánu obec (obec Děčín).

Ostatní podmínky, obsažené ve vyjádřeních či stanoviscích jednotlivých účastníků řízení
a dotčených orgánů, které nebyly citovány v podmínkách tohoto rozhodnutí, vyplývají
z jednotlivých ustanovení příslušných právních předpisů a jejich zohlednění by v tomto
rozhodnutí bylo nadbytečné, případně byly projektantem zohledněny v projektové
dokumentaci pro stavební povolení či předem projednány s jednotlivými účastníky řízení
a dotčenými orgány.
ČÁST C
zařazení vodního díla do kategorie z hlediska technickobezpečnostního dohledu
VIII. rozhoduje
podle ustanovení § 61 odst. 2 a 4 vodního zákona
1. o zařazení povolovaného vodního díla:
„Kamenička Boletice - stabilizace koryta, ř. km 2,09 - 2,31"
SO 02 - Štěrková přehrážka ŠP2 - rozšíření retenčního prostoru na pozemcích parc. č.
1161/5, 1258/6, 1147/3 v katastrálním území Boletice nad Labem
SO 03 - Štěrková přehrážka ŠP3 - rozšíření retenčního prostoru na pozemku parc. č. 1161/6 v
katastrálním území Boletice nad Labem
SO 04 - Štěrková přehrážka ŠP3-1 - nová konstrukce na pozemku parc. č. 1161/6 v
katastrálním území Boletice nad Labem
do IV. kategorie z hlediska technickobezpečnostního dohledu.
2. o povinnosti zajistit na povolovaném vodním díle technickobezpečnostní dohled
v rozsahu:
technickobezpečnostní dohled bude prováděn obchůzkami, při kterých se zjišťují a hodnotí jevy
a skutečnosti v rozsahu:
a) statická a dynamická stabilita vzdouvací konstrukce a souvisejících objektů vodního díla
popřípadě jeho částí;
b) deformace určeného vodního díla, vzájemné posuny jednotlivých částí konstrukcí, trhliny
v konstrukčním materiálu,
c) deformace podloží,
d) fyzikálně mechanické vlastnosti stavebních a podložních materiálů,
e) režim podzemních a průsakových vod, tj. tlak vody, spojitosti, směr a rychlost proudění
vody v prostoru určeného vodního díla,
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f)

funkce ochranných, těsnicích, filtračních a drenážních prvků určeného vodního díla a
jeho podloží,
g) hydraulický spád v konstrukčních a podložních materiálech a jejich filtrační stabilita,
h) vlivy prostředí na technický stav určeného vodního díla a jeho technologická zařízení, tj.
účinky povětrnosti (zvláště mrazu a vlnobití), sesuvů břehů vodní nádrže a zdrže a
sesuvů v blízkém okolí určeného vodního díla, agresivní účinky vzduchu a vody ve vodní
nádrži a zdrži, vliv podzemní a průsakové vody, účinky stavebních a trhacích prací v
okolí určeného vodního díla, zemětřesení, poddolování, provozních a dopravních otřesů,
vegetace, živočichů a nepovolených zásahů třetích osob.
i) vlivy provozu na technický stav určeného vodního díla a jeho technologických zařízení,
tj. účinky manipulace s vodou ve vodní nádrži a zdrži, mechanické a jiné účinky
vypouštěné vody a vodou unášených materiálů, opotřebení a možné důsledky selhání
uzávěrů a hradících konstrukcí výpustí, přelivů a odběrných zařízení,
j) stav a funkci bezpečnostních a výpustných zařízení, jejich ovládání a kapacitu zařízení
ve srovnání s platnými normativy jiné jevy a skutečnosti, které mohou podle místních
poměrů ovlivnit bezpečnost, stabilitu a mechanickou pevnost určeného vodního díla.

Pro určené vodní dílo IV. kategorie se dohled provádí hodnocením jevů a skutečností a
jejich porovnáním se zjištěními při předchozích obchůzkách. O každé obchůzce se pořizuje
písemný záznam. Měření se zavádějí jen k objasnění jevů nebo skutečností, které nebylo
možné předvídat za předpokladu splnění následujících podmínek:
1. U vodních děl IV. kategorie může, dle ustanovení § 62 vodního zákona,
technickobezpečnostní dohled provádět vlastník případně stavebník sám.
2. Technickobezpečnostní dohled bude, podle kategorie vodního díla, do níž bylo tímto
rozhodnutím zařazeno, prováděn jedenkrát za 10 let.
3. K technickobezpečnostnímu dohledu bude vždy vlastníkem vodního díla přizván správce
vodního toku a vodoprávní úřad.
Účastníci řízení dle § 27 odst. 1 správního řádu:
Povodí Ohře, státní podnik, Chomutov, Bezručova 4219, 430 03 Chomutov
Odůvodnění
Magistrát města Děčín, odbor životního prostředí obdržel dne 26.10.2015 žádost, kterou podalo
Povodí Ohře, státní podnik, Chomutov, IČO 70889988, Bezručova 4219, 430 03 Chomutov, o
povolení k nakládání s povrchovými vodami - k jejich vzdouvání, popřípadě akumulaci podle
ustanovení § 8 odst. 1 písm. a) bod 2. vodního zákona, o stavební povolení k provedení stavby
vodního díla a zařazení následujících děl:
SO 02 - Štěrková přehrážka ŠP2 - rozšíření retenčního prostoru na pozemcích parc. č. 1161/5,
1258/6, 1147/3 v katastrálním území Boletice nad Labem
SO 03 - Štěrková přehrážka ŠP3 - rozšíření retenčního prostoru na pozemku parc. č. 1161/6 v
katastrálním území Boletice nad Labem
SO 04 - Štěrková přehrážka ŠP3-1 - nová konstrukce na pozemku parc. č. 1161/6 v
katastrálním území Boletice nad Labem
do IV. kategorie technickobezpečnostního dohledu (TBD), dle ustanovení § 61 odst. 5 vodního
zákona.
Uvedeným dnem bylo zahájeno vodoprávní řízení.
Územní rozhodnutí na výše uvedenou stavbu bylo vydáno odborem stavební úřad Magistrátu
města Děčín dne 25.03.2015 pod č. j.: MDC/OSU/27821/2015/ed a nabylo právní moci dne
17.04.2015 a dne 15.07.2015 pod č. j.: MDC/62695/2015 a nabylo právní moci dne 04.08.2015,
souhlas se stavbou podle § 15 odst. 2 stavebního zákona pod č. j.: MDC/100706/2015 ze dne
13.11.2015.
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Žádost byla doložena všemi povinnými doklady podle ustanovení § 110 stavebního zákona a §
2 a § 6 vyhlášky č. 432/2001 Sb., o dokladech žádosti o rozhodnutí nebo vyjádření a o
náležitostech povolení, souhlasů a vyjádření vodoprávního úřadu, a dalšími doklady, a to:
1. Pověření Povodí Ohře, státní podnik paní Ing. Petru Fošumpaurovou, Ph.D.
2. 2 x projektová dokumentace.
3. Vyjádření Magistrátu města Děčín, odboru životního prostředí, Děčín IV, č. j.:
OZP/97983/2014/KMa ze dne 24.11.2014.
4. Závazné stanovisko ke stavbě v ochranném pásmu lesa Magistrátu města Děčín, odboru
životního prostředí, Děčín IV, č. j.: MDC/95556/2015 ze dne 29.10.2015.
5. Vyjádření Magistrátu města Děčín, odboru životního prostředí, Děčín IV, č. j.:
MDC/91850/2015 ze dne 06.11.2015.
6. Územní rozhodnutí Magistrátu města Děčín, odbor stavební úřad, Děčín IV, č. j.:
MDC/OSU/27821/2015/ed ze dne 25.03.2015.
7. Územní rozhodnutí Magistrátu města Děčín, odbor stavební úřad, Děčín IV, č. j.:
MDC/62695/2015 ze dne 15.07.2015.
8. Sdělení nabytí právní moci od Magistrátu města Děčín, odbor stavební úřad, Děčín IV, č.
j.: MDC/73350/2015 ze dne 18.08.2015.
9. Závazné stanovisko Agentury ochrany přírody a krajiny České republiky, odd. Správa
CHKO České středohoří, Litoměřice, č. j.: SR/0227/CS/2014-6 ze dne 27.11.2014.
10. Rozhodnutí – udělení výjimky, které vydala Agentura ochrany přírody a krajiny České
republiky, odd. Správa CHKO České středohoří, Litoměřice, č. j.: SR/0227/CS/2014-18
ze dne 11.06.2015.
11. Vyjádření Českého rybářského svazu, Severočeský územní svaz, Ústí nad Labem, zn.:
1149/14 ze dne 11.12.2014.
12. Stanovisko Povodí Ohře, státní podnik, závod Terezín, Terezín, zn.:
POH/24448/2015/301100 ze dne 16.10.2015.
13. Záznam z jednání výrobního výboru č. 1 a prezenční listina.
14. Záznam z jednání výrobního výboru č. 2 a prezenční listina.
15. Vyjádření k existenci sítí od Statutárního města Děčín, odbor místního hospodářství a
majetku města, č. j.: OMH/94436/2014/RK ze dne 22.10.2014.
16. Vyjádření společností Severočeské vodovody a kanalizace, a. s., Teplice, zn.:
O13610068281/TPCS/Ga ze dne 08.10.2013.
17. Vyjádření společnosti O2 Czech Republic, a. s., Praha 4, č. j.: 707388/14 ze dne
21.10.2014.
18. Sdělení společnosti České Radiokomunikace a.s., Praha 6, zn.: UPTS/OS/109218/2014
ze dne 23.10.2014.
19. Vyjádření společnosti UPC Česká republika, s.r.o., Praha 4, k žádosti č. E012484/15 ze
dne 14.08.2015.
20. Stanovisko společnosti RWE Distribuční služby, s. r. o., Brno, zn.: 5001165323 ze dne
14.08.2015.
21. Sdělení o existenci energetického zařízení v majetku společnosti ČEZ Distribuce, a.s.,
Děčín IV- Podmokly, zn.: 0100456349 ze dne 20.08.2015.
22. Sdělení o existenci komunikačního vedení společnosti ČEZ ICT Services, a. s., Praha 4,
zn.: 0200350770 ze dne 20.08.2015.
23. Vyjádření státního podniku Lesy České republiky, s.p. – Lesní správa Děčín, Děčín, č. j.:
LCR240/002303/2014(155) ze dne 27.11.2014.
24. Vyjádření společností Severočeské vodovody a kanalizace, a. s., Teplice, zn.:
O14610131594/OTPCUL/Ga ze dne 16.12.2014.
25. Objednávka prací a protokol o vytýčení podzemních sítí a zařízení provozovaných SčVK.
26. Hydrologické údaje povrchových vod.
27. Posudky, kterými navrhuje společnost VODNÍ DÍLA – TBD a.s., Praha 1 zařadit vodní
díla do IV. kategorie, zn.: O 5971/15 ze dne 20.10.2015, 3 x posudek.
28. Sdělení elektronickou poštou ze dne 11.11.2015, katastrální mapa a geometrický plán.
29. Stanovisko Povodí Ohře, státní podnik, Chomutov, zn.: POH/28691/2015-2/032100 ze
dne 16.11.2015.
30. Souhlas dle § 15 odst. 2 stavebního zákona Magistrátu města Děčín, odbor stavební
úřad, Děčín IV, č. j.: MDC/100706/2015 ze dne 13.11.2015.
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31. Vyjádření příspěvkové organizace Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková
organizace, Dubí 3, zn.: 03-175-O1 SUSUKDC/MV/18374/2015 ze dne 25.11.2015.
32. Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích Magistrátem města
Děčín, odbor správních činností a obecní živnostenský úřad, č. j: MDC/108189/2015 ze
dne 05.01.2016.
33. Stanovisko Policie ČR, dopravní inspektorát, Děčín, č. j.: KRPU-256077-1/ČJ-2015040206 ze dne 02.12.2015.
34. Žádost Povodí Ohře, státní podnik, Chomutov zn.: POH/34006/2015 ze dne 15.12.2015 o
vydání souhlasu dopravního inspektorátu a souhlas Policie ČR, dopravní inspektorát,
Děčín, č. j.: KRPU-268607-1/ČJ-2015-0 ze dne 17.12.2015.
35. Rozhodnutí - o odnětí pozemků určených k plnění funkcí lesa, Magistrátu města Děčín,
odbor životního prostředí, č. j.: MDC/11930/2016 ze dne 04.02.2016 a doklad o zaplacení
poplatku.
36. Sdělení o existenci energetického zařízení v majetku společnosti ČEZ Distribuce, a.s.,
Děčín IV- Podmokly, zn.: 0100493911 ze dne 18.11.2015.
37. Vyjádření společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Praha 3, č. j.: 734452/15
ze dne 12.11.2015.
Podle ustanovení § 115 vodního zákona, příslušných ustanovení stavebního zákona, a
správního řádu oznámil příslušný vodoprávní úřad zahájení vodoprávního řízení všem známým
účastníkům řízení a dotčeným orgánům opatřením č.j.: MDC/17511/2016 ze dne 17.02.2016.
Vodoprávní úřad podle ustanovení § 112 odst. 2 stavebního zákona upustil od ohledáním na
místě a ústního jednání, jelikož mu poměry byly dobře známy a žádost poskytovala dostatečné
podklady pro posouzení, a stanovil, že ve lhůtě do 10 dnů ode dne doručení oznámení o
zahájení řízení mohou účastníci řízení uplatnit své námitky a dotčené orgány svá stanoviska.
Protože při posuzování žádosti vodoprávní úřad zjistil, že doložené podklady a stanoviska
neumožňují řádné posouzení žádosti, byl žadatel dne 10.11.2015 pod č. j.: MDC/98794/2015
vyzván k jejímu doplnění a řízení bylo přerušeno. Žádost byla doplněna dne 08.02.2016.
Okruh účastníků řízení byl vymezen následovně:
Část A – povolení k nakládání s vodami:
podle § 27 odst. 1 správního řádu
a) žadatel
Povodí Ohře, státní podnik, Chomutov, IČO 70889988, Bezručova 4219, 430 03 Chomutov
podle § 27 odst. 2) a 3) správního řádu a § 115 odst. 4) a 5) vodního zákona
b) obec, v jejíž územním obvodu dojde rozhodnutím vodoprávního úřadu k ovlivnění
vodních poměrů nebo životního prostředí
Statutární město Děčín, Mírové nám. č.p. 1175/5, Děčín IV-Podmokly, 405 02 Děčín 2
c) správce vodního toku v případech, kdy se řízení dotýká vodního toku
Povodí Ohře, státní podnik, Chomutov, IČO 70889988, Bezručova 4219, 430 03 Chomutov
Část B – stavební povolení:
Podle § 109 stavebního zákona
a) stavebník
Povodí Ohře, státní podnik, Chomutov, IČO 70889988, Bezručova 4219, 430 03 Chomutov

Č.j. MDC/22417/2016

str. 12

b) vlastník sousedního pozemku nebo stavby na něm, může-li být jeho vlastnické
právo prováděním stavby přímo dotčeno a vlastníci či provozovatelé sítí technické
infrastruktury
ČEZ Distribuce, a. s., IDDS: v95uqfy
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s., IDDS: f7rf9ns
Česká telekomunikační infrastruktura a.s., IDDS: qa7425t
Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková organizace, Ruská č.p. 260/13, Pozorka,
417 03 Dubí u Teplic 3
Lesy České republiky, s.p., Lesní správa Děčín, IDDS: e8jcfsn
Statutární město Děčín, Mírové nám. č.p. 1175/5, Děčín IV-Podmokly, 405 02 Děčín 2
Český rybářský svaz, z. s., Severočeský územní svaz, Severočeský územní svaz, Ústí nad
Labem, Střekovské nábřeží č.p. 975/51, Střekov, 400 03 Ústí nad Labem 3
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 předpisy. Při přezkoumání žádosti, projednání věci s účastníky
řízení a na základě shromážděných právně významných skutečností nebyly shledány důvody
bránící povolení.
Vodoprávní úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních
předpisů ve výroku uvedených.
Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků:
Účastníci neuplatnili návrhy a námitky.
Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí:
-

Podmínky účastníků řízení byly zapracovány do stavebního povolení.

Poučení účastníků
Proti tomuto rozhodnutí může 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, jež mu předcházelo, ve
lhůtě 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu Ústeckého kraje se sídlem Velká
Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem podáním učiněným u Magistrátu města Děčín,
odboru životního prostředí.
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.
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 odst. 1 správního řádu odkladný účinek.
Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.
Stavební povolení pozbývá platnosti, jestliže do dvou let ode dne, kdy nabylo právní moci,
nebude stavba zahájena.
Stavba nesmí být zahájena, dokud stavební povolení nenabude právní moci.
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Po nabytí právní moci stavebník obdrží ověřenou projektovou dokumentaci a kartu „Stavba
povolena“.

otisk úředního razítka
podepsáno elektronicky

Mgr. Jiří Hykš
vedoucí odboru životního prostředí

Poplatek:
Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích položky 18 odst. 1
písm. h) ve výši 3000 Kč byl zaplacen dne 23.11.2015.

Obdrží
A. Účastníci vodoprávního řízení o povolení k nakládání s vodami:
I. Účastníci řízení podle § 27 odst. 1 SŘ (do vlastních rukou)
1. Povodí Ohře, státní podnik, Chomutov, IDDS: 7ptt8gm
II. Účastníci řízení podle § 27 odst. 2 a 3 SŘ (do vlastních rukou)
2. Statutární město Děčín, Mírové nám. č.p. 1175/5, Děčín IV-Podmokly, 405 02 Děčín 2
3. Český rybářský svaz, z. s., Severočeský územní svaz, Severočeský územní svaz, Ústí nad
Labem, Střekovské nábřeží č.p. 975/51, Střekov, 400 03 Ústí nad Labem 3
B. Účastníci stavebního řízení o povolení stavby „Kamenička Boletice – stabilizace
koryta:
I. Účastníci řízení podle § 27 odst. 1 SŘ (do vlastních rukou)
4. Povodí Ohře, státní podnik, Chomutov, IDDS: 7ptt8gm
II. Účastníci řízení podle § 27 odst. 2 a 3 SŘ (do vlastních rukou)
5. ČEZ Distribuce, a. s., IDDS: v95uqfy
6. Severočeské vodovody a kanalizace, a.s., IDDS: f7rf9ns
7. Česká telekomunikační infrastruktura a.s., IDDS: qa7425t
8. Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková organizace, Ruská č.p. 260/13,
Pozorka, 417 03 Dubí u Teplic 3
9. Lesy České republiky, s.p., Lesní správa Děčín, IDDS: e8jcfsn
10. Statutární město Děčín, Mírové nám. č.p. 1175/5, Děčín IV-Podmokly, 405 02 Děčín 2
11. Český rybářský svaz, z. s., Severočeský územní svaz, Severočeský územní svaz, Ústí nad
Labem, Střekovské nábřeží č.p. 975/51, Střekov, 400 03 Ústí nad Labem 3
Dotčené orgány a ostatní
12. Magistrát města Děčín, OSU, odd. Úřad územního plánování, Mírové nám. č.p. 1175/5,
Děčín IV-Podmokly, 405 38 Děčín 2
13. Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky, oddělení SCHKO - České středohoří
P.O.BOX 183, IDDS: dkkdkdj
14. Magistrát města Děčín, OŽP, odd. ochrany přírody, zem. a lesního hospodářství, Mírové
nám. č.p. 1175/5, 405 38 Děčín IV-Podmokly (lesy, stromy)
15. 2 x vlastní

