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MEL TXOOS21ZF

náměstí Míru 11, 436 01 Litvínov

odbor životního prostředí
Spis. zn.:
Čj.:

OŽP/9167/2019/DOK/330/N-2018
MEL T/25850/2020/0ŽP/DOK/SD

Oprávněná úřední osoba pro vyřízení:
Telefon:
E-mail:
Oprávněná úřední osoba pro podpis:

Ing. Karolína Dočkalová
476767894
karolina.dockalova@mulitvinov.cz
Ing. Karolína Dočkalová

Datum:

15.04.2020

SDĚLENí
Městský úřad Litvínov, odbor životního prostředí, jako příslušný správní orgán Vám sděluje,
že rozhodnutí ze dne 27.04.2020,
spis. zn.: OŽP/9167/2019/DOK/330/N-2018,
Č. j.:
MEL T/15157/2020/0ŽPIDOK/ROZlSpP
na stavbu s názvem "Projektové práce a inženýrská
činnost na pilotní lokalitě Meziboří"

nabylo právní moci

ve smyslu ustanovení § 73 odst. 1 zákona
předpisů dne 01.04.2020 a je vykonatelné.

Č.

500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších

Městský úřad Litvínov
odbor životního prostfedí

I~Z

úředník odbčru životního prostředí

Přílohy:
Štítek "stavba povolena"
Ověřená projektová dokumentace - 1x
Projektová dokumentace - 1x
Doručuje se:
Výzkumný ústav vodohospodářský
2582/30, 16000 Praha 6

T. G. Masaryka, veřejná výzkumná instituce, Podbabská

Tel.: +420476767600;
Fax: +420476767601;
Url: www.mulitvinov.cz;
E-mail: podatelna@mulilvinov.cz
IČ: 00266027; DIČ: CZ00266027; Bankovni spojeni: Komerčni banka, a. s., Č. Ú. 19-0000921491/0100
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náměstí Míru 11, 436 01 Litvínov

odbor životního prostředí
Spis. zn.:
Čj.:

OŽP/9167/20191DOKl330/N-2018
MEL T/15157/202010ŽPIDOKlROZlSpP

Oprávněná úřední osoba pro vyřízení:
Telefon:
E-mail:
Oprávněná úřední osoba pro podpis:

Ing. Karolína Dočkalová
476767894
karolina.dockalova@mulitvinov.cz
Mgr. Jaroslav Porteš

Datum:

27.02.2020

ROZHODNUTí
Městský úřad Litvínov, odbor životního prostředí, jako vodoprávní úřad příslušný podle
ustanovení § 104 odst. 2 písmo 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 jen "vodní
zákon"), a speciální stavební úřad příslušný podle ustanovení § 15 odst. 5 vodního zákona a
ustanovení § 15 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu
(stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), ve společném
územním a stavebním řízení (dále jen "společné řízení") posoudil podle ustanovení § 940
stavebního zákona žádost o vydání společného povolení, kterou dne 05.12.2019 podal
Výzkumný ústav vodohospodářský
T. G. Masaryka
00020711, Podbabská 2582/30, 160 00 Praha-Dejvice,
kterého zastupuje na základě plné moci ŠINDLAR
500 06 Hradec Králové-Nový Hradec Králové

veřejná

výzkumná

instituce,

IČO

r. o., IČO 26003236, Na Brně 372/2a,

S.

(dále jen "stavebník")

I. POVOLUJE NAKLÁDÁNí S VODAMI
podle ustanovení § 8 odst. 1 písmo b bod 2 a 5 vodního zákona. Účelem těsnící clony je
zpomalení odtoku povrchových vod a zvýšení podílu odtoku podzemních vod na celkovém
odtoku, zvýšení hladiny podzemní vody, její jímání a následné využití. Podzemní vody budou
akumulovány v akumulační jímce, z které bude vyveden bezpečnostní přepad a potrubí
zaústěné do stávající šachty odvodňovacího zařízení, aby nedocházelo k vývěrům na terén.
Údaje o místu předmětu rozhodnutí:
Název kraje
Název obce
Identifikátor katastrálního území
Název katastrálního území
Parcelní čísla dle evidence katastru nemovitostí
Číselný identifikátor vodního toku
Název vodního toku
Číslo hydrologického pořadí a podpořadí
Hydrogeologický rajon

Ústecký
Meziboří
693600
Meziboří u Litvínova
parc. Č. 264/1, 264/3, 264/4
10100479
Bílý potok
1-14-01-0200-0-00
6131 Krystalinikum Krušných hor od

Vodní útvar podzemních vod

Chomutovky po Moldavu
61310 Krystalinikum Krušných hor od
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Fax: +420476767601;
urí: W'NW.mulitvinov.cz; E-mail: podatelna@mulitvinov.cz
IČ: 00266027; DIČ: CZ00266027; Bankovnl spojeni: Komerční banka, a. s.,
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Chomutovky po Moldavu
Vodní útvar povrchových vod

ID OHL_0800 Bílý potok od pramene po tok
Bílina

Orientační určení polohy (souřadnice X, Y)

X = 975265; Y = 792200

Údaje o povoleném odběru/akumulaci podzemních vod:
Maximální povolený odběr
51/s
Maximální akumulovaný objem
0,030 tis. m3
Počet měsíců v roce, kdy se odebírá
12
Doba, na jakou je povolení k odběru požadováno životnost vodního díla
Povolení k odběru podzemní vody je vydáváno bez ohledu na jakost podzemní vody v místě
jejího odběru.
Orientační určení polohy akumulační jímky (souřadnicový systém S-JTSK): X = 975265;
Y = 792200.

II. SCHVALUJE STAVEBNí ZÁMĚR
podle ustanovení § 94p odst. 1 stavebního zákona a ustanovení § 13a vyhlášky Č. 503/2006
Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu,
ve znění pozdějších předpisů, a dle ustanovení § 15 odst. 6 vodního zákona na stavbu:
"Projektové práce a inženýrská činnost na pilotní lokalitě Meziboří"
Meziboří, Meziboří u Litvínova
(dále jen "stavba") na pozemku parc. Č. 264/1 (zahrada), parc. Č. 264/3 (trvalý travní porost),
parc. Č. 264/4 (trvalý travní porost) v katastrálním území Meziboří u Litvínova.
Údaje o místu předmětu rozhodnutí:
Název kraje
Název obce
Identifikátor katastrálního území
Název katastrálního území
Parcelní čísla dle evidence katastru nemovitostí
Číselný identifikátor vodního toku
Název vodního toku
Číslo hydrologického pořadí a pod pořadí
Hydrogeologický rajon
Vodní útvar podzemních vod

Ústecký
Meziboří
693600
Meziboří u Litvínova
parc. Č. 264/1, 264/3, 264/4
10100479
Bílý potok
1-14-01-0200-0-00, 1-14-01-0210-0-00
6131 Krystalinik.um Krušných hor od
Chomutovky po Moldavu
61310 Krystalinikum Krušných hor od
Chomutovky po Moldavu
ID OHL_0800 Bílý potok od pramene po tok
Bílina

Vodní útvar povrchových vod
Stavební objekt:
Název vodního díla
Původ vody (Č 01)

těsnící clona
06 podzemní voda mělkého oběhu

27 akumulace, 37 jiné nakládání
563 stavby umožňující jiné využívání
podzemních vod
Orientační
určení
polohy
(souřadnicový
systém
S-JTSK):
začátek
X 975220; Y 792685; konec clony: X 975270; Y 792625.

'.

Účel užití vody (Č 02)
Vodní díla (Č 03)

=

=

=

=
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Popis prostorového
řešení stavby,
a základní údaje o její kapacitě:

zejména její

půdorysnou

velikost,

výšku

a tvar

Projektová dokumentace řeší výstavbu podzemní těsnící clony v délce 107,0 m na svahu
Iyžařského areálu. Těsnící clona bude mít tvar oblouku a její max. výška bude 11,5 m.
V návodní straně clony bude umístěna akumulační prefabrikovaná perforovaná šachta
o rozměrech 2,4 x 2,8 m a vnitřní výšce 4,5 m (objem 30,24 rn''). Odpadní potrubí vyvedené
z kontrolní šachty bude zaústěno do stávající šachty v oploceném areálu restaurace pod
sjezdovkou, jeho délka bude 147,36 m a budou na něm osazeny 2 prefabrikované šachty ON
1000. Pro případné snížení hladiny v akumulační nádrži je navrženo druhé potrubí, které bude
zakončeno šoupětem, které umožní snížit hladinu na návodní straně clony. V levé části clony
bude umístěné drenážní potrubí ON 200, které bude zaústěno do perforované revizní šachty
ON 1000. V akumulační šachtě bude osazeno blokové čerpadlo s ponorným motorem
a výkonem 5 Ils, pomocí kterého budou akumulované podzemní vody výtlačným potrubím
HOPE 063 o délce 104,27 m. V akumulační šachtě bude zřízen nový rozvaděč pro čerpadlo,
ke kterému bude provedena elektro přípojka o délce cca 89,0 m.
Umístění stavby na pozemku,
a sousedních staveb:

zejména

minimální

vzdálenosti

od

hranic

pozemku

Stavba je situována na svahu Iyžařského areálu (clona se bude nacházet ve výšce 601 m. n. m.
- 595 m. n. m.) na pozemku parc. Č. 264/4 v k. Ú. Meziboří u Litvínova a částečně
v zahrádkářské kolonii na pozemku parc. Č. 264/1 v k. Ú. Meziboří u Litvínova. Stavba
se nachází cca 30 m od pozemku parc. Č. 454/1 v k. Ú. Meziboří u Litvínova (les) a cca 75 m
od pozemku parc. Č. 264/11 v k. Ú. Meziboří u Litvínova.
Speciální stavební úřad podle ustanovení § 94p stavebního zákona a vyhlášky
13a
vyhlášky
503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování,
územního
opatření a stavebního
řádu, ve znění pozdějších předpisů, stanoví podmínky pro
umístění, provedení a užívání stavby:
1) Stavba bude umístěna a provedena podle ověřené dokumentace pro společné povolení
"Projektové práce a inženýrská činnost na pilotní lokalitě Meziboří" zpracované
Ing. Miloslavem Šindlarem autorizovaným inženýrem pro vodohospodářské stavby
ČKAIT 0700929, číslo zakázky 20190089, datum 07/2019, ověřené ve společném
územním a stavebním řízení, která bude stavebníkovi zaslána po nabytí právní moci.
Případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení stavebního úřadu.
2) Stavebník oznámí před zahájením stavby stavebnímu úřadu v souladu s ustanovením
§ 152 odst. 3 písmo a) stavebního zákona termín zahájení stavby a stavebního
podnikatele, který bude stavbu provádět, včetně jeho oprávnění.
3) Stavba bude dokončena nejpozději do 2 let ode dne nabytí právní moci tohoto
rozhodnutí.
4) Stavebník včas oznámí stavebnímu úřadu, kdy je možné na stavbě vykonat kontrolní
prohlídky, a to v souladu s návrhem plánu kontrolních prohlídek, který byl přílohou
žádosti o vydání společného povolení:
vytyčení stavby, provádění výkopu pro provádění clony,
osazení akumulační šachty a výstavba výtlačného potrubí a elektro přípojky,
po dokončení stavby (závěrečná kontrolní prohlídka).
5) Budou dodrženy podmínky Městského úřadu Litvínov, odboru životního prostředí,
uvedené v závazném stanovisku č. j.: OŽP/3109/2018/KUE/221.1.3
ze dne 21.02.2018
(orgán ochrany lesa), ve znění:
1. Realizací stavby nedojde k poškození ani pokácení stromů rostoucích
na pozemku určeném k plnění funkcí lesa p. č. 454/1 v katastrálním území
Meziboří u Litvínova.
2. Při realizaci záměru je nutno dbát základních povinností k ochraně pozemků
určených k plnění funkcí lesa uvedených v ustanovení § 13 zákona
č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění
č,

č.
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pozdějších předpisů (dále jen "lesní zákon") a stavba bude zajištěna tak, aby
vlastník pozemku určeného k plnění funkcí lesa nebyl nucen změnit způsob
hospodaření v lese nebo omezit využívání pozemku určeného k plnění funkcí
lesa.
3. Výkopek, stavebniny a ani jiné materiály nebudou ukládány na okolní pozemek
určený k plnění funkcí lesa p. Č. 454/1 v katastrálním území Meziboří u Litvínova.
4. Stavba bude realizována podle předložené projektové dokumentace zhotovené
ŠINDLAR s. r. o., Na Brně 372/2a, 50006 Hradec Králové, v listopadu 2017, pod
Č. zakázky 20170162.
5. Realizací stavby zůstanou zachovány stávající katastrované i nekatastrované
účelové komunikace a přístupové cesty se sjezdy a nájezdy umožňujícími přistup
a příjezd k pozemkům určeným k plnění funkcí lesa s právem hospodařit pro
Lesy ČR, s. p. pro dopravní a lesní mechanizační prostředky o celkové hmotnosti
do 45 t a zatížením 8 t na nápravu.
6) Budou dodrženy podmínky Městského úřadu Litvínov, odboru životního prostředí,
uvedené v závazném stanovisku Č. j.: MELT/80739/2019/0ŽP/MAKl246.4
ze dne
21.11.2019 (orgán ochrany přírody), ve znění:
Během realizace záměru je subjekt provádějící práce související s touto stavbou
povinen zajistit v maximální míře, aby nedocházelo k nadměrnému úhynu rostlin
a zraňování či úhynu živočichů nebo ničení jejich biotopů,
Při provádění prací bude užíváno ve strojích pracujících na stavbě pouze
ekologických paliv a maziv. V případě havárie musí být obsluha vybavena
havarijní soupravou (sorpčními prostředky) a proškolená pro její aplikaci.
7) Pro stavbu bude zpracován plán opatření pro případy havárie - "Havarijní plán" podle
vyhlášky Č. 450/2005 Sb., o náležitostech nakládání se závadnými látkami
a náležitostech havarijního plánu, způsobu a rozsahu hlášení havárií, jejich
zneškodňování a odstraňování jejich škodlivých následků. Havarijní plán bude předložen
Povodí Ohře, státní podnik, závodu Chomutov k vyjádření a následně bude předložen
ke schválení příslušnému vodoprávnímu úřadu ovšem pouze v případě, že bude
podléhat schválení viz. ust. § 2 písmo c) bod 3 vyhlášky č. 450/2005 Sb. To vše před
zahájením stavby.
8) Budou dodrženy podmínky státního podniku Lesy České republiky uvedené ve vyjádření
ze dne 12.02.2018, č. j.: LČR235/395/2018, ve znění:
Při realizaci stavby nedojde k zamezení průjezdnosti stávajících katastrovaných
i nekatastrovaných účelových komunikací a přístupových cest na pozemcích
s právem hospodařit pro Lesy ČR, S. p. i jiných vlastníků.
Lesy České republiky, S. p. neodpovídá za škody, které mohou být způsobeny
událostmi uvedenými v ustanovení § 22 odst. 1 lesního zákona.
9) Budou dodrženy podmínky Města Meziboří, odboru výstavby, majetku a životního
prostředí, uvedené ve stanovisku ze dne 29.10.2019· a ze dne 18.12.2019, zn.:
6360/2019/0VMŽP/GS, ve znění:
1. Dodavatel prací musí před zahájením prací prokazatelně seznámit pracovníky,
jichž se to týká s polohou podzemního vedení trasy vodovodu.
2. Výkopové práce do vzdálenosti 1 m od osy vodovodu musí být prováděny ručně.
3. Před záhozem křížení vodovodu s odpadním potrubím musí být provozovatel
zařízení (TS města Meziboří) vyzván ke kontrole.
4. Před záhozem napojení odvodňovacího (přepadového) potrubí do stávajícího
zařízení musí být provozovatel zařízení (TS města Meziboří) vyzván ke kontrole.
10) Budou dodrženy podmínky z vyjádření společnosti Česká telekomunikační infrastruktura
a.s. ze dne 27.06.2019 č. j.: 676029/19, které je nedílnou přílohou tohoto rozhodnutí.
11) Budou dodrženy podmínky ze souhlasu společnosti ČEZ Distribuce a.s. ze dne
08.11.2019 zn.: 1106132725, který je nedílnou přílohou tohoto rozhodnutí.
12) Budou dodrženy podmínky ze stanoviska společnosti GridServices, S. r. O. ze dne
06.01.2020, zn.: 5002056635, které je nedílnou přílohou tohoto rozhodnutí.
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13) Budou dodrženy podmínky z vyjádření společnosti Severočeské vodovody a kanalizace,
a.s. ze dne 28.11.2019 zn.: 019690108594/UTPCMO/We, které je nedílnou přílohou
tohoto rozhodnutí.
14) Stavbu lze užívat pouze na základě kolaudačního souhlasu v souladu s usnesením
§ 15 vodního zákona a ustanovením § 119 a § 122 stavebního zákona. Žádost o vydání
kolaudačního souhlasu je nutné podat na předepsaném formuláři stanoveným vyhláškou
č. 183/2018 Sb., o náležitostech rozhodnutí a dalších opatření vodoprávního úřadu a o
dokladech předkládaných vodoprávnímu úřadu (příloha Č. 14). K žádosti stavebník
předloží zejména: protokoly o předání a převzetí vodního díla, oprávnění stavebního
podnikatele, doklady o těsnostech a tlakových zkouškách, el. revize, zaměření vodního
díla, protokoly o vhodnosti použitých materiálů.
15) Užívání stavby bez kolaudačního souhlasu je nepřípustné a postihnutelné podle
ustanovení § 178 a § 180 stavebního zákona.

ODŮVODNĚNí
Dne 05.12.2019 podal žadatel Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka verejna
výzkumná instituce, IČO 00020711, Podbabská 2582/30, 160 00 Praha-Oejvice, kterého
zastupuje na základě plné moci ŠINOLAR s. r. o., IČO 26003236, Na Brně 372/2a, 500 06
Hradec Králové-Nový Hradec Králové, žádost o vydání společného územního a stavebního
povolení a o nakládání s vodami. Uvedeným dnem bylo zahájeno společné řízení.
Vzhledem ke skutečnosti, že žádost neobsahovala všechny předepsané náležitosti bylo
společné řízení přerušeno usnesením dne 12.12.2019 Č. j.: MELT/92670/2019/0ŽP/OOKlUSN
společně s výzvou na doplnění dokladů Č. j.: MEL T/92667/2019/0ŽP/OOKNYZ
s lhůtou pro
doplnění podkladů nejpozději do termínu 30.06.2020. Všechny podklady vodoprávního řízení
byly doplněny dne 16.01.2020.
Vodoprávní

úřad dne 20.01.2020 oznámil zahájení společného řízení opatřením č. j.:
všem známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům.
V souladu s ustanovením § 94m odst. 3 stavebního zákona upustil od ohledání na místě
a ústního jednání, neboť jsou vodoprávnímu úřadu dobře známy poměry v území a žádost
poskytuje dostatečný podklad pro posouzení záměru, a podle ustanovení § 36 odst. 1 a 2
zákona Č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, stanovil lhůtu k uplatnění
námitek, případně důkazů a závazných stanovisek, a to do 21.02.2020. Současně upozornil,
že k později uplatněným závazným stanoviskům, námitkám, popřípadě důkazům nebude
přihlédnuto. Účastníkům řízení a dotčeným orgánům byla dána možnost nahlédnout do spisu
před vydáním rozhodnutí podle ustanovení § 36 odst. 3 správního řádu. Práva nahlédnout
do spisu využil účastník řízení pan Martin Slavíček dne 03.02.2020.
MELT/5151/2020/0ŽPIDOKlOZN

Projektová dokumentace řeší výstavbu podzemní těsnící clony v délce 107,0 m na svahu
Iyžařského areálu. Těsnící clona bude mít tvar oblouku a její max. výška bude 11,5 m. Těsnící
clona je navržena na kompaktní stěna provedená pomocí tryskové injektáže a vrty po cca
55 cm. V návodní straně clony bude umístěna akumulační prefabrikovaná perforovaná šachta
o rozměrech 2,4 x 2,8 m a vnitřní výšce 4,5 m (objem 30,24 m''), opatřena zákrytovou deskou.
Z šachty povede potrubí skrz těsnící clonu do prefabrikované betonové čtvercové kontrolní
šachty o rozměrech 1,5 x 1,5 m umístěné na vzdušné straně clony. Potrubí bude sloužit jako
bezpečnostní přepad, aby nedocházelo k vývěrům na terén. Odpadní potrubí vyvedené
z kontrolní šachty bude zaústěno do stávající šachty v oploceném areálu restaurace pod
sjezdovkou, jeho délka bude 147,36 m a budou na něm osazeny 2 prefabrikované šachty ON
1000. Pro případné snížení hladiny v akumulační nádrži je navrženo druhé potrubí, které bude
zakončeno šoupětem, které umožní snížit hladinu na návodní straně clony. V levé části clony
bude umístěné drenážní potrubí ON 200, které bude zaústěno do perforované revizní šachty
ON 1000 opatřené betonolitinovým poklopem. V akumulační šachtě bude osazeno blokové
čerpadlo s ponorným motorem a výkonem 5 I/s, pomocí kterého budou akumulované podzemní
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vody výtlačným potrubím HOPE 063 o délce 104,27 m odváděny do stávajících nádrží
sloužících pro závlahu zahrad v zahrádkářské kolonii. Čerpání vod z akumulační šachty bude
prováděno pouze v případě, kdy bude akumulováno dostatečné množství vod, proto není
předmětem tohoto vodoprávního řízení povolení k nakládání s vodami - k jejich odběru.
V akumulační šachtě bude zřízen nový rozvaděč pro čerpadlo, ke kterému bude provedena
elektro přípojka o délce cca 89,0 m.
Stavba je rozdělena na tyto stavební a provozní soubory:
- SO 01 Těsnící clona
- SO 02 Akumulační šachta
- SO 03 Odpadní potrubí
- SO 04 Výtlačné potrubí
- PS 01 Vystrojení akumulační šachty
PS 02 Elektropřípojka a řízení procesů
Účelem stavby je zpomalení odtoku povrchových vod a zvýšení podílu odtoku podzemních vod
na celkovém odtoku, zvýšení hladiny podzemní vody, její jímání a následné využití.
Ve výroku rozhodnutí zdejší úřad vymezil rozsah povolené stavby a stanovil podmínky pro její
umístění a provedení. Povinnosti plynoucí z obecně platných právních předpisů nejsou
předmětem povolení, neboť povinnosti řídit se jejich ustanoveními řeší jednotlivé předpisy.
Jedná se zejména o předpisy v oblasti bezpečnosti práce a práce v ochranných pásmech sítí,
ze kterých vyplývají tyto povinnosti:
Při provádění stavby je nutno dodržovat předpisy týkající se bezpečnosti práce
a technických zařízení, zejména nařízení vlády Č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních
požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích a nařízení vlády
Č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci
na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky.
Staveniště bude řádně zajištěno a tím zabráněno vstupu cizím osobám do prostoru
rozestavěné stavby.
Při provádění stavby budou dodrženy hlukové limity stanovené nařízením vlády
Č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací.
Při provádění stavby budou dodržena ustanovení vyhlášky Č. 268/2009 Sb.,
o technických požadavcích na stavby.
Stavebník musí dbát na to, aby zhotovitel stavby použil na stavbu jen takové výrobky, u
kterých lze na kontrolní prohlídce stavby prokázat, že splňují technické požadavky na
výrobky podle zákona Č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky,
ve znění pozdějších předpisů.
Bude respektováno ustanovení § 22 (provádění archeologických nálezů) a ustanovení
§ 23 (archeologické nálezy) zákona Č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči v platném
znění.
Před započetím zemních prací je nutno zajistit vytýčení- stávajících inženýrských sítí
jejich vlastníky a provozovateli přímo v terénu a v jejich blízkosti postupovat podle
pokynů těchto vlastníků a provozovatelů při zvýšené opatrnosti.
Vodoprávní úřad stanovil účastníky řízení pro nakládání s vodami (I. výrok rozhodnutí) takto:
Účastník řízení podle ustanovení § 27 odst. 1 zákona Č. 500/2004 Sb., správního řád,
ve znění pozdějších předpisů (dále jen "správní řád") a ustanovení § 115 vodního zákona:
Žadatel
Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka veřejná výzkumná instituce, IČO
00020711, Podbabská 2582/30, 16000 Praha-Oejvice,
Účastník řízení podle ustanovení § 27 odst. 2 a 3 správního řádu a ustanovení § 115 vodního
zákona:
Město Meziboří, IČO 00266086, nám. 8. května č.p. 341, 435 13 Meziboří u Litvínova
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Vodoprávní úřad stanovil účastníky řízení pro společné územní a stavební řízení (II. výrok
rozhodnutí) takto:
Účastník řízení podle ustanovení § 27 odst. 1 správního řádu a ustanovení § 94k stavebního
zákona:
Stavebník
Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka veřejná výzkumná instituce, IČO
00020711, Podbabská 2582/30, 160 00 Praha-Dejvice,
Vlastník pozemku, na kterém má být požadovaný stavební záměr uskutečněn, není-Ii sám
stavebníkem, nebo ten, kdo má jiné věcné právo k tomuto pozemku:
Město Meziboří, IČO 00266086, nám. 8. května č.p. 341, 43513 Meziboří u Litvínova
Základní organizace Českého zahrádkářského svazu č.1 Meziboří, IČO 42140056,
Okružní č.p. 141,43513 Meziboří u Litvínova
ČEZ Distribuce, a. s., IČO 24729035, Teplická č.p. 874/8, Děčín IV-Podmokly, 40502
Děčín 2
Účastník řízení podle ustanovení § 27 odst. 2 a 3 správního řádu a ustanovení § 94k
stavebního zákona:
Obec, na jejímž území má být požadovaný stavební záměr uskutečněn
Město Meziboří, IČO 00266086, nám. 8. května č.p. 341, 435 13 Meziboří u Litvínova,
Osoba, jejíž vlastnické právo nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám anebo sousedním
pozemkům nebo stavbám na nich může být společným povolením přímo dotčeno:
Lesy České republiky, s.p., IČO 42196451, Lesní správa Litvínov, Máchova č.p. 1688,
Horní Litvínov, 436 06 Litvínov 6
GasNet, S.r.O.,IČO 27295567, Klíšská č.p. 940/96, Klíše, 40001 Ústí nad Labem 1
Martin Slavíček, U stadionu č.p. 414, 43513 Meziboří u Litvínova
Bc. Monika Slavíčková, U stadionu č.p. 414, 43513 Meziboří u Litvínova
Přílohy k žádosti:
Projektová dokumentace pro společné povolení "Projektové práce a inženýrská činnost
na pilotní lokalitě Meziboří" zpracované Ing. Miloslavem Šindlarem autorizovaným
inženýrem pro vodohospodářské stavby ČKAIT 0700929, číslo zakázky 20190089,
datum 07/2019
Plná moc
Souhlas vlastníka pozemku dle ustanovení § 184a stavebního zákona (Město Meziboří,
ZO ČZS Č. 1 Meziboří)
Krajský úřad Ústeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, stanovisko
orgánu ochrany přírody ze dne 19.03.2018 Č. j.: 1210/ZPZ/2018/N-2836
Krajský úřad Ústeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, rozhodnutí
(povolení výjimky, ochrana přírody a krajiny) ze dne 24.09.2019, spis. zn.:
249/ZPZ/2018/ZD-964, Č. j.: KUUK/129234/2019/ZPZ
Krajský úřad Ústeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, vyjádření ze dne
01.02.2018, Č. j.: 22953/2018/KUUK
Městský úřad Litvínov, odbor investic a regionálního rozvoje, úřad územního plánování,
závazné stanovisko ze dne 22.11.2019, spis. zn.: OIRR/8185/2019/CEL, zn.: OIRR/ZS223/Ce/2019, Č. j.: MELT/80746/2019
Městský úřad Litvínov, odbor stavební úřad, závazné stanovisko ze dne 11.11.2019,
spis. n.: OSÚ/8338/2019/S0H/4397, Č. j.: MELT/83864/2019/ZS
Městský úřad Litvínov, odbor životního prostředí, vyjádření ze dne 02.02.2018 Č. j.:
OŽP/5233/2018N
AM/208.4
Městský úřad Litvínov, odbor životního prostředí, sdělení (ovzduší) ze dne 27.11.2019,
Č. j.: MELT/80740/2019/0ŽPITUL/245.7/SD/7
Městský úřad Litvínov, odbor životního prostředí, závazné stanovisko (odpady) ze dne
27.11.2019, č.j.: MELT/80741/2019/0ŽPITUU249.9/202
Městský úřad Litvínov, odbor životního prostředí, závazné stanovisko (lesy) ze dne
06.11.2019, č.j.: MELT/80742/2019/0ŽP/KUE/221.1.3
Městský úřad Litvínov, náměstí Míru 11, 43601 Litvínov
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Městský úřad Litvínov, odbor životního prostředí, závazné stanovisko (lesy) ze dne
21.02.2018, č.j.: MELT/3109/2018/KUE/221.1.3
Městský úřad Litvínov, odbor životního prostředí, závazné stanovisko (ochrana přírody
a krajiny) ze dne 21.11.2019, Č. j.: MELT/80739/2019/0ŽP/MAKl246.4
Městský úřad Litvínov, odbor stavebního úřadu, úsek památkové péče, vyjádření ze dne
11.11.2019č.j.: MELT/80744/2019
Souhlas vlastníka odvodňovacího potrubí (Město Meziboří) s napojením odpadního
potrubí z akumulační šachty, stanovisko ze dne 18.12.2019, zn.: 6360/2019/0VMŽP/GS
Krajská hygienická stanice Ústeckého kraje, sdělení ze dne 13.02.2018 č. j.: KHSUL
3165/2018
Hasičský záchranný sbor Ústeckého kraje, územní odbor Most, závazné stanovisko
ze dne 06.11.2019 č. j.: HSUL-877-5/MO-2018
Ministerstvo obrany, oddělení ochrany územních zájmů Praha, vyjádření ze dne
02.07.2019 Č. j.: ÚP-573/8-896/2019-1150-0ÚZ-LlT
Povodí Ohře, státní podnik, sdělení ze dne 18.11.2019, zn.: POH/50433/2019-2/032300
Povodí Ohře, státní podnik, stanovisko ze dne 07.02.2018, zn.: POH/03745/201802/032300
Lesy České republiky, s. p., vyjádření ze dne 03.02.2020, Č. j.: LCR235/220/2020
Lesy České republiky, s. p., vyjádření ze dne 12.02.2018, Č. j.: LČR235/395/2018
Česká telekomunikační infrastruktura a.s., vyjádření ze dne 27.06.2019 Č. j.: 676029/19
ČEZ Distribuce a.s., sdělení ze dne 24.06.2019 zn.: 0101134122
ČEZ Distribuce a.s., souhlas ze dne 08.11.2019 zn.: 1106132725
ČEZ ICT Services, a. s., sdělení ze dne 24.06.2019 zn.: 0700069622 (bez sítí)
Telco Pro Services, a.s, sdělení ze dne 24.06.2019 zn.: 0200928927 (bez sítí)
České Radiokomunikace a. s., vyjádření zn.: UPTS/OS/222302/2019 ze dne 25.06.2019
(bez sítí)
T-Mobile Czech Republic a. s., vyjádření ze dne 24.06.2019, zn.: E24788/19 (bez sítí)
UPC Česká republika, s. r. o. zastoupená společností InfoTel, spol. s r. o., vyjádření ze
dne 24.06.2019, Č. E009213/19 (bez sítí)
Vodafone
Czech
Republic
a.
s., vyjádření
ze
dne
24.06.2019,
zn.:
MW991 O 132766125229 (bez sítí)
GridServices, s. r. o., stanovisko ze dne 27.06.2019, zn.: 5001954900
GridServices, s. r. o., stanovisko ze dne 06.01.2020, zn.: 5002056635
NET4GAS, s. r. o., vyjádření ze dne 24.06.2019, zn.: 5411/19/0VP/N (bez sítí)
Policie ČR, vyjádření ze dne 09.07.2019, Č. j.: KRPU-116355-1/ČJ-2019-0400IT-07
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s., vyjádření ze dne 24.06.2019 zn.:
SCVKZAD47225
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s., vyjádření ze dne 28.11.2019 zn.:
019690108594/UTPCMO/We
Město Meziboří, odbor výstavby, majetku a životního prostředí, stanovisko ze dne
03.07.2019, zn.: 3904/2019/0VMŽP/GS
Město Meziboří, odbor výstavby, majetku a životního prostředí, stanovisko ze dne
29.10.2019, zn.: 6360/2019/0VMŽP/GS
Město Meziboří, odbor výstavby, majetku a životního prostředí, souhlas ze dne
04.11.2019, zn.: MUM/6502/2019/0VMZPŠRO
Město Meziboří, odbor výstavby, majetku a životního prostředí, smlouva o umožnění
realizace stavby ze dne 24.05.2017 Č. V/ostl09/2017/0VMaŽP
Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Ústí nad Labem, vyjádření ze
dne 27.06.2019, Č. j.: NPÚ-351/51491/2019
Státní pozemkový úřad, vyjádření ze dne 12.07.2019, zn.: SPU 258694/2019 (bez sítí)
DOTERM SERVIS s. r. o., vyjádření ze dne 22.07.2019, zn.: JZl19/155 (bez sítí)
Vodoprávní úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených
orgánů vyžadovaných zvláštními právními předpisy a zahrnul je do podmínek rozhodnutí.
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Vypořádání s námitkami účastníků:
Dne 12.02.2020 byla Městskému úřadu Litvínov, odboru životního prostředí doručena
námitka účastníků řízení Martina Slavíčka a Bc. Moniky Slavíčkové, kteří mají
na pozemku parc. Č. 264/11 v k. Ú. Meziboří u Litvínova vrtanou studnu, která slouží jako
jediný zdroj vody pro rodinný dům čp. 414 v obci Meziboří. Námitka se týkala obav
ze ztráty vydatnosti studny vybudováním výše uvedené stavby. Vodoprávní úřad
přezkoumal předložený hydrogeologický posudek, který zpracoval Mgr. Pavel Eckhardt,
odborná způsobilost v hydrogeologii, geologických pracích - sanacích Č. 1387/2001. Dle
závěrů z hydrogeologického posudku dojde k ovlivnění hladiny podzemních vod pouze
v okolí těsnící clony. K poklesu podzemní vody dojde pouze těsně pod těsnící clonou
v maximální délce +- 2 m. Na hladinu podzemní vody u boků těsnící clony nebude mít
stavba vliv a naopak nad těsnící clonou dojde k navýšení hladiny podzemní vody. Tato
data byla zjištěna v rámci monitoringu prostřednictvím průzkumných vrtů. Směr proudění
podzemní vody je z boku a umístění těsnící clony je zcela vymístěno směru hlavního
přítoku podzemní vody do předmětné vrtané studny tzn. že proudnice vedoucí ke studni
(linie kolmé na probíhající hydroisohypsy, které v daném území kopírují morfologii
terénu) zůstává neporušená. Účelem stavby je zpomalení odtoku povrchových vod,
zvýšení podílu odtoku podzemních vod na celkovém odtoku a zvýšení hladiny podzemní
vody. Současně vodoprávní úřad upozorňuje na fakt, že stavba těsnící clony je
situována ve výrazně vyšší nadmořské výšce (595 m. n. m), než se nachází vrtaná
studna, která je navíc hluboká cca 30 m, a současně je stavba umístěna více než
cca 75 m od předmětného pozemku, který se nachází v 581 m. n. m. Na základě těchto
zjištění vodoprávní úřad konstatuje, že dle předloženého hydrogeologického posouzení,
výstavba těsnící clony nenaruší proudění podzemní vody do předmětné studny.
Vypořádání s vyjádřením účastníků k podkladům rozhodnutí:
podmínky účastníka řízení Lesy České republiky, státní podnik, uvedené ve vyjádření ze
dne 12.02.2018 Č. j.: LČR235/395/2018, vodoprávní úřad zkoordinoval, neboť je část
podmínek zahrnuta v závazném stanovisku Městského úřadu Litvínov, odboru životního
prostředí ze dne 21.02.2018 č.j.: MELT/3109/2018/KUE/221.1.3,
a zahrnul je
do podmínek tohoto rozhodnutí pod podmínkou Č. 8.
podmínky účastníka řízení Města Meziboří, uvedené ve stanovisku ze dne 29.10.2019
a ze dne 18.12.2019, zn.: 6360/2019/0VMŽP/GS,
vodoprávní úřad zahrnul
do podmínek tohoto rozhodnutí pod podmínkou Č. 9.
podmínky společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s., uvedené ve vyjádření
ze dne 27.06.2019 Č. j.: 676029/19, vodoprávní úřad zahrnul do podmínek tohoto
rozhodnutí pod podmínkou Č. 10 (příloha Č. 1).
podmínky účastníka řízení společnosti ČEZ Distribuce a.s., uvedené v souhlasu ze dne
08.11.2019 zn.: 1106132725, vodoprávní úřad zahrnul do podmínek tohoto rozhodnutí
pod podmínkou Č. 11 (příloha Č. 2).
podmínky účastníka řízení společnosti GridServices, s. r. o., uvedené ve stanovisku
ze dne 06.01.2020 zn.: 5002056635, vodoprávní úřad zahrnul do podmínek tohoto
rozhodnutí pod podmínkou Č. 12 (příloha Č. 3).
podmínky společnosti Severočeské vodovody a kanalizace, a.s., uvedené ve vyjádření
ze dne 28.11.2019 zn.: 019690108594/UTPCMO/We,
vodoprávní úřad zahrnul
do podmínek tohoto rozhodnutí pod podmínkou Č. 13 (příloha Č. 4).
Vodoprávní úřad přezkoumal předloženou žádost a zjistil, že jejím uskutečněním nebo užíváním
nejsou ohroženy zájmy chráněné stavebním zákonem, předpisy vydanými k jeho provedení
a zvláštními předpisy. Umístění stavby je v souladu se schváleno u územně plánovací
dokumentací a vyhovuje obecným požadavkům na využívání území. Dokumentace pro vydání
společného povolení stavby splňuje obecné požadavky na výstavbu. Stavební úřad v průběhu
řízení neshledal důvody, které by bránily povolení záměru, a proto rozhodl tak, jak je uvedeno
ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.
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POUČENí ÚČASTNíKŮ
Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení podáním u zdejšího
správního orgánu.
Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu
orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-Ii účastník potřebný počet
stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka. Odvoláním lze napadnout
výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti
odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.
Vodoprávní úřad po dni nabytí právní moci výroku o umístění stavby doručí žadateli stejnopis
písemného vyhotovení společného povolení opatřený doložkou právní moci spolu s ověřenou
grafickou přílohou, stejnopis písemného vyhotovení společného povolení opatřený doložkou
právní moci doručí také místně příslušnému obecnímu úřadu, pokud není stavebním úřadem,
a jde-Ii o stavby podle § 15 nebo 16 stavebního zákona, také stavebnímu úřadu příslušnému
k povolení stavby.
Vodoprávní úřad po dni nabytí právní moci výroku o povolení stavby zašle žadateli jedno
vyhotovení ověřené projektové dokumentace a štítek obsahující identifikační údaje o povolené
stavbě. Další vyhotovení ověřené projektové dokumentace zašle vlastníkovi stavby, pokud není
žadatelem. Žadatel je povinen štítek před zahájením stavby umístit na viditelném místě
u vstupu na staveniště a ponechat jej tam až do dokončení stavby, případně do vydání
kolaudačního souhlasu; rozsáhlé stavby se mohou označit jiným vhodným způsobem
s uvedením údajů ze štítku.
Společné povolení má podle § 94p odst. 5 stavebního zákona platnost 2 roky. Stavba nesmí být
zahájena, dokud rozhodnutí nenabude právní moci.

OTISK ÚŘEDNíHO RAZíTKA

Mgr. Jaroslav Porteš v. r.
vedoucí odboru životního prostředí

Poplatek:
Správní poplatek podle zákona Č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích položky 18 odst. 1
písmo h) ve výši 3000 Kč byl zaplacen dne 27.02.2020.
Doručuje se:
Účastníkům řízení v souladu s ustanovením § 27 odst. 1 správního řádu, ustanovením § 115
vodního zákona a ustanovením § 94k stavebního zákona:
• ŠINDLAR S. r. o., Na Brně č.p. 372/2a, Nový Hradec Králové, 500 06 Hradec Králové
6, IDDS: g4d5wwq
zastupující: Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka veřejná výzkumná
instituce, Podbabská 2582/30, 160 00 Praha-Dejvice
• Město Meziboří, nám. 8. května č.p. 341, 435 13 Meziboří u Litvínova, IDDS: sz7bcs9
• Základní organizace Českého zahrádkářského svazu č.1 Meziboří, Okružní č.p. 141,
435 13 Meziboří u Litvínova
• ČEZ Distribuce, a. s., Teplická č.p. 874/8, Děčín IV-Podmokly, 405 02 Děčín 2, IDDS:
v95uqfy
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Účastníkům řízení v souladu s ustanovením § 27 odst. 2 a 3 správního řádu, ustanovením
§ 115 vodního zákona a ustanovením § 94k stavebního zákona:
•
•
•
•

Lesy České republiky, s.p., Lesní správa Litvínov, Máchova č.p. 1688, Horní Litvínov,
43606 Litvínov 6, IDDS: e8jcfsn
GasNet, s.r.o., Klíšská č.p. 940/96, Klíše, 400 01 Ústí nad Labem 1, IDDS: rdxzhzt
Martin Slavíček, U stadionu č.p. 414, 435 13 Meziboří u Litvínova
Bc. Monika Slavíčková, U stadionu č.p. 414, 435 13 Meziboří u Litvínova

Dotčené orgány
• Městský úřad Litvínov, odbor investic a regionálního rozvoje, úřad územního plánování,
náměstí Míru č.p. 11, Horní Litvínov, 436 01 Litvínov 1
• Městský úřad Litvínov, odbor životního prostředí, náměstí Míru č.p. 11, Horní Litvínov,
43601 Litvínov 1
• Městský úřad Litvínov, odbor stavební úřad, obecný stavební úřad, Vodní č.p. 871, Horní
Litvínov, 436 01 Litvínov 1
• Krajský úřad Ústeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, Velká hradební
č.p. 3118/48, Ústí nad Labem-centrum, 40001 Ústí nad Labem 1, IDDS: t9zbsva
• Hasičský záchranný sbor Ústeckého kraje, územní odbor Most, Horova č.p. 1340/10,
Ústí nad Labem-centrum,
400 01 Ústí nad Labem 1, IDDS: auyaa6n
Ostatní
• Povodí Ohře, státní podnik, Bezručova č.p. 4219, 430 03 Chomutov 3, IDDS: 7ptt8gm

«
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