MAGISTRÁT MĚSTA DĚČÍN
odbor životního prostředí
Mírové nám. 1175/5, 405 38 Děčín IV
Číslo jednací:
Spisová zn.:
Vyřizuje:
Telefon:
e-mail:
Fax:
Děčín

MDC/47722/2019
MDC/15307/2019
Bc. Kateřina Svitáková
412 591 461
zivotni@mmdecin.cz

Obec Merboltice
Merboltice 53
405 02 MERBOLTICE
v zastoupení
INGREAL DĚČÍN spol. s r. o.
Náměstí Svobody 461/1
405 01 DĚČÍN I

29.04.2019

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. 5 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“),
ve společném územním a stavebním řízení přezkoumal podle § 94j až 94p stavebního zákona
žádost o vydání společného povolení
účastníkovi řízení (§ 27 odst. 1 správního řádu), kterým je:
Obec Merboltice, IČ: 005 55 959, Merboltice 53, 405 02 Merboltice,
a na základě tohoto přezkoumání
vydává
podle § 94p stavebního zákona, § 13a vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě
územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu

ČÁST A
SPOLEČNÉ POVOLENÍ
stavebního záměru (dále jen „stavba“)
„Připojení Obce Merboltice k novému zdroji – trubní studna, vodojem, propojovací řad,
výtlačné potrubí a armaturní šachta“ na pozemku parcel. č. 1778/11 v katastrálním území
Merboltice, umístěného
v kraji: Ústeckém,
v okrese: Děčín,
v obci: Merboltice
v katastrálním území: Merboltice,
na pozemkové p. č.: 1778/11 v katastrálním území Merboltice
Určení místa polohy stavby vodního díla: GIS 739057/975634
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Základní údaje o povolované stavbě:
1. Druh vodního díla: stavby vodovodních řadů a vodárenských objektů včetně úpraven vody,
dle ustanovení § 55 odst. 1 písm. c) vodního zákona,
studny, dle ustanovení § 55 odst. 1 písm. j) vodního zákona, včetně
příslušenství
2. Údaje o předmětu rozhodnutí:
Název stavby:
Připojení obce Merboltice k novému zdroji – vodojem
Povolované objekty: vodojem včetně příslušenství
SO 01 Vodovod – název vodovodu: propojení vodovodu Merboltice
 Příslušnost k systému vodovodu: místní
 Druh vodovodního řadu: zásobovací síť (propojovací řad, výtlačné
potrubí)
 Délka jednotlivých řadů: - propojovací řad rPE DN 50/63, dl. 60 m
- výtlačné potrubí PE 63, dl. 15,5 m
 Největší jmenovitá světlost řadu: DN 63
 Celková délka řadu: 75,5 m
SO 02 Armaturní šachta (rozměry 1,6 x 1,8 m);
SO 03 Zařízení staveniště (opravy komunikací v rámci SO 3 nejsou
předmětem tohoto povolení, neboť se nejedná o vodní dílo)
SO 04 Vodojem 2 x 25 m3
Trubní studna
Druh vodojemu:
zemní
Objem vodojemu:
50 m3 (2 x 25 m3)
Počet povolovaných studní: 1
Hloubka studny: 55 m
Typ studny: vrtaná studna
Účel užívání povolované stavby vodního díla: zásobování obyvatel obce Merboltice vodou
Zkušební provoz: NE
Seznam stavebních objektů:
SO 1 Vodovod
Navržené propojovací potrubí: 60 m propojovací potrubí rPE DN 50/63; 15,5 m výtlačné potrubí
PE 63. Všechny spoje a lomy budou řešeny elektrotvarovkama.
SO 2 Armaturní šachta
V místě napojení propojovacího řadu na řad hlavní, rozměry 1,6 x 1,8 m, v šachtě budou
osazeny následující armatury: 1 ks přírubového T-kusu č. 8510, 3 ks E2 šoupátka systém 2000.
SO 4 Vodojem 2 x 25 m3
Sestava tří železobetonových podzemních segmentů UW a jednoho nadzemního
technologického objetu UF. Podzemní segmenty budou k sobě pevně svařeny nerezovými
destičkami.
Trubní studna
Hloubka trubní studny bude 55 m. Označení zdroje PHV-1/ME. Zdroj bude osazen ponorným
čerpadlem (H = 90 m, Qmax = 0,5 l/s). Trubní studna bude opatřena technickým zhlavím
(manipulační šachta) z prefabrikovaných betonových dílců, studniční skruže, případně
z plastové šachty. Max. rozsah nadzemní části 2,5 x 2,5 m, výška trubní šachty nad terén
+ 0,5 m.
Podrobný popis je uveden v projektové dokumentaci, kterou vypracoval: Ing. Jiří Pacovský,
ČKAIT: 0401524 v prosinci 2018.
I. stanoví podmínky pro umístění stavby:
1. Stavba „Připojení Obce Merboltice k novému zdroji – trubní studna, vodojem, propojovací
řad, výtlačné potrubí a armaturní šachta“ bude umístěna na pozemku parcel. č. 1778/11
v katastrálním území Merboltice, jak je zakresleno v projektové dokumentaci pro vydání
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rozhodnutí o umístění stavby a stavební povolení, kterou vypracoval Ing. Jiří Pacovský, ČKAIT
1401524, v situaci v měřítku 1:250.
2. Zařízení staveniště bude umístěno výhradně na pozemku parcel. č. 1778/11 v katastrálním
území Merboltice. Staveniště nesmí svými účinky, zejména exhalacemi, hlukem, otřesy,
prachem apod. působit na okolí nad přípustnou míru.
II. stanoví podmínky pro provedení stavby:
1. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace, kterou vypracoval: Ing. Jiří
Pacovský, ČKAIT: 0401524 v prosinci 2018 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:
- po výkopu jámy před osazením vodojemu
- po osazení vodojemu a propojení stávajícího řadu s vodojemem
- po vysvahování vodojemu a uvedení terénu do původního stavu
- po celkovém dokončení stavby za účelem provedení závěrečné kontrolní prohlídky
3. 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.
4. O průběhu stavby bude veden stavební deník.
5. Pro provozování stavby se stanoví tyto podmínky:
- stavba bude provozována v souladu se schváleným provozním řádem vodovodu
III. ukládá stavebníkovi povinnosti dle ustanovení § 152 odst. 3 stavebního zákona:
1. Oznámit stavebnímu úřadu předem termín zahájení stavby, název a sídlo stavebního
podnikatele, který bude stavbu provádět; změny v těchto skutečnostech oznámí neprodleně
vodoprávnímu úřadu.
2. Před zahájením stavby umístit na viditelném místě u vstupu na staveniště štítek o povolení
stavby 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.
3. Zajistit, aby na stavbě nebo na staveništi byla k dispozici ověřená dokumentace stavby
a všechny doklady týkající se provádění stavby nebo její změny, popřípadě jejich kopie.
4. Ohlašovat stavebnímu úřadu fáze výstavby podle plánu kontrolních prohlídek, umožnit
provedení kontrolní prohlídky, a pokud tomu nebrání vážné důvody, této prohlídky
se zúčastnit.
5. Ohlásit stavebnímu úřadu neprodleně po jejich zjištění závady na stavbě, které ohrožují
životy a zdraví osob, nebo bezpečnost stavby; tuto povinnost má stavebník i u staveb podle
§ 103 stavebního zákona.
IV. stanovuje termín pro dokončení stavby: 30.04.2021
V. 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 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. 183/2018 Sb., o náležitostech rozhodnutí a dalších opatření vodoprávního úřadu
a o dokladech předkládaných vodoprávnímu úřadu a k žádosti stavebník připojí doklady
uvedené v § 11a vyhlášky č. 183/2018 Sb., o náležitostech rozhodnutí a dalších opatření
vodoprávního úřadu a o dokladech předkládaných vodoprávnímu úřadu.
VI. budou dodrženy následující podmínky:
a) Povodí Ohře, státní podnik, závod Terezín, Pražská 319, 411 55 Terezín,
zn. POH/56270/2018-2/0032300 ze dne 17.12.2018:
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1. Plocha kolem vrtané studny do vzdálenosti 10 m nesmí být jakkoliv znečišťována a nesmí
na ní být prováděny činnosti, které by mohly vést ke zhoršení jakosti podzemních vod.
2. Odběrem nebudou negativně ovlivněny případné okolní zdroje podzemních vod.
3. Budou dodrženy veškeré závěry a doporučení závěrečné zprávy hydrogeologického
průzkumu firmy Ekomonitor, Merboltice – průzkumný hydrogeologický vrt 2017,
zak. č. 751817021, prosinec 2017.
b) Magistrát města Děčín, odbor životního prostředí, Mírové nám. 1175/5, 405 38
Děčín IV, č. j. MDC/27273/2019 ze dne 14.03.2019:
1. Zemina (výkopek, ornice) vzniklá při realizaci výše citované stavby bude využita
na terénní úpravy v okolí stavby. V případě přebytku bude předána oprávněné osobě
k odstranění.
2. Investor (stavebník) zabezpečí využití nebo odstranění všech odpadů, které v rámci
stavby vzniknou, a to tak, že veškeré odpady předá oprávněné osobě dle § 12 odst. 3
zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů.
3. Investor (stavebník) předloží doklady o využití či odstranění odpadů do 10 dnů
od ukončení akce na Magistrát města Děčín, odbor životního prostředí, odpadové
hospodářství. Prohlášení o odstranění odpadů není plnohodnotným dokladem
potvrzujícím nakládání s odpady.
c) Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, regionální pracoviště Správa CHKO České
středohoří, Michalská 260/14, 412 01 Litoměřice, č. j. SR/0013/UL/2019-2, ze dne
02.01.2019 a č. j. SR/2097/UL/2017-6, ze dne 10.04.2019:
1. Deponie přebytečného výkopku a stavební odpady nebudou ukládány do volné krajiny,
dočasně ani trvale.
2. Střešní krytina bude barevně přizpůsobena krytinám na okolní zástavbě a nebude
použita extrémně lesklá krytina barevnosti neodpovídající zemité škále barev.
3. Pokud se v průběhu užívání prokáže jeho negativní vliv na stávající vodárenské vrty
či bude jiným negativním způsobem ovlivněn stávající hydrologický režim lokality, bude
na základě nového hydrologického posudku snížen objem čerpání nebo bude od užívání
vrtu zcela ustoupeno.
d) Krajská hygienická stanice Ústeckého kraje, Moskevská 15, P. O. Box 78, 400 01
Ústí nad Labem, č. j. KHSUL 61218/2018 ze dne 20.12.2018:
1. Nejpozději ke kolaudaci stavby budou v rozsahu kráceného rozboru dle § 4 odst. 2)
a přílohy č. 5 vyhl. č. 252/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou
a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody, ve znění pozdějších předpisů,
předložen protokol o zkoušce (zpracovaný akreditovanou laboratoří včetně
akreditovaného odběru) s výsledky kráceného rozboru pitné vody o vyhovující kvalitě
pitné vody, odebrané po ukončení realizace stavby z vodojemu a z koncové části
nového vodovodního řadu.
2. Nejpozději ke kolaudaci stavby budou doloženy doklady, že výrobky které přichází
do přímého styku s pitnou vodou vyhovují § 5 zákona č. 258/2000 Sb. o ochraně
veřejného zdraví, ve znění pozdějších předpisů, a vyhlášce č. 409/2005 Sb.
o hygienických požadavcích na výrobky přicházející do přímého styku s vodou
a na úpravu vody.
e) ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín IV-Podmokly, zn.: 1103149371
ze dne 11.03.2019:
1. Podmínkou pro zahájení činnosti v ochranném pásmu je platné „Sdělení o existenci
energetického zařízení v majetku společnosti ČEZ Distribuce, a. s.“, v daném zájmovém
území tohoto souhlasu a dodržení podmínek uvedených v tomto vyjádření.
2. Souběhy a křižovatky s elektrickými vedeními musí být provedeny v souladu s platnými
normami a předpisy, zejména s ČSN EN 50110-1, ČSN EN 50423-3, PNE 33 0000-6
a PNE 33 3301, ČSN EN 50341-3 pro venkovní vedení, ČSN 33 2000-5-52 a PNE
34 1050 pro kabelová vedení a ČSN 73 6005 o prostorovém uspořádání sítí technického
vybavení.
3. Umístění stavby a provádění činností v ochranném pásmu elektrického zařízení bude
prováděno podle projektové dokumentace vypracované firmou INGREAL Děčín s. r. o.
4. Ochranné pásmo vedení VN bude po celou dobu stavby označeno výstražnou cedulí
„POZOR – ochranné pásmo vedení VN“.
5. Práce v ochranném pásmu vedení VN, budou prováděny zásadně pod dozorem, který
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zajistí investor stavby, a na příkaz B, který bude vydán na požádání naším
provozovatelem distribuční soustavy (linka 800 850 860).
Jakákoliv poškození nebo mimořádné události, způsobené na elektrickém zařízení
stavebníkem, musí být neprodleně oznámeny na poruchovou linku 800 850 860 a budou
opraveny a na náklady viníka. Zahrnutí poškozených míst může být provedeno pouze
po souhlasu vydaném společností ČEZ Distribuce, a. s.
Umístěním stavby nesmí dojít ke ztížení přístupu pracovníků ČEZ Distribuce, a. s.
a dalších pracovníků pověřených společností ČEZ Distribuce, a. s. k zařízení v majetku
uvedené společnosti.
Při realizaci stavby nesmí dojít v žádném případě k nebezpečnému přiblížení osob, věcí,
zařízení nebo mechanismů a strojů k živým částem pod napětím tj. musí být dodržena
minimální vzdálenost 2 m od vodičů dle ČSN EN 50110-1. V případě, že nebude možné
tuto vzdálenost dodržet, je žadatel povinen požádat o vypnutí předmětného vedení.
Pracovníci provádějící práce budou prokazatelně poučeni o nebezpečí, které hrozí
při nedodržení bezpečnostních předpisů.
S ohledem k provádění prací v ochranném pásmu upozorňujeme na možnost
nebezpečných vlivů od elektrického zařízení. Opatření proti těmto vlivům je na straně
zhotovitele výše uvedené stavby. ČEZ Distribuce, a. s. nepřevezme žádnou
zodpovědnost za případné škody, které vzniknou následkem poruchy nebo havárie
elektrického zařízení za nepředvídaných okolností nebo nedodržením výše uvedených
podmínek.
Při případné úpravě povrchu v ochranném pásmu vedení nesmí dojít ke změně výškové
nivelety země oproti současnému stavu.
Musí být dodrženy Podmínky pro práci v ochranných pásmech vedení, které jsou
přílohou výše uvedeného souhlasu společnosti ČEZ Distribuce, a. s.
Jakékoliv události mající vliv na provoz předmětných vedení musí být neprodleně
oznámeny na poruchovou linku 840 850 860 nebo včas oznámeny společnosti ČEZ
Distribuce, a. s.

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 B
povolení k nakládání s vodami
I. vydává
podle ustanovení § 8 odst. 1 písm. b) bodu 1 vodního zákona, povolení k nakládání
s podzemními vodami – k jejich odběru z trubní studny umístěné
v kraji: Ústeckém,
v okrese: Děčín,
v obci: Merboltice
v katastrálním území: Merboltice,
na pozemku p. č.: 1778/11 v katastrálním území Merboltice
Určení místa polohy nakládání s vodami: GIS 739057/975634
číslo hydrologického pořadí: 1-14-03-0890-0-00
hydrogeologický rajon: 4650 - Křída Dolní Ploučnice a Horní Kamenice
ID vodního útvaru podzemních vod: 4730 – Bazální křídový kolektor v benešovské synklinále
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Údaje o předmětu rozhodnutí:
Původ odebírané vody:
průlinově-puklinový
kolektor
podzemní
vody,
vázaný
na středněturonské vulkanity a křídové pískovce.
Účel užití vody:
zásobování obyvatel obce Merboltice vodou
Související vodní díla:
vodovod (60 m propojovací potrubí rPE DN 50/63; 15,5 m výtlačné
potrubí PE 63); armaturní šachta (rozměry 1,6 x 1,8 m); vodojem
2 x 25 m3; trubní studna včetně příslušenství
Typ odběrného objektu:
hydrogeologický vrt PHV-1 v hloubce 55 m
Údaje o povoleném množství odběru:
Průměrný povolený odběr:
0,45 l/s
Maximální povolený odběr:
0,6 l/s
Maximální měsíční povolený odběr:
1.555 m3/měsíc
Maximální roční povolený odběr:
18.662 m3/rok
Počet měsíců v roce, kdy se odebírá:
12
Způsob měření množství vody: dle vyhlášky č. 20/2002 Sb., o způsobu a četnosti měření
množství vody, ve znění pozdějších předpisů
II. stanovuje podmínky,
za kterých se povolení k nakládání s podzemními vodami povoluje, podle ustanovení § 9 odst. 1
vodního zákona:
2. Platnost tohoto povolení se stanovuje do 31.12.2029
3. Povolení odběru podzemní vody je vydáno bez ohledu na jakost podzemní vody v místě
jejího odběru.
4. Odběrem nesmí být negativně ovlivněny okolní zdroje podzemních vod.
5. Protože povolený odběr podzemní vody přesáhne 500 m3 za měsíc a 6 tis. m3 za rok, musí
být v souladu s § 10 odst. 1, § 22 odst. 2 a § 126 odst. 6 vodního zákona měřen, výsledky
měření budou předány správci povodí prostřednictvím Integrovaného systému pro plnění
ohlašovacích povinností (ISPOP – www.ispop.cz) postupem dle § 4 zákona č. 25/2008 Sb.,
o ISPOP.
6. Protože odběr podzemní vody přesáhne výše uvedených hodnot, podléhá zpoplatnění
dle § 88 odst. 7 vodního zákona. Vybírání poplatku vykonávají finanční úřady na základě
výměrů vydaných Českou inspekcí životního prostředí.
7. O prodloužení platnosti tohoto povolení je nutné požádat v dostatečném časovém předstihu
před ukončením jeho platnosti.

Odůvodnění
Magistrát města Děčín, odbor životního prostředí obdržel dne 06.02.2019 žádost, kterou podala
Obec Merboltice, IČ: 005 55 959, Merboltice 53, 405 02 Merboltice prostřednictvím svého
zástupce spol. INGREAL DĚČÍN s r. o., IČ: 272 90 964, Nám. Svobody 461/1, 405 01 Děčín I,
o vydání společného povolení na stavbu vodního díla „Připojení Obce Merboltice k novému
zdroji – trubní studna, vodojem, propojovací řad, výtlačné potrubí a armaturní šachta“
na pozemku parcelního č. 1778/11 v katastrálním území Merboltice a o povolení k odběru
podzemních vod s tímto vodním dílem související. Uvedeným dnem bylo zahájeno vodoprávní
řízení.
Vyjádření Magistrátu města Děčín, odboru stavební úřad pro výše uvedenou stavbu bylo
vydáno dne 20.03.2019 pod č.j. MDC/32405/2019 a závazné stanovisko oddělení Úřad
územního plánování pod č. j. MDC/127137/2018 ze dne 20.12.2018 a vyjádření oddělení
územního
rozhodování,
památkové
péče
a
speciálního
stavebního
úřadu
pod č.j. MDC/33050/2019 dne 21.03.2019.
Žádost byla doložena všemi povinnými doklady podle ustanovení § 9 odst. 1 vodního zákona
a Vyhlášky Mze č. 183/2018 Sb., o náležitostech rozhodnutí a dalších opatření vodoprávního
úřadu a o dokladech předkládaných vodoprávnímu úřadu, a dalšími doklady, a to:
- závazné stanovisko Mm Děčín, OSU č.j. MDC/127137/2018ze dne 20.12.2018
- vyjádření Mm Děčín, OSU č.j. MDC/32405/2019 ze dne 20.03.2019
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- vyjádření Mm Děčín, OSU č. j. MDC/33050/2019 ze dne 21.03.2019
- stanovisko Mm Děčín, OŽP č.j. MDC/27273/2019 ze dne 14.03.2019
- závazné stanovisko AOPK ČR – Správa CHKO České Středohoří, č.j. SR/0013/UL/2019-2
ze dne 02.01.2019; č. j. SR/2097/UL/2017-6 ze dne 10.04.2019
- vyjádření Povodí Ohře s. p., č. j. POH/56270/2018-02/032300 ze dne 17.12.2018
- závazné stanovisko HZS ÚK, č. j. HSUL-202-10/DC-2019 ze dne 23.01.2019
- závazné stanovisko KHS ÚK, č. j. KHSUL 61218/2018 ze dne 20.12.2018
- sdělení ČEZ Distribuce, a.s. zn. 1103149371 ze dne 11.03.2019
- sdělení Telco Pro Services, a.s. zn. 0200844262 ze dne 11.12.2018
- vyjádření Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. zn. SCVKZAD33962 ze dne 12.12.2019
- vyjádření Česká telekomunikační infrastruktura č.j. 806585/18 ze dne 11.12.2018
- stanovisko GridServices, s.r.o. zn. 5001840872 ze dne 11.12.2018
- hydrogeologický posudek
- závěrečná zpráva Průzkumný hydrogeologický vrt 2017, z. č. 751817021 ze dne 05.12.2017
- dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby a stavební povolení, ze dne 17.12.2018
- plná moc
Protože žádost nebyla úplná a nebyla doložena všemi podklady a stanovisky potřebnými pro její
řádné posouzení, byl žadatel dne 05.03.2019 vyzván k doplnění žádosti a řízení bylo
přerušeno. Žádost byla kompletně doplněna dne 29.04.2019.
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/30648/2019 ze dne
15.03.2019.
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 15 dnů mohou účastníci řízení
uplatnit své námitky a dotčené orgány svá stanoviska.
Okruh účastníků řízení byl vymezen následovně:
Část A – společné povolení:
Podle § 94k stavebního zákona
a) stavebník
Obec Merboltice, IČ: 005 55 959, Merboltice 53, 405 02 Merboltice, prostřednictvím svého
zástupce: spol. INGREAL DĚČÍN s r. o., IČ: 272 90 964, Nám. Svobody 461/1, 405 01 Děčín I
b) vlastník sousedního pozemku nebo stavby na něm, může-li být jeho vlastnické
právo prováděním stavby přímo dotčeno
František Kučera, nar. 01.02.1958, Merboltice č.p. 59, 405 02 Děčín 2
Hana Kučerová, nar. 23.02.1959, Merboltice č.p. 59, 405 02 Děčín 2
Vladimír Krejsa, nar. 09.03.1953, Jílovská č.p. 1162/71, 142 00 Praha 4 - Braník
Část B – povolení k nakládání s vodami:
podle § 27 odst. 1 správního řádu
a) žadatel
Obec Merboltice, IČ: 005 55 959, Merboltice 53, 405 02 Merboltice, prostřednictvím svého
zástupce: spol. INGREAL DĚČÍN s r. o., IČ: 272 90 964, Nám. Svobody 461/1, 405 01 Děčín I
podle § 27 odst. 2) a 3) správního řádu a § 115 odst. 4) vodního zákona
b) obec, v jejíž územním obvodu dojde rozhodnutím vodoprávního úřadu k ovlivnění
vodních poměrů nebo životního prostředí
Obec Merboltice
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Vodoprávní úřad pro řízení vymezil okruh účastníků, mezi které byli zahrnuti kromě žadatele
také vlastníci sousedních pozemků, jakožto osoby, jež můžou být rozhodnutím přímo dotčeny
na svých právech dle ustanovení § 94k stavebního zákona, dále obec, v jejímž územním
obvodu může dojít rozhodnutím vodoprávního úřadu k ovlivnění vodních poměrů nebo životního
prostředí tak, jak je uvedeno v ustanovení § 115 odst. 4 vodního zákona.
V rámci zahájeného řízení vodoprávní úřad oslovil následující občanská sdružení (spolky):
Ústecké šrouby, z. s., Velká Hradební 322/53, 400 01 Ústí nad Labem
V zákonném termínu se žádné informované občanské sdružení jako účastník řízení
nepřihlásilo.
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 posoudil umístění stavby a shledal, že její umístění je v souladu
se schválenou územně plánovací dokumentací a vyhovuje obecným požadavkům na využívání
území stanovených vyhláškou č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území,
ve znění pozdějších předpisů.
Umístění stavby je v souladu s územním plánem obce Merboltice.
Z hlediska zájmů daných Národním plánem povodí (případně Plánem pro zvládání
povodňových rizik v povodí), Plánem dílčího povodí je uvedený záměr možný, protože lze
předpokládat, že záměrem nedojde ke zhoršení chemického a ekologického stavu dotčeného
útvaru povrchových vod a chemického a kvantitativního stavu útvaru podzemních vod, a že
nebude znemožněno dosažní jejich dobrého stavu. Lze předpokládat, že realizací záměru
nedojde ke zhoršení ani jedné z kvalitativních složek ve smyslu přílohy V. Směrnice
2000/60/ES.
Vodoprávní úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních
předpisů ve výroku uvedených.
Upozornění pro stavebníka
Stavebník a osoba vykonávající stavební dozor odpovídá za soulad prostorové polohy stavby
s ověřenou projektovou dokumentací (§ 153 odst. 3 stavebního zákona). 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. 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.
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.
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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.
Práva a povinnosti vyplývající z povolení k nakládání s vodami, které bylo vydáno pro účel
spojený s vlastnictvím k pozemkům anebo stavbám, přecházejí na jejich nabyvatele, pokud tyto
pozemky anebo stavby budou i nadále sloužit účelu uvedenému v povolení. To platí i pro jejich
uživatele po dobu užívání těchto pozemků nebo staveb v rozsahu, který odpovídá rozsahu práv
uživatele k nim, vyplývajícího ze vzájemného vztahu mezi vlastníkem a tímto uživatelem.
Nabyvatelé těchto pozemků anebo staveb, případně jejich uživatelé, jsou povinni oznámit
vodoprávnímu úřadu, že došlo k převodu nebo přechodu pozemku nebo stavby, s nimiž
je povolení k nakládání s vodami spojeno, a to do 2 měsíců ode dne jejich převodu nebo
přechodu, případně vzniku práv k jejich užívání. 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. 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 17, 18 odst. 1
ve výši 3.300 Kč byl zaplacen.
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Obdrží:
A. Účastníci společného územního a stavebního řízení o povolení stavby:
I. Účastníci řízení podle § 94k SZ a § 27 odst. 1) SŘ (do vlastních rukou)
1. Obec Merboltice, IČ: 005 55 959, Merboltice 53, 405 02 Merboltice prostřednictví svého
zástupce spol. INGREAL DĚČÍN spol. s r.o., IDDS: p8tb4cf
II. Účastníci řízení podle § 94k SZ a § 27 odst. 2) a 3) SŘ (do vlastních rukou)
2. František Kučera, Merboltice č.p. 59, 405 02 Děčín 2
3. Hana Kučerová, Merboltice č.p. 59, 405 02 Děčín 2
4. Vladimír Krejsa, Jílovská č.p. 1162/71, Praha 4-Braník, 142 00 Praha 411
5. ČEZ Distribuce, a. s., IDDS: v95uqfy
B. Účastníci vodoprávního řízení o povolení k nakládání s vodami:
Účastníci řízení podle § 27 odst. 1) SŘ (do vlastních rukou) a podle § 115 odst. 4 VZ a § 27
odst. 2) a 3) SŘ (do vlastních rukou)
1. Obec Merboltice, IČ: 005 55 959, Merboltice 53, 405 02 Merboltice prostřednictví svého
zástupce spol. INGREAL DĚČÍN spol. s r.o., IDDS: p8tb4cf
Dotčené orgány a ostatní
6. Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky, regionální pracoviště Správa CHKO
České středohoří, IDDS: 6npdyiv
7. Povodí Ohře, státní podnik, IDDS: 7ptt8gm
8. Krajská hygienická stanice Ústeckého kraje se sídlem v Ústí nad Labem, IDDS: 8p3ai7n
9. Magistrát města Děčín, Odbor životního prostředí, oddělení vodoprávní úřad a ochrany
prostředí, Ožp, Mírové nám. č.p. 1175/5, Děčín IV-Podmokly, 405 38 Děčín 2
10. Magistrát města Děčín, Odbor stavební úřad, oddělení územního rozhodování, památkové
péče a speciální stavební úřad, Osu, Mírové nám. č.p. 1175/5, Děčín IV-Podmokly, 405 38
Děčín 2
11. Magistrát města Děčín, Odbor stavební úřad, oddělení Úřad územního plánování, Osu,
Mírové nám. č.p. 1175/5, Děčín IV-Podmokly, 405 02 Děčín 2
12. Městský úřad Benešov nad Ploučnicí, stavební úřad, IDDS: ymgbfiz
13. Hasičský záchranný sbor Ústeckého kraje, územní odbor Děčín, IDDS: auyaa6n
14. Obvodní báňský úřad, IDDS: 4huadu8

