MAGISTRÁT MĚSTA MOSTU - odbor stavební úřad
Zn.: SÚ 1574/2009-231-Nid-H-2820

Most dne: 15. června 2009
Vyřizuje: Nidlová
Telefon: 476 448 313
E-mail: ivana.nidlova@mesto-most.cz

R O Z H O D N U T Í
Odbor stavební úřad Magistrátu města Mostu, jako vodoprávní úřad věcně příslušný podle
ustanovení § 104 odst.2 písm.c) a ustanovení § 106 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o
změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, a místně příslušný podle
ustanovení § 11 zákona č.500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, účastníkovi
řízení (§ 27 odst.1 správního řádu), kterým je
Litvínovská uhelná, a.s., IČ 28677986, Václava Řezáče č.p.315, 434 01 Most 1

I. v y d á v á
podle ustanovení § 8 odst.1 písm. a) bod 1. zákona č.254/2001 Sb., o vodách a o změně některých
zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů,

povolení k nakládání s povrchovými vodami
k jejich odběru na pozemku pozemková parcela číslo 251/4, 1160/18, 1160/16 v katastrálním
území Ervěnice, v kraji Ústeckém, okrese Most, obci Most, (orientační určení polohy místa
nakládání s vodami v souřadnicovém systému S-JTSK X = 798 060 Y = 985 899).
Popis nakládání s vodami: odběr vody bude technicky řešen pomocí stávající lávky, na kterou bude
zavěšeno čerpadlo typu KDFU 125 o výkonu 25 l s-1 , které bude chráněno košem před
naplaveninami. Lávka se nachází v prostoru lokality ČSA.
Účel povoleného nakládání s vodami: skrápění komunikací k eliminaci prašnosti v rámci lokality
ČSA
Rozsah povolení k nakládání s vodami:
Průměrný odběr
Maximální odběr
Maximální měsíční odběr
Maximální roční odběr
Počet měsíců v roce, kdy se odebírá
Doba na kterou se povolení vydává

25
l.s -1
30
l.s -1
2 000 m3 .měs -1
12 000 m3 .rok-1
6
do 30.06.2019.

Název vodního toku
Říční kilometr (staničení)
Popis místa nakládání s vodami
Číslo hydrogeologické pořadí

Bílina
62,75
stávající lávka v lokalitě ČSA
1-14-01-001
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II. stanovuje podmínky,
za kterých se nakládání s povrchovými vodami povoluje:
1. Odběr povrchové vody přesáhne 500 m3 za měsíc nebo 6000 m3 za rok, musí být proto
měřen dle vyhlášky MZe č.20/2002 Sb., a musí být přihlášen u odboru vodohospodářského
rozvoje Povodí Ohře s.p. Chomutov k evidenci pro potřeby bilance dle vyhlášky MZe
č.431/2001 Sb.
2. Protože odběr povrchové vody přesáhne výše uvedených hodnot, podléhá zpoplatnění dle §
101 zákona č.254/2001 Sb., o vodách a musí být přihlášen u odboru fin. a obchodu Povodí
Ohře s.p. Chomutov.
3. Jímací objekt pro odběr povrchové vody na vodním toku Bílina bude provozován tak, aby
nedocházelo k omezení průtoku velkých vod.
4. Během čerpání vody a skrápění zpevněných ploch budou učiněna taková opatření, aby
nedocházelo ke znečištění povrchových vod úkapy z kropících vozů a k splachování nečistot
do vodního toku Bílina ze skrápěných ploch.
5. Vodoprávní úřad je v souladu s § 109 odst.1 zákona č.254/2001 Sb., o vodách v platném
znění oprávněn omezit nebo zakázat povolené nakládání s vodami při mimořádných
situacích na vodním toku, zejména je-li přechodný nedostatek vody, pokud to vyžaduje
veřejný zájem.
6. Vlastní technické řešení odběrného místa bude konzultováno se závodem Povodí Ohře s.p.
Spořická 4956, 43046 Chomutov.

III. stanovuje
podle ustanovení § 10 odst. 4 vodního zákona podrobnosti měření množství povrchové vody takto:
měření bude prováděno vodoměrem.
Povolení k odběru povrchové vody je vydáváno bez ohledu na jakost povrchové vody v místě jejího
odběru.

O d ů v o d n ě n í
Odbor stavební úřad Magistrátu města Mostu obdržel dne 6.5.2009 žádost Litvínovské uhelné, a.s.,
IČ 28677986, Václava Řezáče č.p.315, 434 01 Most 1, o povolení k nakládání s povrchovými
vodami.
Žádost byla doložena všemi povinnými doklady podle ustanovení § 9 odst. 1 zákona č. 254/2001
Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů a podle
ustanovení § 2 vyhlášky č. 432/2001 Sb., o dokladech žádosti o rozhodnutí nebo vyjádření a o
náležitostech povolení, souhlasů a vyjádření vodoprávního úřadu:
Kopií katastrální mapy se zákresem odběru ze dne 27.4.2009, kterou vydal Katastrální úřad
pro Ústecký kraj, katastrální pracoviště Most
Situací širších vztahů nakládání s vodami
Výpisem z katastru nemovitostí ze dne 27.4.2009
Vyjádřením správce vodního toku - Povodí Ohře, státní podnik – ze dne 09.04.2009
zn.003203-7887/2009
Stanoviskem obce – Statutární město Most odbor rozvoje a územního plánu ze dne 9.6.2009
zn.ORaÚP/06/09/Ho/330.1-A5/124.
Podle ustanovení § 115 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní
zákon), ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších
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předpisů oznámil příslušný vodoprávní úřad zahájení vodoprávního řízení všem známým
účastníkům řízení i dotčeným orgánům oznámením ze dne 25.5.2009, kterým bylo upuštěno od
ústního jednání a bylo stanoveno datum pro podání námitek, s upozorněním, že na námitky, které
nebudou sděleny nejpozději ke stejnému datu, nebude možno, podle ustanovení § 115 odst. 8
zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších
předpisů, brát zřetel.
V průběhu vodoprávního řízení nebyly účastníky řízení uplatněny žádné námitky, které by bránily
vydání příslušného povolení. Podmínky správce toku byly zohledněny v podmínkách tohoto
povolení.
Vodoprávní úřad také posoudil záměr nakládání s vodami z hlediska zájmů sledovaných Směrným
vodohospodářským
plánem
v platném znění a dalších zájmů sledovaných zákonem č.
254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů,
obecných zájmů i jiných právem chráněných zájmů.
Po posouzení celého záměru, zvážení všech skutečností a na základě doložených podkladů,
stanovisek a vyjádření, rozhodl vodoprávní úřad ve věci žádosti navrhovatele o povolení k
nakládání s vodami tak, jak je uvedeno ve výroku.

P o u č e n í

ú č a s t n í k ů

Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení podat podle ustanovení § 81 odst. 1 správního řádu
odvolání, ve kterém se uvede v jakém rozsahu rozhodnutí napadá a v čem je spatřován rozpor
s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo, ve lhůtě do 15
dnů ode dne jeho oznámení k odboru životního prostředí a zemědělství Krajského úřadu Ústeckého
kraje, podáním učiněným u odboru stavební úřad Magistrátu města Mostu (§ 81 odst. 1, § 82 odst.
2, § 83 odst. 1, § 89 odst. 1 a § 86 odst. 1 správního řádu). Podané odvolání má v souladu
s ustanovením § 85 odst. 1 správního řádu odkladný účinek. Odvolání jen proti odůvodnění
rozhodnutí je nepřípustné (§ 82 odst. 1 správního řádu).
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 odbor stavební úřad Magistrátu města Mostu na náklady účastníka (§ 82 odst. 2
správního řádu).

Ing. Stanislav Franta
vedoucí odboru stavební úřad
Magistrátu města Mostu
Rozdělovník :
Účastnící vodoprávního řízení (podle § 27 odst.1 správního řádu):
1. Litvínovská uhelná, a.s., IČ 28677986, Václava Řezáče č.p.315, 434 01 Most 1
Účastnící vodoprávního řízení (podle § 27 odst. 2 a 3 správního řádu):
1. Povodí Ohře s.p.,, Bezručova č.p.4219, 430 03 Chomutov 3
2. Statutární město Most, zast. Ing. Ivou Mazurovou vedoucí odboru rozvoje a územního plánu
Mm Mostu,
2x vlastní
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