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Váš dopis zn.:
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01. června 2021
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lng. Oldrich Lukeš
417 810 880
lukes@bilina,cz

08. června2021

Vážená paní, váženy pane,

v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném
predpisů Vás žádám o poskytnutí této informace:

1. Kopii stavebního záměru včetně p íloh, pokud
jak ukládá zákon ě. 106/í999 Sb.

ODBOR STAVEBNÍHO ÚŘnOU
A žlvoTNíHo pnosTŘEDi
vedoucí odboru

prístupu k informacím ve znění pozdějších

obsahuje, ěj. MUBI 910212020 v rozsahu

Věc: Žádost o informace podle zákona č. í06/1999 Sb., o svobodném p ístupu k informacím

Městsk ú ad Bílina, Odbor stavebního ú adu a životního prost edí Vám poskytuje následující sdělení
nazákladě došlé žádosti ze dne 01. června 2021, dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném p ístupu

k informacím, ve znění pozdějších p edpisťr o poskytnutí kopie stavebního záměru včetně p iloh,
pokud obsahuje, čj. MUBI910212020 v rozsahu jak ukládá zákon č. í06/1999 Sb.

 tímto ve smyslu zákona č, 106/1999 Sb., osvobodném
p ístupu k informacím, ve znění pozdějších p edpisťt, žádá Městsk ad města Bílina o poskytnutí
následuj ících informací:

Žadatet: 

V Teplicích dne 01. června 2021

Věc: Žádost o informace podle zákona ě. í06/í999 Sb., o svobodném p ístupu k informacím

lníormaci žádám poskytnout v elektronické formě e-mailem na
vzákonné lh tě 15 dn ode dne prijetí žádosti. Na tomto prímém
že byla již zverejněna.

Děkuji

srdečně zdravím

nlže uvedenou adresu, a to pros[m
poskytnutí informace trvám i v prípadě,
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Stavební ú ad zasílá p ílohou kopii požadovaného čísla jednacího.

Městsk uňad Bílina
odbor stavební úrad a životní prostredí

Brežánská 50/4.418 31 Bílinil

a životního prostredí

P íloha:
- Rozhodnutí - schválení stavebního záměru,,Syčivka - limnigrafická stanice na p ítocích do SN
Syčivka" pod č.j. MUBI 910212020 ze dne 04. 03. 2020,

Obdrží:



MĚsTsKÝ úŘno aíLlNn
Odbor stavebního adu a životniho prost edi

B ežánská 5014,4í8 3í Bílina

Spis. zn.: MUBI/1 964l2020Na
č.i., MuBl 910u2020
Vy izuje: oprávněná ú ední osoba:

Vaník
Telefon: 417810872
E-mai|: vanik@bilina.cz

V Bílině 04.03.2020

Dle rozdělovnlku

. :':'
/S.hlolO

RozHoDNUTí . i /trJ'ttuL y'aoo 
.

Městsk rj ad Bilina, odbor stavebniho rj adu a životního prost ed,, 

'"*"ÍiÍ, 
?Ío'r"orrrávní ri ad podle

ustanovení 104 odst. 2 písm. c) a ustanovení 106 zákona é.25412001 Sb., o vodách a o změně
někter ch zákonťr (vodní zákon), ve zněni pozdějších p edpisťr, věcně a místně p íslušn podle
ustanovení 10 a 11zákona č. 500/2004 Sb., správní ád, ve znění pozdějších p edpisťt a dále jako
p íslušn speciálni stavební ú ad podle ustanoveni 15 zákona č. 183/2006 Sb,, o zemnim plánování
a stavebním ádu (stavební zákon), ve znění pozdějších p edpis , ve správním i'lzení posoudil žádost,
podanou dne ,| 5.01.2020, učastnik ízení dle ust. 27 odst. 1 správního ádu, kter m je

povodí oh e, státni podnik, tČo 70889988, Bezručova 4219, Ghomutov (,,dále jen stavebník")

l. podle ustanoveni 15 zákona ě.25412001 Sb., o vodách a o změně někter ch zákon (vodní
zákon), ve znění pozdějších p edpisťr a ustanovení 94p odst. 1 zákona é. 183/2006 Sb., o
zemnim plánování a stavebním ádu (stavební zákon), ve znění pozdějších p edpis a 13a

vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější pravě územního rozhodování, zemniho opat ení a
stavebního ádu

schvaluje stavební áměr

'Syčivka - limnigraíické stanice na p ítocích do SN Syčivka"

(dále jen ,,stavba") na p. ě. 663 v k.u. Kuělín a pozemcích p.č. 283 a282v k.rj. D ínek, v kraji Ústeckém,
okrese Teplickém, vodní tok Syčivka a pravostrann bezejmenn p ítok vodního toku Syčivka, č.h.p. 1-
14-01-0480-0-00, HGR: 2131, vodní tvar povrchov ch vod OHL_0850 - Bílina od toku Loupnice po tok
Bou livec.

Popis stavby:

SO 01 Monitorino Pr toku - Svčivka
Pro pot eby návrhu a pro hydrotechnické posouzení bylo stanoveno pomocné staničení na stávající ose
koryta toku Syěivka, Zaěátek zájmového úseku (r.km 0,0000 pomocného staničení) byl stanoven na
klenbě starého ml na, tj, cca ,Rm 2,7226 skutečného staničení toku Syčivka. Konec zájmového useku je
stanoven v .km 0,2426 v obci Kučlín pod silničním mostem na hlavní komunikaci, v místě kde se tvar
koryta mění z obdélníkového na lichoběžníkov .
Monitoring pr toku je navžen s ohledem na hydrotechnické posouzení v ,km 0,1958 - 0,2018, kde
stávajíci pr tok Q100 s hodnotou 23,72 m3/s zťrstává v opevněné ěásti koryta.
Pro ěel dálkového monitoringu průtoku bude opevněné koryto v useku .km 0,1958 - 0,20't8 rozebráno.
V délce 6,0 m budou odstraněny stávající velkoformátové betonové d|aždice v v .km 0,1973 bude
vybetonován Jambor v práh s kynetou, kter je nutn pro vzdutí hladiny a tím tak dosažení dostatečné
h|oubky ro mě ení hloubky pomocí tlakové ponorné sondy. Hladina zadrženi činní 349,57 m n.m.
Jambor v práh bude v šky 0,3 m, ší ka ve dně 1,5 m, ceIková délka je2,07 m, celková šíň<a ěiní 4,0 m
a základová spára bude ve hloubce 0,81 m pod úrovní dna koryta. Na Jamboruv práh bude použit beton
C25l30 - XF3 a bude vybetonován na štěrkov podsyp frakce 4/16 mm, tl. 100 mm. Betonáž bude
prováděna ve dvou íázich, v první fázi bude do bednění osazena konstrukění v áuž z ocelov ch prutťt

R12, na které bucle navázána vdruhé fázikari síť 100/6 mm kopírující tvar povrchové plochy. l. íáze
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betonáže bude do v šky 0,71 m, poté bude vfiarováno bednění dle požadovaného tvaru Jamborova
prahu a bude provedena ll. fáze betonáže o základní tl. í00 mm. Jednotlivé íáze betonááe budou
provázány konstrukčnív áuží zR12.
Nad Jamborov m prahem v .km 0,2074, ve vzdáleno ti 4,0 m, bude umlstěna tlaková ponorná sonda
a v jejíž úrovni bude, na pravém bl'ehu, zlízen ocelov kuželoW sloup o tl šce 4,0 m. Ocelov stožár
bude osazen technologil nutnou pro limnlgrafickou stanici s dálkov m pl'enosem a s samostah m
zdrojem el. energie. V tomto staničení (l'.km 0,2074' bude taktéž, na levém svahu opevněnl, provedena
p lprava pro osazení vodočetné latě. Do opevněnl svahu bude vložen nosnlk UPE 180x75 mm, do
kterého bude zasunuta di'evěná fošna o prťri'ezu 160x50 mm. NA dl'evěné fušně bude uchycena
vodočctná lať šílky 150 mm z nevodivého mateňálu. Vodoěetná lať bude umístěna tak, aby
nezasahovala do prr]točného profilu, Vodďetná lať bude umístěna na bi'ehu ve svahu 1:2,25.
Po vybetonovánl Jamborova prahu a osazenl technologie limnigrafické stanice bude opevnění koryta
obnoveno. Na nové opevnění koryta bude použita velkoformátová betonová dlažba tl. 120 mm (dlaždice
600x300 mm). Šlrra ve dně bude 1 ,5 m, sklon levého bltehu bude 1:2,25 a sklon pravého bl'ehu bude 1 :2

(šikmé délky svahrj 3,0 m) Dno a první dlaždice na b ezích budou ukládány do betonové lože C25l30 -
xF3 tl. 150 mm, opevnění nad první adou dlaždlc bude ukládáno do štěrkové |ože frakce 4/16 tl. min.
150 rnm. Styčné spáry budou spárovány maltou MV25 pro vliv prost edí MX3.

Orientační určen í polohy: -779668/-987756.

SO 02 Monitorino pr toku - PBP Svčivky
Navržená limnigrafická stranice na nádž! Syčivka obsahuje technologickou část, v které je navžena
nosná konstrukce pro technologii s dálkov m pi'enosem a samostahym zdrojem el. energie. Technologie,
jejl nosná konstrukce a samotná ochranná roura PE-HD DN 63 s umístěnou sondou tlakového
ponorného ěidla, bude umístěna na levé straně betonového požeráku. V šková roveň pro umístění čidla
tlakové ponomé sondy ie327.0O m n.m,, tj. 4,0 m pod vrchní hranou sdruženého objektu.
Součástl náwhu je umlstění vodočetné latě na první pill sdruženého objektu. Vodočetná !ať bude
umístěna na levé straně, na prvním nosném pitífi sdruženého v pustního objektu znádže Syěivka
(Radovesická v sypka), tak aby byla viditelná ze bi'ehu, pi1padně z lávky nad objektem.
Délka vodočetné latě 3,0 m od v šky 328,00 m n.m., crižie 30 cm pod úrovní stálého nadržení, do v šky
331,00 m n.m., což je vrcho] pillí e a v šková kótra koruny hráze.
Do betonového pilíile bude uchycen UPE nosník 180x75 mrn závitov mi tyčemi M8 dl, í65 mm (min. hl.
kotvení 150 mm) na chemickou kotvu. Do UPE nosníku bude vsa:zena d evěná fošna o pr ezu 160x50
mm, která bude v bocích uchycena nerezov mi vruty (napl'. 30,x40 mm), min. v Sti v škov ch rovních.
Na tuto fošnu bude uchycena samotná vodďetná lať šíty í50 mm znevodivého profilu, která bude
obdélníkové prul'ezu potďená velmi odolnou nestíratelnou ochrannou vrstvou na stupnici.
Zllzenl limnigrafické stanice nevyžaduje stavební zásahy do konstrukce sdruženého v pustního objektu.
DO betonov ch konstrukcl budou pouze kotvena nosná konstrukce technologie, objímky pro uchycení
ochranné roury a vodočetná lať, Kotvení bude provedeno ďtemick mi kotvami M8 a Mí0.

Orientační určení polohy: -7789201-987069.

!l. Stanovt podmínky pro proyedení a umístěnl stavby:

1. Stavba bude umístěna podle projektové dokumentace "Syčivka - limnigraflckó stan|ce na
p ítocích do SN Syčivtta", datum: 09/20í9, ově enó vodoprávnim rl adem, Projektovou
dokumentaci vodních děl z.hotovila spoleěnost AZ Consult, spot. s r.o., lČo ++se743o, Ktíšská 12,
Ústí nad Labem, hlavnl inžen r proiekt lng. Martin David, Čxnr o4o155E, stavby vodního
hospodáilstvl a krajinného inžen rství a lng. Mastimi! Brabec, Čxnlr o4o0597, autorizovan inžen r
pro techniku prosťedí staveb 09/2019, zak.é. Br272. P ípadné změny nesmí b t provedeny bez
p edchozího povolení vodoprávního úitadu.

2. Stavba bude provedena podle proPktové dokumentacc "Syčlvka - limnigrallckó stanlce na
p ítocích do SN yěivka', datum: 09/20í9, ově erré vodoprávním rl adem. Projektovou
dokumentaci vodních dél zhotovila společnost AZ Consult, spot. 8 r.o., lČo 44567430, Klíšská 12,
Úsfi nad Labem, hlavní inžen r piojekt: lng. Martin David, čxelr o4o1558, strvby vodnlho
hospodá ství a krajinného inžen rství a lng. Mastimil Brabec, ČXnlr 0400597, autoňzovan inžen r
pro techniku prosti'edí staveb 0912019, zak.č. 181272. Pl'ípadné změny nesml b t provedeny bez
piledchozího povolenl vodoprávnlho adu.

3. Pi'ed zaháPnlm stiavby vodního díla bude na viditelném mlstě u vsttrpu na stiaveni té umístěn štítek
,Stavba povolena', ktery bude ponechán na stavbě do kolaudace stavby.
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4. Stavebník zajistí prostorové vyt ěenl staůy oprávněnou osobou. Zároveň zajistí pro poťeby stavby
odběmá mlsta pot ebn ch energiípro stavbu se správcitlotčen ď sítí.

5. P ed zahájením stavby zaiistl stavbyvedoucl nebo stavebnl dozor polohové a v škové vyt ěenl
lnžen rsk ch sltl u jejich správcrj a projedná podmínky realizace stavby.

6. Po ukoněení zemních prací budou pfianáni, ke kontrole ko|izních míst p ed záhozem, odpovědnl
pracovnícijednotliv ch správc nebo majitel dotčen ch inžen rsk ch sítí,

7. Stavebník oznámí vodoprávnímu ú adu termín zahájení stavby.

8. Stavbu bude provádět oprávněná organizace (stiavební podnikate!).

9. Stavba (p edevším zemní práce) musl b t prováděna tak, aby nemohlo dojít, pili použ]tí stavebnlch
stroiťt a zallzení, k úniku nebo kap m pohonn ch htRot, olej ěi jin ch provozních hmot do p cly
a podzemních či povrchov ch vod, a aby byla zabezpečena ochrana vod. Tato ochrana bude
zajištěna i plt odstrvení stroj v době, kdy neprobíha|l stavební práce. Na stavenlšti nesmí b t
skladovány látky škodlivé vodám.

10. Stavebnlk oznámí vodoprávnímu úlladu íáze v stavby pro kontrolní prohlldky stavby dle plánu
kontrolnlch prohlídek.

11. Budou dodženy podmínky závazného stanoviska MétJ Bílina, odboru stavebnlho riiladu a životního
prost edí - orgánu ochrany p írody a krajiny, ze dne 2'|.02.2020 č.j. MUBW4O2NKP-03,02[2020:

o Piíi realizaci odstraňování d evin nedojde k poškozenl nebo ohroženl ekologicko - stabilizační
funkce dotčen ch VKP (vodní tok).

o V prťrběhu prací budou použity bio|ogicky odbouratelné oleje a náplně a zaji těn dobr
technick stav použité mechanizace, aby nedošlo k znečištění vodního prost edí..

12. Budou dodrženy podmínky vyjád ení společnosti ěeská telekomunikaění infrastruktura a.s. ze dne
28.06.201 9 ě.j. 6757Ul19:

o Stavebnlk ďnebo žadatcl, je-li stavebníkem, ie povinen dodžet podrnlnky, které byly
stanovené POS, tak jak je tento oznaěen ve Všeobecn ch podmlnkách ochrany EK.

. Řídit se Všeobecn mi podmlnkami ochrany SEK, které jsou nedílnou souéstí Vyjádi'ení.

o Pro pl'lpad, že bude nezbytné p eloženl SEK, zajistí vždy takové p eložení SEK jejl vlastník,
spoleěnost Česká te|ekomunikačrrí ir astruktura a.s.. Stavebnlk, kter vyvolal p ekládku SEK
je dle ustanovení 104 odst. 17 Zákona o elekfronick ch komunikaclch povinen uhradit
spoleěnosti Óeská telekomunikačnl infrastruktura a.s. veškeré náklady nezbytné pravy
dotěeného úseku SEK, a to na rovni stávajícího technického l'ešení.

o Pro rJčely p etoženi SEK ie stavebník povinen uzav ít se společností Óeská telekomunikaění
lnffastruktura a.s, Smlouvu o realizaci pl'ek!ádky SEK.

13. Budou dodženy podmínky vyjád ení společnosti ČETZ Distribue, á.3., ze dne 26.06.2019 zn.
0í01 135590:

. Dodžet podmlnky pro prováděnl činností v ochrann ch pásmech podzemního vedení

o Dodržet podmínky pro provádění činností v ochrann ch pásmech nadzemních vedení.

o Dodržet podmínky pro provádění činnostl v ochrann ch pásmech elektrick ch stanic.

14. Budou dodženy podminky závazného stanoviska MětJ Bífina, odboru stavebního adu a ávotrího
prost edl - orgánu odpadového hospodáiíství, ze dne 29.08.2019 č.j. MUB!3801212019:

o k žádosti o souhmné stanovisko k užívánl stavby p edložl stavebnlk Městskému ú radu Bílina,
odboru stavebního ú adu a životního prostredí doklady o odstranění odpad yzniklého
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stavební ěinnosti piledání osobě oprávněné (nai'. Wkopové zeminy, stavebních a
demoličnlch odpad , komunálních odpad ) včctně uvedeného množství.

í5. Dokončenou stavbu lze ve smyslu ustanovení í22 stavebního ákona užívat na základě
kolaudačnlho souhlasu.

úěastntci stavebního lzenl:

Učastnícidle 27 odst. 1 sorávního ádu a 94k oísm, a). c) a d'l stavebnlho zákona:

1. Obec Hrobčice, Hroběice 41,417 57 Hrobčice

2. Severoěeské doly, a.s., Boženy Němcové 5359,430 01 Chomutov

3. Čez oistribuce, a.s., TeplicRáE74l8,4o5 02 Děčín 6

4. Severočeské vodovody a kanalizage, a.s., P ítkovská í689,415 50 Teplice

5. Česká telekomunikačnl infrastruktura a,s., Otšanská č.p. 2681/6, 130 00 Praha 3 - Žižkov

6. 

7. 

8. 

9. 
10. 

í 1. Státní statek Jeneě, státní podnik v likvidaci, T|'anovského 622111, í63 00 Praha 6

12. 

odůvodněnl
Dne 15.01 .2020 obdržel Městsk rj|1ad Bílina, odbor stavebnlho ri adu a životního prosťedí, jako
p Íslušn vodoprávní rli'ad žádost, kterou podaI stiavebnlk Povodl ohie, gtátnl podnik, lČo 70889Ó88,
Bezruěova 1219, Chomutov, žádost o vydání spoteěného povolent ve společném ízení k v še
uvedenému vodnJmu dllu. Uveden m dnem bylo zahájeno itízení.

Podle ustanovení 115 ákona é.25412001 Sb., o vodách a o změně někter ó ákon (vodní ákon),
ve zněnl pozdějšlch p edpis , ďís|u n ďr ustanovení ákona č. 183/20(F Sb., o územnlm plánování
a stavebním ádu (stavební zákon) v platném znění a záRona č. 500/2004 sb., správnl ád, ve zněnl
pozdějŠÍch pl'edpisťt, oznám|l p lslušn vodoprávní rj act zahájenl vodoprávního ltízení pod č.j.: MUB|
337012020, sP.zn.: MUBI/í9642;020Na ze dne 27.01.2020 všem znám m rlčastníkťrm l'ízení iáotčen m
orgán m. VŠichni mu znám riěastníci i'ízení a dotěené orgány byli v zváni, aby své návrhy, námňky
a stanoviska uplahili nejpozděii do 10 dnťr následujíclch po dnidoruěení oznámení.

ProtoŽe Žádo_st Poskyfu}e dostateůré podklady vodoprávnl ad, jako speciální stavebnl rji'ad upustil ve
smYslu ust. 115 odst. 8 vodního zákona a ust. 94m odst.3 zákona é. 18312006 sb., o rizemnlm
PlánovánÍ a stavebnÍm l'ádu (dále |en stavební zákon) ve znění změn a doplňk upustil od ohledání na
mlstě a stnlho jednání, protože jsou mu poměry stiaven|ště dob e zňamy a žádost poskytovala
dostateČné Podk|ady pro posouzení stavby, a stanovil, že ve thťrtě do 15 cínťr násleoujíilcn bo dni
doruČenÍ mohou rlěastnÍci ízení uplatnit své námitky a dotčené orgány svá stanoviska s tím, že na
pozděiší námitky nebude brán zi'etel.

ŽáOost o PovolenÍ stavby a povolení k nakládánl s vodami byla doložena projektovou dokumentací
vyPracovanou spoleěnostl AZ Consult, spol. r.o., lČO 44567430, Klíšská 12, t]stí nad Labem, htavnl
inŽen r projekt: lng. Martin David, ČXRlr O4O1558, stavby vodního hospodá ství a krajinného inžen rství. !ng. Vlastimil Brabec, ČXnr O4OO597, autorizovan i-nžen r pro techniku prosťeól s6veb ogtzotg,
zak.č, 181272 a těmito doklady:
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1. 2xparé projektové dokumentace

2. doklad o zaplacení správního poplatku bankovním plevodem

3. informaci o vlastnictví pozemkr)

4. povodňov a havarijní plán po dobu stavby

5. vyjád ení Městského adu Bllina ze dne 17.07.2019 č.i. MUBI 31493/2019

6. rozhodnutí Městského adu Bllina, odboru dopravy ze dne 20.08.20í9 ě,j. MUBI 27612019

7. vyjád ení Měgtekého ti|'adu Bllina, odboru stavebního t]iladu a živottího prost edl, tll1ad územního
plánovánl, ze dne 12.03.2019 č.j. MUB! 10969/2019

8. stanovisko Městského ti adu Bilina, odboru stavebnlho adu a životnlho prosúedí, orgánu
ochrany p|'írody a krajiny, ze dne 21.02.2020 č.j. MUBW402^/J<P-03.02[2020

9. souhmné vyjád ení Městského ú adu Bílina, oddělení životního prost edí ze dne 29.08.2019, č.j.:
MUB! 3745612019

10. Měsl k ú ad Bílina, odbor stavebního tl adu a životního prosťedí - ad zemního plánování ze
dne 05.02.2O2O ó.j. MUB! 4977l2O2O

11. Městsk úad Bílina, odbor stravebního t]iladu a životního prostedt orgán odpadového
hospodáltstvl,záuazné stanovisko ze dne 29.08.20í9 pod č.i. MUB! 38012l'12019

12. vyjád ení PovodíOh e, státnl podnik, ze dne 20.08.2019 zn.: POHl37411n0'l9-2l032100

13. vyjád ení společnosti Vodafune Czech Republic 3.s., ze dne 26.06.2019 zn.
MW9910132917125531

14. vyjád eni společnostiT-Mobile Gzech Republic a.s., ze dne 26.06.20í9 zn E25139/í9

15. vyjád ení spoleětosti T-Mobile Czec-lt Republic a.s., ze dne 26.(F.2O1g zn E25136/19

16. vyiád ení společnosti Česká telekomunikaění infrastruktura e.s., ze dne 28.06.2019 č.i. 675784/19

17. vyiád ení společnosti ČEZ Disúibuce, 9.3., ze dne 22.8.2019 zn. 0101135590

18, vyjád enl společnosti ČEZ Distribuce, ?.s.,ze dne 22.06.2019 zn.0101135592

19. vyjád ení společnosti ČEZ LDS ze dne 06.08.2019 zn. 1128_029_2019_POJ

20. vyjád ení společnosti ČELTelematika a.s. ze dne 26.6.2019 č.j. 1201910640

21. vyjád ení spotečnosfi ÓD-Telematika a.9. ze dne 26.6.2019 č.i. 120191tr4;2

22. vyiádlent spolďnosti Telco Pro Services, a.s., ze dne 26.06.2019, zn. 0200930062

23. vyjád ení společnosti Telco Pro ervices, a.s., ze dne 26.06.2019, zn, 0200930064

24. stanovisko Hasičského áchranného sboru Ústeckého kraje ze dne 28.08.2019 č.i. HSUL-.I41O-
2ííP-2o19

25. Krajská hygienid<á stanice steckého knje vyjád ení ze dne 28.a8.2019 č.i. KHSUL 41256n019

26, vyiádl'ení spoleěnosti GridServices a.s., ze dne 26.06.20t9 zn. 5001954744-

27. vy dlení spoleěnosti GňdServices a.s., ze dne 26.06.2019 zn. 5001954746

28. vyjádilení k sídtím Severočeské doly a.s. ze dne 05.03.20í9 zn. OPV 12n0í9



Hlavni daie stavby:

Název:
Kat. zemí:
Stavebník:
Stavební podnikatel:
Projektant:
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29. vyjád ení k projektové dokumentaci Sveročeské doly 3.9., ze dne 27.08.2019 zn.
rfuopuny El324

30. vyjád en ČeZ Teplárenshá ze dne 26.06 .2019 zn.201910211115/PARB

3í. vyjádilení Čn - Ministerstvo obrany, agentura hospoda eni s nemovit m majetkem ze dne
12.07 .2019 č.i. ÚP_573l8-11 04_20 1 9

32. vyiád ení obce Hroběice ze dne o4.o3.2o19 ó.i. oÚH lí237trOl9tPo

33. vyjád ,ení obce Hrobčice ze dne 04.09.2019 č.j. OUHl961l2019/Ro

34. vyjád ení spoleěnosti Severočeské vodovody a kanalizace, 3.9., ze dne 27.06.2019 zn.
scVKzARl74o3

35. vyjád ení společnosti Severočeské vodovody a kanalizace, á.3., ze dne 27.06.2019 zn.
scV}GAD474o2

Termln dokončení:

Popls stavby:

Syěivka _ limnigrafické stanice na p ítocíďt do SN Syčivka
Kučlín, Dl'ínek
Povodí Oh e, státnl podnik, lČO 70889988, Bezručova 4219, Chomutov
Bude vybrán
Az Consult, spol. s r.o., lČo 44567430, Klíšská 12, tJgtí nad Labem,
h|avní inžen r prolekt lng. Martin David, ČXntr o4o1556, stavby vodního
hospodálstvl a krajinného inžen rstvl a lng. Mastimit Brabec, ČXnr
0400597, autoňzovan inžen r pro techniku prostedl staveb 09/2019,
zak.č, 181272
nn020

SO 01 Monitoňno Pr tgku - Svčivka

Pro potiteby návrhu a pro hydrotechnické posouzenl bylo stanoveno pomocné staničení na stávající ose
koryta toku Syěivka. Zaétek ájmového riseku (i'.km 0,0000 pomocného staničení) byl stanoven na
klenbě starého ml na, tj. cca l,km 2,7226 skutďného staničenl toku Syčivka. Konec zájmového riseku je
stanoven v i'.km 02426 v obci Kučlín pod silničním mostem na hlavní kornunikaci, v místě kde se tvar
koryta mění z obdélníkového na lichoběžníkov .

Monitoring pr toku je navžen s ohledem na hydrotechnické posouzení v |'.km 0,í958 - 0,2018, kde
stávající pr tok Q100 s hodnotou23,72 m3/s zustává v opevněné ěástikoryta.

Pro če| dálkového monitoringu prťrtoku bude opevněné koryto v úseku l'.km 0,í958 - 0,2018 rozebráno.
Vdélce 6,0 m budou odstraněny stávající velkobrmátové betonové dlaždice vv.km 0,í973 bude
vybetonován Jambor v práh s kynetou, kter je nuin pro vzdutí hladiny a tím tak dosažení dostatečné
hloubky ro mé ení hloubky pomocíťakové ponorné sondy. Hladina zadŘent činní 349,57 m n.m.

Jambor v práh bude v šky 0,3 m, ší ka ve dně 1,5 fil, celková délka le 2,07 m, cetková šílka činí 4,0 m
a základová spára bude ve hloubce 0,8í m pod rovní dna koryta. Na Jamborův práh hlde použit beton
C25l30 - XF3 a bude vybetonován na štěrkov podsyp frakce 4/í6 mm, ú. 1OO mm. Betonáž bude
Prováděna ve dvou íázlch, v první fázi bude do bednění osazena konstrukění v áuž z ocelov ch prutů
R12, na které bude naváána v druhé íáá kaň slť í00/6 mm ltoplrujlcí tvar powóové plochy. l. láze
betonáŽe bude do v Šky 0,71 m, poté bude vfiarováno bednění dle poádovaného tváru Jamborova
Prahu a bude Provedena ll. fáze betonáže o základnl tl. 100 mm. Jednotlivé Éze betonáže budou
provázány konsfukěnl v áuží zR12.

Nad Jamborov m prahem v .krn 0,2074, ve vzdálenosti 4,0 m, bude umístěna tlaková ponomá sonda
a v jejÍŽ rovni bude, na pravém b ehu, zllzen ocelov kuželov stoup o v šce 4,0 m. Ocelov stožár
bude osazen technologií nutnou pro llmnigrafickou stanlci s dálkov m p enosem a se samostatn m
zdrojem el. energie. V tomto staničení ( .km 0,2074) bude taktéž, na levém svahu opevněnl, provedina
Pi'lprava pro osazenÍ vodoČetné latě. Do opevněnl svahu bude vložen nosník UpE í8Ox75 mm, do
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kterého bude zasunuta ditevěná fošna o prr) ezu 160x50 mm. NA d evěné bšné bude uchycena
vodočetná !ať šíň<y í50 mm z nevodivého materiálu. Vodočetná tať bude umístěna tak, aby
nezasahovala do průtočného profilu. Vodočetná lať bude umístěna na bňehu ve svahu 1:2,25.

Po vybetonovánl Jamborova prahu a osazenl technologie limnigrafické stanice bude opevněnl koryta
obnoveno. Na nové opevnění koryta bude použitra velkoformátová betonová dlažba tl. 120 mm (dlaždice
600x300 mm).Štrra ve dně bude 1,5 m, sklon levého b ehu bude 1:2,25 a skton pravého bl'ehu bude 1:2
(šikmé clétky svahů 3,0 m) Dno a první dlaždice na b ezích budou uktádány do betonové lože C25/30 -
XF3 ť. 150 mm, opevnění nad první adou dlaždic bude ukládáno do štěrkové lože akce 4/16 tl. rnin.
150 mm, Styčné spáry budou spárovány maltou MV25 pro vliv prosti'edí MX3.

Orientaěnt urěeni polohy: -779868/-987756.

SO 02 Monitorino orůtoku - PBP Syčivky

Navžená limnigrafická stanice na nádrži Syóvka obsahuje technologickou část, v které je navržena
nosná konstrukce pro technologii s dálkoWm pi|enosem a samostatn m zdroJem el. energie, Technologie,
jej| nosná konstrukce a samotná ochranná roura PE-HD DN 63 s umístěnou sondou tlakového
ponorného čid!a, bude umístěna na levé straně betonového požeráku. V šková úroveň pro umístění čidla
tlakové ponorné sondy je 327,00 m n.m., tj. 4,0 m pod vrchnl hranou sdruženého objektu.

Součástí návrhu je umístění vodoěetné latě na první pilí sdruženého objektu. Vodočetná lať bude
umlstěna na levé straně, na pruním nosném pi!ífi sdruženého v pusútího objektu znádže Syěivka
(Radovesická v sypka), tak aby byla viditelná ze b ehu, pi'ípadně z lávky nad objektem.

Délka vodoěetné latě 3,0 m od vYšky 328,00 tn n.ln., což je 30 cm pod rovní stálého nadženl, do v šky
331,00 m n.m., což je vrchol pilli'e a v šková kóta koruny hráze.

Do betonového pill e bude uchycen UPE noenlk 1EOx75 mm závitov mi tyěemi ME dl. 16 mm (min. hl.
kotvení 150 mm) na chemicJ<ou kotvu. Do UPE nosníku bude vsazena d evěná fošna o pr ezu 160x50
mm, která bude v boclďt uchycena nerezov m! vruty (napi'. 30,x40 mm), min. v 5ti v škov ch rovnlch.
Na tuto bšnu bude uchycena samotná vodočehá lať šlity 150 mm z nevodivého profilu, která bude
obdélnlkové prťr ezu potažená velmi odoInou nestíratelnou ochrannou vrstvou na stupnici.

Zlízenl limnigrafické stanice nevyžadu|e stavební zásahy do konstrukce sdružEného v pustního objektu.
DO betonowď konstrukcí budou pouze kotvena nosná konstukce technologie, objímky pro uchycení
oóranné roury a vodočetná lať. Kotvenl bude provedeno chemick mi kotvami M8 a Ml0.

Orientační určení polohy: -77 89201-987069.

uoozornění ke stavebnlmu ízení:
o stavba nesrní b t zahájena, dokud stavebnl povolenl nenabude právní mocl. stavebnl povolení

pozb vá podle 115 odst. 4 stavebního ákona platnost, jestliže stavba nebyla zaháiena do dvou
let ode dne, kdy rozhodnutí nabylo právní moci.

o Budou dodrženy ostatnl podmínky častník lzenl a dotčen ch orgán , které nebyly uvedeny do
v roku rozhodnutí, neboť vychází z obecně závazn ch právních p edpisu a stavebník je povinen
je dodžovat, iedná se zejména o:

. Stavebník odpovldá za škody vzniklé v stavbou v rozsahu stanoveném obecními právními
p edpisy.

. Pfi provádění stravby je nutno dodižĎt ďedpisy t kající se bezpečnosti práce a technick ch
za ízenl, zejména zákona č. 309/2006 Sb., a na lzení vlády 591/2006 Sb., a dbát o ochrcnu
zdravl osob na staveništi.

. P i provádění stavby budou dodženy zák|adní technické požadavky pro vodní díla
a obecné technické požadavky na stravebnl konstrukce vodních děl podle vyhlášky
č. 590/2002 Sb., o technick ch požadavcích na vodni díla.

. Stavebník je povinen respektovat 22 a 23 zákona é. 2Ol1987 Sb., o státní památkové
péči v platném znění, podle něhož je stavebnlk (investor) povinen umožnit a v p ípadě
nutnosti i uhradit archeologick v zkum. Projednání formy a pr běhu archeologického
rr zkumu, jehož pruní etapu v tomto p ípadě bude piíedstavovat archeologick dohled p i

skr vce zeminy, a to do 20 dn p|'ed zahájením zemnlch prací.
. Vznikne-li v místech, kde bude stavba prováděna v blízkosti vegetace a p i stavebních

opatiteních, nebezpečl mechanického poškozenl nebo znióenl v koi'enovém prostoru nebo
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vegetace, budou dodržena pot ebná ochranná opat ení dle ČSr.tnadzemních čiástí
83 9061.

o Ke kontro|ní proh!ídce po dokončení stavby stavebník doloži tyto doklady:
. projektová dokumentace stavby opravená dle skutečného provedení stavby
. popis a zdťtvodrrěni proveden ch odchylek. zápis o p edání a p evzetí stavby
. stavební deník
. oprávněni zhoto,vitele, stavbyvedoucího. Dok|ady o ověi'ení požadovan ch vlastností v robků použit ch na stavbě (prohlášení

o shodě)
. zápis osoby provádějicí stavební dozor. Doklad o legální likvidaci odpadťr vznikI ch p i realizaci stavby

vvpo ádání s návrlrv a námitkami učastnikri stavebního ízení:

Návrhy učastníkťt izeni uved,ené v p edložen ch vyjád ení byly zahrnuty do podmínek tohoto rozhodnutí.

Vodoprávní ad v pr běhtt schvalováni záměru p ezkoumal doručenou žádost, zajistil soullad
predložen ch stanovisek dotčen ch orgánťr a rjčastníkťt ízení, zabezpeéil plnění požadavk vlastníkťt síti
technického vybavení, ověill, že projektová dokumentace splňuje stanovené obecně technic;ké
požadavky na v stavbu a urrožňuje její ádné posouzení z hlediska jejího provozního využití, a dále že
umístěním a provedením stavby nedojde k ohroženi ve ejn ch zájm , zdravi a životního prost edí. ll,,la
základě těchto skutečností a za použití ustanoveni právních p edpisťt uveden ch ve v roku vodoprávní
u ad rozhodl tak jak je uvedeno ve v tomto v roku,

Poučeni
Proti tomuto rozhodnutí m žel rjěastnik izení podat odvolání, ve kterém se uvede, v jakém rozsahu se
rozhodnutí napadá a dále nannltan rozpor s právními p edpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo ízení,
jež mu p edcházelo, ve lh tě do ,l5 dn ode dne jeho oznámení ke Krajskému adu Ústeckého kraje
v Ústi nad Labem podáním učiněn m u Magistrátu města Teplice, odboru životního prost edí. Odvolání
se podá s pot ebn m počtem stejnopisťr, tak aby jeden zťrstal správnímu orgánu, a aby každy, častník
dostal jeden stejnopis. Nepctdá-li častník pot ebn poěet stejnopis , vyhotoví je správní orgán na
náklady účastníka, Podané odvolání má v souladu s ustanovením 85 odst. 1 zák. č. 500/2004 Slc.,
správní ád, ve znění pozdějších p edpisťr odkladn učinek. Odvolání jen proti odťrvodnění rozhodnutí je
nep ípustné.

Lhťrta pro podání odvolání se počítá ode dne následujícího po doruěení písemného vyhotovení
rozhodnutí, nejpozději však po uplynutí desátého dne ode dne, kdy bylo nedoruěené a uložené
rozhodnut| p ipraveno k vyzvednutí,

lng. Helena Volfová
vedoucí oddělení Žp
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Rozdělovník

Účastnici izeni dte 27 odst" í správniho ádu (do vlastnich rukou)

1. povodí oh e, s.p., Novosed|ická 758,415 02 Teplice, lng. Simona St blová

účastníci izeni dle 27 odst. 2 správního ádu a 27 odst. 3a správního ádu (vlastnich rukou)

1, Obec Hrobčice, Hrobčice 41,417 57 Hrobčice

2, Severočeské do|y, a.s., Boženy Němcové 5359,430 01 Chomutov

3. ČeZ oistribuce, a.s., Teplická87418,405 02 Děčín 6

4. Severočeské vodovody a kanalizae, a.s., P itkovská 1689, 415 50 TePlice

5. česká telekomunikační infrastruktura a.s., Olšanská é.9. 268116, 130 00 Praha 3 - Žižkov

6.  (

7. 
8. 
9. 
10.  l

11. Státní statek Jeneč, státní podnik v likvidaci, T anovského 622111, 163 00 Praha 6

12. 

Dotčené orgány (na doruěenku)

1 . Městsk rj ad Bilina, odbor stavební rj ad a životní prost edi - OŽP, B eŽánská 5014, 418 31 BÍlina






