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V Žatci dne 05. 11. 2021

Severočeská vodárenská společnost a.s.
Přítkovská č.p. 1689/14
415 01 Teplice 1
IČ 49099469
-------------------------------------------------(stavebník)

ROZHODNUTÍ
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
Vodoprávní povolení stavby

„Čeradice – rekonstrukce vodovodu“

Výroková část
Městský úřad Žatec, stavební a vyvlastňovací úřad, životní prostředí, jako vodoprávní úřad
věcně a místně podle § 10 a 11 zákona č.500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen „správní řád“), § 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 (dále jen "vodní zákon"), vykonávající ve věci působnost speciálního stavebního úřadu
podle § 15 odst. 5 vodního zákona a § 15 odst. 1 písm. d) zákona č. 183/2006 Sb., o územním
plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební
zákon“), projednal ve vodoprávním řízení žádost o vydání stavebního povolení ke zřízení stavby
vodního díla „Čeradice – rekonstrukce vodovodu“
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účastníkovi řízení (§ 27 odst. 1 správního řádu), kterým je:
Severočeská vodárenská společnost a.s., IČ 49099469, Přítkovská č.p. 1689/14, 415 01
Teplice 1, kterou zastupují na základě plné moci Severočeské vodovody a kanalizace a.s.,
IČ 49099451, Přítkovská č.p. 1689/14, 415 01 Teplice 1. které dále pověřují k zastupování
svého zaměstnance Miloslavu Kočišovou, nar. 27. 10. 1976, investičního referenta,
Přítkovská č.p. 1689, 415 50 Teplice 1 ze společnosti Severočeské vodovody a kanalizace
a.s., IČ 49099451, Přítkovská č.p. 1689, 415 50 Teplice 1
(dále jen "stavebník").
Na základě výsledku provedeného řízení vodoprávní úřad a po posouzení předložených
podkladů vodoprávní úřad:

I. v y d á v á s t a v e b n í p o v o l e n í
podle § 15 odst.1 zákona č.254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní
zákon), ve znění pozdějších předpisů, a dále podle § 15 a 115 zákona č.183/2006 Sb., o
územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a
§ 18b a 18c vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování,
územního opatření a stavebního řádu, ke stavbě vodního díla :

Čeradice - rekonstrukce vodovodu
(dále jen "stavba").
Údaje o místu předmětu rozhodnutí:
Název kraje
Název obce
Identifikátory katastrálních území
Názvy katastrálních území
Parcelní čísla dle evidence katastru
nemovitostí

Ústecký kraj
Čeradice
619621, 683086, 794732
Čeradice u Žatce, Libočany, Žatec
parc. č. 30/1, 428/2, 833/1, 833/23,
833/24, 833/29, 834/1, 835/1, 882/1,
882/2,
883/2,
883/3,
883/4
v
katastrálním území Čeradice u Žatce

Čísla hydrologického pořadí

1-13-03-0270-0-00

Přímé určení polohy (konec stavby) (souřadnice X, Y)

Řad "B1" - X = 1009103, Y = 804765,
Řad "B2" - X = 1009180, Y = 804655,
Řad "B3" - X = 1009014, Y = 804669,
Řad "B4" - X = 1009179, Y = 804730,
Řad "B5" - X = 1009204, Y = 804874,
Řad "B6" - X = 1009060, Y = 804827

Přímé určení polohy (začátek stavby) (souřadnice X, Y)

Řad "B1" - X = 1009409, Y = 804928,
Řad "B2" - X = 1009103, Y = 804765,
Řad "B3" - X = 1009103, Y = 804765,
Řad "B4" - X = 1009163, Y = 804690,
Řad "B5" – X = 1009206, Y = 804865,
Řad "B6" - X = 1009135, Y = 804838
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Stavební objekty:
Vodovodní řady
Druh vodovodního řadu (Č 28)
Celková délka řadů

Nejmenší jmenovitá světlost řadu
Největší jmenovitá světlost řadu

zásobovací síť
Řad "B1" - 428,50 m,
Řad "B2" - 135,40 m,
Řad "B3" - 132,40 m,
Řad "B4" - 57,00 m,
Řad "B5" - 9,30 m,
Řad "B6" - 100,00 m
63 mm
110 mm

Údaje o předmětu rozhodnutí:
Název vodovodu
Stavby vodovodních řadů a objektů včetně
úpraven vody
Příslušnost k systému vodovodu (Č 20)
Odběry pro pitné účely
Název vodního díla

Čeradice - rekonstrukce vodovodu
vodovodní řady zásobovací sítě
samostatný
zásobování obyvatelstva
Čeradice - rekonstrukce vodovodu

II.

Zároveň stanoví vodoprávní úřad v souladu s ustanovením § 15 odst.3 zákona
č.254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších
předpisů
a § 115 zákona č.183/2006 Sb. (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů tyto
povinnosti a podmínky pro provedení stavby:
1.
Stavba bude provedena podle projektové dokumentace ověřené ve vodoprávním řízení,
kterou vypracovaly Severočeské vodovody a kanalizace a.s. Teplice, ověřil Roman
Hladík – autorizovaný technik pro vodohospodářské stavby, spec. stavby
zdravotnětechnické. Případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení
vodoprávního úřadu.

Při provádění stavby musí být dodrženy požadavky dotčených orgánů:
2.

Městský úřad Žatec – Stavební a vyvlastňovací úřad, životní prostředí –
koordinované závazné stanovisko – Ochrana přírody a krajiny - ze dne 02. 03. 2021
spis.zn. MUZAS/6843/2021/Sla, č.j. MUZA 9623/2021 :
Veřejné zájmy, které dotčený orgán hájí podle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody
a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o ochraně přírody a krajiny“),
jsou záměrem dotčeny. Záměr je možné uskutečnit za této podmínky :
-

Podle předložené projektové dokumentace stavby vyžaduje kácení břízy
bělokoré (Betula pendula) s obvodem kmene 110 cm ve výšce 1,30 m, které
podléhá povolení orgánu ochrany přírody podle ustanovení § 8 odst. 1 zákona o
ochraně přírody a krajiny příslušným správním orgánem k vydání rozhodnutí je
Obecní úřad Čeradice.
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3.

Městský úřad Žatec – Stavební a vyvlastňovací úřad, životní prostředí –
koordinované závazné stanovisko – Ochrana ovzduší - ze dne 02. 03. 2021 spis.zn.
MUZAS/6843/2021/Sla, č.j. MUZA 9623/2021 :
Veřejné zájmy, které dotčený orgán hájí podle ustanovení § 11 odst. 3, § 12 odst. 1, 3
zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů (dále jen
„zákon o ochraně ovzduší”), jsou záměrem dotčeny. Záměr je možné uskutečnit za těchto
podmínek:
-

4.
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Průběžně monitorovat prašnost a v případě zvýšené prašnosti provést adekvátní
protiprašná opatření. Skrápět (zvlhčovat) v době déletrvajícího sucha odkryté
plochy.
Používat zpevněných staveništních komunikací nebo trasy dočasně zpevnit.
Komunikace pravidelně čistit, skrápět nebo používat aktivní látky k potlačení
prašnosti.
Při rozrušování půdy, zpevňování povrchu a při vrtání pilot nebo kotev používat
skrápění nebo odsávání, při řezání používat stroje se skrápěním, smáčet pracovní
plochu a při odsávání používat vaky na prach.
Veškeré odpady – stavební suť apod. – které nebudou ihned odvezeny oprávněné
osobě umístit na závětrnou stranu a zároveň umísťovat veškerý sypký materiál na
deponie tak, aby horní vrstvu tvořil vždy nový materiál.
Plochy určené k následným vegetačním úpravám osázet co nejdříve po dokončení
prací tak, aby nová vegetace byla co nejrychleji půdokryvná. Tam, kde není
možné vysadit vegetaci, použít jutové plátno, mulč, látky či aplikovat jiná řešení
pro zvýšení soudržnosti povrchu. Plochy určené k následnému zpevnění
(chodníky, komunikace apod.) dočasně zhutnit nebo použít chemické stabilizátory
pro snížení prašnosti.

Městský úřad Žatec – Stavební a vyvlastňovací úřad, životní prostředí –
koordinované závazné stanovisko – Územní plánování - ze dne 02. 03. 2021 spis.zn.
MUZAS/6843/2021/Sla, č.j. MUZA 9623/2021 :
Veřejné zájmy, které dotčený orgán hájí podle ustanovení § 6 odst. 1 písm. e), § 96b
stavebního zákona, ve znění pozdějších předpisů, jsou záměrem dotčeny. Záměr je
možné uskutečnit za této podmínky :
-

5.

V úseku LB3 0,021 až LB4 0,0553 trasu vodovodního řadu navrhnout mimo
rozvojovou plochu Z10 a současně počítat s napojením této plochy na vodovodní
řad.

Krajská hygienická stanice Ústeckého kraje, územní pracoviště Louny - závazné
stanovisko ze dne 08. 02. 2021 spis.zn. S-KHSUL 12062/2021, č.j. KHSUL
13045/2021 :
S projektovou dokumentací „Čeradice – rekonstrukce vodovodu“ LN 008 009 orgán
ochrany veřejného zdraví s o u h l a s í.
V souladu s § 77 odst. 1 zákona č. 258/2000 Sb. se souhlas váže na splnění těchto
podmínek :
Před vydáním kolaudačního souhlasu předloží žadatel KHS :
a)

doklad o shodě potrubí použitého ke stavbě vodovodu dle vyhlášky č. 409/2005
Sb. ve smyslu § 5 zákona č. 258/2000 Sb.,
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protokol o zkoušce (zpracovaný akreditovanou laboratoří včetně akreditovaného
odběru) a výsledky kráceného rozboru pitné vody z nejvzdálenějšího místa od
napojení vodovodu ve směru toku. Požadavek vychází z § 4 vyhlášky č. 252/2004
Sb.

Při provádění stavby budou dodrženy tyto další podmínky a povinnosti
uvedené ve vyjádření následujících právních subjektů a účastníků
řízení:
6.

Svč. vodovody a kanalizace a.s. Teplice – vyjádření ze dne 25. 01. 2021 č.j.
O21690007193/UTPCMO/RR :
S obsahem dokumentace pro stavební povolení výše uvedené stavby souhlasíme za
předpokladu dodržení následujících podmínek:
1)
2)
3)

4)
5)

6)

7)

8)
9)

V případě, že budete v budoucnosti žádat o předání stavby do provozování SčVK,
bude posuzováno naplnění technických standardů SčVK platných v době vydání
vyjádření.
Veškerá manipulace na stávající vodovodní síti spojená s napojením nového
vodovodního řadu či přípojky na stávající provozovanou síť bude vykonávána
pouze pracovníky SčVK.
V případě, že budete v budoucnosti žádat o předání stavby do provozování SčVK,
vlastník předloží „Zápis o předání a převzetí stavby do majetku (ZoPPS)“, včetně
technického zmapování stavu veškerého zařízení k datu předání a všech
požadovaných dokladů a vypořádání služebnosti inženýrské sítě (věcných břemen
– za účelem zpracování návrhu kontaktuje vlastník provozovatele).
Zahájení prací nám bude 15 dní předem písemně nebo e-mailovou poštou
oznámeno včetně jména a telefonického spojení na stavební dozor a zhotovitele
stavby.
Před započetím prací požádá stavebník o vytýčení vodohospodářského zařízení.
Vytýčení skutečného umístění zařízení ve správě společnosti Severočeské
vodovody a kanalizace, a.s. a jeho následné zakreslení do situace je nutné
objednat na tel. 840 111 111; info@scvk.cz.
V případě nejasností budou provedeny kopané sondy či vytýčení inspekční
kamerou. Stavebník je povinen neprodleně ohlásit případné poškození
vodohospodářského zařízení provozovateli. Stavebník odpovídá za eventuální
škodu na vodohospodářském zařízení způsobenou svojí činností.
Případná existence vodovodních či kanalizačních přípojek není předmětem tohoto
stanoviska. Naše společnost není jejich správcem (viz § 3, odst. 3 zákona
č. 274/2001 Sb., Zákona o vodovodech a kanalizacích v platném znění), se žádostí
o informaci o existenci přípojek se obraťte na jejich vlastníky, tedy na vlastníky
nemovitostí, jejichž pozemky budou stavbou dotčeny.
Jakákoli změna oproti schválené dokumentaci musí být předložena ke schválení
naší společnosti před dalším postupem prací.
Požadujeme být přizváni k předání staveniště, na kontrolní dny v průběhu
realizace stavby, k zahájení a v průběhu zkušebního provozu a ke kolaudaci
stavby. Před uvedením stavby do provozu požadujeme přizvat k závěrečné
kontrole provedení díla a úplnosti požadovaných dokladů uvedených v příloze č. 1
tohoto stanoviska.
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10)
11)
12)
13)

14)
15)
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Požadujeme být přizváni ke kontrole pokládky potrubí před záhozem, k tlakovým
zkouškám a zkouškám vodotěsnosti, ke komplexnímu vyzkoušení strojního a
technologického zařízení.
Kontrolu celistvosti vodícího pásku požadujeme provést našimi pracovníky.
Podmínky 9, 10 a 11 požadujeme stvrdit zápisem pracovníka SčVK ve stavebním
deníku.
V případě, že dojde při realizaci stavby k nalezení dalšího vodohospodářského
zařízení, které není uvedeno v dokumentaci stavby, požadujeme provést
samostatné jednání o způsobu ochrany zařízení nebo o jeho eventuální přeložce
nebo zrušení.
Požadujeme být přizváni ke každé činnosti v ochranném pásmu námi
provozovaného zařízení.
Podmínka ohledně služebnosti inženýrské sítě (věcných břemen) v souvislosti
s vlastními investicemi SVS :
Smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě (práva věcného břemene) zajišťuje
SVS.

Obsah již dříve vydaných našich stanovisek zůstává v platnosti.
Technické standardy vodohospodářských staveb Severočeské vodárenské společnosti a.s.
jsou k dispozici na www.svs.cz. Obecné technické podmínky pro zpracování projektové
dokumentace jsou k dispozici na www.scvk.cz
7.

Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková organizace, Dubí 3 – vyjádření ze
dne 02. 02. 2021 :
Na základě předložené dokumentace souhlasíme s vydáním zvláštního užívání komunikací
pro umístění a realizaci výše uvedené stavby za předpokladu dodržení následujících
podmínek:
a) Stavbou bude dotčena silnice III/22523 – 2 x překop, 1 x protlak 9 bm, podélně
v komunikaci 116 bm a silnice III/22524 a 1 x protlak 8 bm, podélně v komunikaci
40bm a v příkopu 33 bm.
b) Vodovodní přípojky v silnicích III/22523 a III/22924 požadujeme provádět současně
s vodovodním řadem.
c) Asfaltový povrch komunikace bude opraven dle PD, v případě dalšího poškození bude
oprava domluvena na místě před pokládkou asfaltového koberce.
d) Stávající asfaltový koberec komunikace bude v dotčeném místě odříznut a u napojení
opravy na původní povrch komunikace bude použito bitumenových pásků nebo jinou
technologií zamezující zatékání povrchových vod do vzniklé spáry.
e) Na opravu obrusné vrstvy nebude použito recyklované obalované směsi.
f) Opravu asfaltového povrchu provede výhradně odborná (akreditovaná) firma.
g) Zásyp výkopů bude proveden pouze nesedavým materiálem včetně nových
konstrukčních vrstev, které budou odpovídat ČSN 736126 a TP 102, 109.
h) Zásypy výkopů budou prováděny po vrstvách max. 25 cm se zhutněním.
i) Před opravou živičných vrstev bude provedena zkouška hutnění podloží (nestmelených
vrstev), která musí prokázat dodržení minimálního modulu přetvárnosti dle daných
předpisů.
j) Hloubka uložení inženýrské sítě bude min. 120 cm pod úrovní dotčených silnic,
krajnic, příkopů nebo zelených pásů.
k) Před zásypem výkopů bude přizván zástupce naší organizace (pí. Menzlová) ke kontrole
hloubky uložení a ke kontrole hutnění zásypů (po vrstvách á 25 cm).
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l)
m)
n)
o)

p)
q)
r)
s)
t)
u)
v)
w)
x)
y)

8.
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Před zahájením stavebních prací je nutné písemné převzetí dotčených silničních
pozemků investorem stavby a po jejím ukončení písemné předání zpět do správy
SÚS Ústeckého kraje, provoz Louny (pí. Menzlová, tel. 415 652 005).
Vlastní povolení zásahu do silničního tělesa je nutné požádat Městský úřad Žatec,
odbor dopravně správních agend.
Zemina z výkopů nebude skladována na vozovkách ani krajnicích ve správě SÚS ÚK.
Investor bude po dobu 60 měsíců ode dne zpětného převzetí dotčeného místa vozovky
SÚS Ústeckého kraje, provoz Louny průběžně a neprodleně zabezpečovat odstranění
vzniklých závad a uhrazovat škody, které vzniknou v důsledku těchto závad na výše
uvedené vozovce.
Investor bude zodpovídat za škody prokazatelně zaviněné zásahem do dotčené vozovky
i po ukončení záruční doby.
SÚS ÚK nebude ručit za případné škody způsobené třetím osobám při provádění prací
v silničních stavbách a pozemcích v rámci výše uvedené stavby.
Investor uvede na své náklady – v případě znečištění, poškození vozovky, krajnice a
příkopu – vše do původního stavu.
Při předání opravených úseků komunikací budou doloženy atesty všech materiálů
použitých při opravách vozovky a protokol o provedení zkoušek hutnění podloží.
Na požádání SÚS ÚK, provozu Louny zajistí investor bezplatné vytýčení inženýrských
sítí.
Veškeré změny při provádění stavebních prací oproti původnímu projektu, které se
dotknou pozemků nebo komunikací v naší správě, budou předem projednány s naší
organizací.
Investor zajistí na své náklady a během stavby zabezpečí kontrolu dopravního značení
nutného při provádění vlastních prací.
Práce v silničních pozemcích nebudou prováděny v zimním období (01. 11. – 31. 03.).
Toto vyjádření má platnost 1 rok.
Toto vyjádření je platné pouze v součinnosti se smlouvou X/4011/2021/LN o úpravě
vzájemných práv a povinností souvisejících se vstupem do tělesa silnice, které investor
uzavře a předloží silničnímu správnímu orgánu nejpozději před vydáním Rozhodnutí o
zvláštním užívání komunikací pro provádění výše uvedených prací v silničních
pozemcích a v silničním tělese.

Povodí Ohře s.p. Chomutov – stanovisko ze dne 26. 11. 2020 zn. POH/52560/202002/032300 :
II.
Stanovisko z hlediska správce povodí :
S realizací výše uvedené akce souhlasíme za předpokladu, že u vodovodního potrubí
bude provedena a dokladována tlaková zkouška podle ČSN 75 5911 „Tlakové
zkoušky vodovodního a závlahového potrubí“ v celém rozsahu.

9.

ČEZ Distribuce a.s. Děčín – souhlas s umístěním stavby a s prováděním činností
v ochranném pásmu elektrického zařízení číslo 023/9999/2021/21/OP ze dne 19. 01.
2021 :
Souhlas s umístěním stavby a s prováděním činností v ochranném pásmu
elektrického zařízení číslo 023/9999/2021/21/OP
Platnost tohoto souhlasu je vázána na dodržení následujících podmínek:
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Podmínkou pro zahájení činnosti v ochranném pásmu je platné „Sdělení o
existenci sítí společnosti ČEZ Distribuce, a.s.“, v daném zájmovém území tohoto
souhlasu a dodržení podmínek uvedených v tomto vyjádření.
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 VN, ČSN
33 2000-5-52 a PNE 34 1050 pro kabelová vedení a ČSN 73 6005 o prostorovém
uspořádání sítí technického vybavení.
Umístění stavby a provádění činností v ochranném pásmu elektrického zařízení
bude realizováno podle situace Roman Hladík, 12/2020, č. výk. C.4.1.
Jakákoliv poškození nebo mimořádné události, způsobené na elektrickém zařízení
stavebníkem, musí být neprodleně oznámeny na poruchovou linku 800 850 860 a
budou opraveny na náklady viníka. Zahrnutí poškozených míst může být
provedeno pouze po souhlasu vydaném naší společností.
Umístěním stavby nesmí dojít ke ztížení přístupu našich pracovníků a pracovníků
námi pověřených firem k našemu zařízení.
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 stavebníkovi 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 práce v ochranných pásmech vedení, které jsou
přílohou tohoto souhlasu.
Jakékoliv události mající vliv na provoz předmětných vedení musí být neprodleně
oznámeny na poruchovou linku 800 850 860 nebo včas oznámeny naší
společnosti.
Výjimka z OP se nevztahuje na zařízení ČEZ ICT Services, a.s. a Telco Pro
Services a.s.

Souhlas s prováděním činností související se zřízením (výstavbou) výše uvedené stavby
končí dnem vydání kolaudačního rozhodnutí.
Provozovatel si vyhrazuje právo odvolat souhlas kdykoli, pokud zjistí, že podmínky
stanovené v tomto „Souhlasu s umístěním stavby a s prováděním činnosti v ochranném
pásmu elektrického zařízení“ nejsou dodrženy. Pokud zjištěné nedostatky nebyly
odstraněny ani na základě písemné výzvy ve stanoveném termínu, je žadatel povinen
uvést ochranné pásmo do původního stavu a zdržet se provozování jakékoli činnosti,
kterou zákon výslovně zakazuje.
Tento souhlas pozbývá platnosti, nebude-li stavba zahájena do 1 roku od udělení souhlasu
a netýká se zajištění dodávky elektřiny pro danou stavbu.
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10. V průběhu provádění stavebních prací bude dbáno na ochranu inženýrských sítí dle
příslušných předpisů. Před zahájením výkopových prací, budou veškerá podzemní
zařízení v souladu s projektovou dokumentací řádně vytýčena a jejich správci budou o
započetí prací informováni. Jelikož při stavbě dojde k dotčení inženýrských sítí, platí
pro napojení, přiblížení k nim, souběhy a křížení s nimi soubory podmínek
provozovatelů těchto sítí uvedené v jejich jednotlivých vyjádřeních:
- Česká telekomunikační infrastruktura, a. s. Praha – stanovisko pracoviště ochrany sítě ze
dne 02. 12. 2020 č.j. 830193/20
- ČEZ Distribuce, a. s. Děčín – sdělení o existenci energetického zařízení v majetku
společnosti ze dne 23. 11. 2020 zn.: 0101418934 a souhlas s umístěním stavby a s
prováděním činnosti v ochranném pásmu elektrického zařízení č. 023/9999/2021/21/OP
ze dne 19. 01. 2021 zn. 1112577114
Při provádění stavby budou dodrženy tyto další podmínky a povinnosti:
11.

12.

13.
14.

15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

Stavba bude prováděna dodavatelsky – stavebním podnikatelem. Provádět stavbu může
jako zhotovitel jen stavební podnikatel, který při její realizaci zabezpečí odborné vedení
provádění stavby stavbyvedoucím. Dále zabezpečí, aby provádění prací na stavbě,
k jejichž provádění je předepsáno zvláštní oprávnění, vykonávaly jen osoby, které jsou
držiteli takového oprávnění.
V souladu s § 152 stavebního zákona je investor stavby povinen oznámit písemně
vodoprávnímu úřadu předem termín zahájení stavby, název a sídlo stavebního
podnikatele, který bude stavbu provádět včetně doložení oprávnění realizovat
vodohospodářské stavby – vodní díla.
Stavba bude dokončena nejpozději do: 2 let ode dne nabytí právní moci tohoto
rozhodnutí.
Vzhledem k tomu, že v současné době není znám dodavatel stavby, termín zahájení a
ostatní lhůty výstavby bude doložen harmonogram stavby včetně plánu kontrolních
prohlídek vodoprávnímu úřadu až před samotným zahájením stavby. Stavebník před
zahájením stavby písemně oznámí vodoprávnímu úřadu jednotlivé fáze výstavby pro
provedení kontrolních prohlídek stavby ve smyslu § 133 stavebního zákona.
Případné škody způsobené na cizím majetku, v rámci realizace výše uvedené stavby
budou hrazeny dle platných předpisů.
Případné odstávky na stávajícím vodovodním řadu v průběhu stavby budou
v dostatečně časovém předstihu vždy projednány s provozovatelem vodovodů, tj. Svč.
vodovody a kanalizace a.s. Teplice.
Přebytečný výkopek bude po dohodě s oprávněnou firmou v průběhu stavby odvážen
na příslušnou skládku. Odvozem nesmí být znečištěny příjezdové komunikace,
v opačném případě bude zajištěno jejich čištění.
Při provádění výkopových prací bude respektována ČSN 73 6005 Prostorové uspořádání
sítí technického vybavení, a to zejména minimální vodorovná vzdálenost od podzemních
inž. sítí a křížení s těmito sítěmi.
Všichni pracovníci provádějící výkopové práce budou prokazatelně seznámeni s vedením
všech podzemních zařízení.
Veškeré odkryté kabelové rozvody budou zajištěny tak, aby nedošlo k jejich náhodnému
nebo úmyslnému poškození.
Před zakrytím výkopů po celé trasy stavby budou zástupci správců inž. sítí přizváni
k provedení kontroly, zda není jednotlivé vedení viditelně poškozeno. O této kontrole
záhozu výkopu bude učiněn zápis ve stavebním deníku a doložen při kolaudačním řízení.
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Veškeré výkopy musí být opatřeny zábranami a výstražnými tabulkami za snížené
viditelnosti a v nočních hodinách musí být výkopy řádně osvětleny, pro chodce musí být
zřízeny přechody, vjezdy k objektům domů a garážím musí být opatřeny dostatečně
pevnými lávkami a silničními přejezdy, pokud to bude technicky možné, komunikace
musí být označeny dopravními značkami.
V průběhu prací nesmí být okolí stavby rušeno nadměrným hlukem, vibracemi
a prašností nad přípustnou míru.
Při provádění stavebních prací budou dodržovány zásady obecné ochrany vodních zdrojů.
Zemina a sypké materiály musí být ukládány tak, aby nedocházelo k jejich splavování.
Stavební mechanizmy musí být v takovém technickém stavu, aby nedocházelo k úkapům
ropných látek a následné kontaminaci povrchových a podzemních vod.
Stavební práce nebudou prováděny v době nočního klidu od 22. hodiny do 6. hodiny.
Pokud dojde ke znečištění komunikací v případě dešťů, je nutné zabezpečit čištění.
Dopravní značky a zařízení musí být umístěny na komunikacích před zahájením prací a
po celou dobu realizace stavby musí být udržovány. Po ukončení prací, tj. po uvedení
vozovky do bezpečného a sjízdného stavu musí být přechodné značení odstraněno.
Po ukončení stavebních prací budou odstraněna veškerá pomocná zařízení stavby.
Provedení případných změn stavby před jejím dokončením je přípustné ve smyslu § 118
stavebního zákona pouze na základě povolení vodoprávního úřadu.
Před zahájením stavebních prací budou vytýčena veškerá podzemní vedení a zařízení na
staveništi osobami k tomu oprávněnými. Zemní práce budou započaty po předchozím
souhlasu správců těchto vedení a zařízení. Bez vytýčení všech podzemních zařízení
nesmí být práce zahájeny.
Před zahájením stavby bude zajištěna investorem stavby platnost jednotlivých vyjádření
správců inženýrských sítí.
Stavebník je povinen ohlašovat vodoprávnímu úřadu fáze výstavby podle plánu
kontrolních prohlídek stavby, umožnit provedení kontrolní prohlídky a pokud tomu
nebrání vážné důvody, této prohlídky se zúčastnit, ohlásit vodoprávnímu úřadu
neprodleně po jejich zjištění závady na stavbě, které ohrožují život a zdraví osob nebo
bezpečnost stavby.
V průběhu stavby bude zajištěn řádný přístup do všech okolních nemovitostí. Termín
zahájení realizace stavby bude vždy s min. 14-denním předstihem oznámen
písemnou formou, tj. prokazatelně všem účastníkům
řízení,
zejména
vlastníkům sousedních nemovitostí.
Pozemky dotčené stavbou budou po dokončení stavby uvedeny do uživatelného
odpovídajícímu původnímu stavu.

III.
35.

Pro užívání stavby vodního díla vodoprávní úřad stanovuje v souladu s § 122
odst.1 zákona č. 183/2006 Sb., (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů tyto
podmínky :
Dokončenou stavbu lze užívat jen na základě vydaného kolaudačního souhlasu
dle § 122 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu
(stavební zákon), který je dokladem pro užívání stavby.
Pro vydání kolaudačního souhlasu stavebník opatří závazná stanoviska dotčených
orgánů k užívání stavby vyžadovaná zvláštními právními předpisy. K žádosti o
vydání kolaudačního souhlasu budou stavebníkem předloženy příslušné doklady a
revize, mj. :
doklady k použitým materiálům (atesty, prohlášení o shodě, certifikáty)
zpráva o výsledku odborného dozoru archeologa
vyjádření správců podzemních zařízení souběžných a křižujících
doklad o shodě potrubí použitého ke stavbě vodovodu podle vyhlášky č. 409/2005
Sb. ve smyslu § 5 zákona č. 258/2000 Sb.
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protokol o zkoušce (zpracovaný akreditovanou laboratoří včetně akreditovaného
odběru) a výsledky kráceného rozboru pitné vody z nejvzdálenějšího místa od
napojení vodovodu ve směru toku. Požadavek vychází z § 4 vyhlášky č. 252/2004
Sb.
protokol o provedení tlakové zkoušky vodovodu
geodetické zaměření skutečného provedení stavby včetně opravené PD dle
skutečného provedení stavby
závazné stanovisko k užívání stavby na výše uvedenou stavbu vydané
Krajskou hygienickou stanicí Ústeckého kraje, územní pracoviště Louny
závazné stanovisko k užívání stavby na výše uvedenou stavbu vydané
Hasičským záchranným sborem Ústeckého kraje, územní odbor Žatec

Účastníci řízení na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu (§ 27 odst. 1 správního
řádu):
Severočeská vodárenská společnost a.s., IČ 49099469, Přítkovská č.p. 1689/14, 415 50 Teplice

Odůvodnění
Dne 20. 04. 2021 podal žadatel Severočeská vodárenská společnost a.s., IČ 49099469,
Přítkovská č.p. 1689/14, 415 01 Teplice 1, kterou zastupují na základě plné moci Severočeské
vodovody a kanalizace a.s., IČ 49099451, Přítkovská č.p. 1689/14, 415 01 Teplice 1. které dále
pověřují k zastupování svého zaměstnance Miloslavu Kočišovou, investičního referenta,
Přítkovská č.p. 1689, 415 50 Teplice 1 ze společnosti Severočeské vodovody a kanalizace a.s.,
IČ 49099451, Přítkovská č.p. 1689, 415 50 Teplice 1 žádost o vydání stavebního povolení na
výše uvedenou stavbu, uvedeným dnem bylo zahájeno vodoprávní řízení.
Dnem podání žádosti bylo v souladu s ustanovením § 44 správního řádu zahájeno vodoprávní
řízení.
Účastníci vodoprávního řízení byli určeni v souladu s ustanovením § 27 správního řádu, § 115
vodního zákona a § 109 stavebního zákona. Vodoprávní úřad dospěl k závěru, že účastníky řízení
jsou na základě možného dotčení práv v souvislosti s tímto rozhodnutím:

I.

Povolení stavby vodního díla – účastnící řízení dle § 109 stavebního zákona :

a)

stavebník

-

Severočeská vodárenská společnost a.s., IČ 49099469, Přítkovská č.p. 1689/14, 415 50
Teplice

c)

vlastník pozemku, na kterém má být stavba prováděna, není-li stavebníkem, může-li být
jeho vlastnické právo k pozemku prováděním stavby přímo dotčeno
Obec Čeradice, IČ 47786701, Čeradice č.p. 25, 438 01 Žatec 1 – vlastník poz.parc.č.
833/29, 833/1, 30/1, 833/24, 835/1, 834/1, 883/3, 883/1, 428/2 k.ú. Čeradice u Žatce
Správa a údržba silnic Ústeckého kraje p.o., IČ 00080837, Ruská č.p. 260, 417 03
Dubí 3 – vlastník poz.parc.č. 833/23, 882/1, 882/2, 883/4, 883/2 v k.ú. Čeradice u Žatce

-
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e) vlastník sousedního pozemku nebo stavby na něm, může-li být jeho vlastnické právo
prováděním stavby přímo dotčeno (§ 109 e) stavebního zákona
Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním pozemkům:
st. p. 1/1, 1/2, 1/3, 2, 3, 4, 5, 6, 7/1, 8/1, 10/1, 10/3, 13, 14/1, 14/2, 15/1, 16/2, 18, 22, 23,
25/1, 27/1, 28/1, 28/2, 29/1, 31/1, 31/2, 31/3, 32/1, 32/2, 37/1, 37/2, 38, 39, 40, 44, 46, 47,
48, 55/2, 63/1, 64, 70, 87, 94, 95/1, 96, 97, 98, 99/1, 111, 126, 140, 141, 142, 143, 144, 145,
146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, parc. č. 1/2, 6/4, 6/5, 8, 11/2, 17,
21, 26/1, 27, 29/1, 30/5, 30/6, 30/7, 30/8, 30/9, 30/10, 30/11, 30/12, 30/13, 30/14, 30/20,
30/25, 30/31, 30/32, 30/36, 30/37, 30/38, 30/39, 30/44, 31, 41, 45/3, 58/1, 59/1, 60, 61/2,
398/5, 398/7, 398/75, 398/76, 398/77, 427, 428/3, 428/5, 428/9, 428/13, 428/22, 428/23,
428/27, 445/2, 445/3, 445/5, 445/6, 445/9, 445/10, 445/16, 445/19, 445/21, 445/22, 445/23,
445/24, 445/25, 454/2, 480/2, 492/1, 492/2, 492/8, 492/9, 492/13, 492/14, 492/15, 492/16,
492/18, 492/19, 492/20, 510/6, 510/12, 833/2, 833/4, 833/10, 833/13, 833/16, 833/17,
833/18, 833/19, 833/20, 833/22, 833/25, 833/26, 833/28, 833/30, 833/32, 833/34, 833/36,
834/2, 834/4, 835/2, 836/2, 836/4, 848/2, 852/2, 866, 881, 883/1, 907/1, 908, 913, 915/1,
918/2, 918/8, 918/9, 919, 921, 933, 934, 938, 942, 943 v katastrálním území Čeradice u
Žatce, parc. č. 616/1 v katastrálním území Libočany, parc. č. 7009/5 v katastrálním území
Žatec
Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním stavbám:
Čeradice č.p. 109, č.p. 65, č.p. 16, č.p. 36, č.p. 40, č.p. 14, č.p. 13, č.p. 11, č.p. 55, č.p. 56,
č.p. 47, č.p. 44, č.p. 43, č.p. 27, č.p. 9, č.p. 53, č.p. 8, č.p. 7, č.p. 61, č.p. 5, č.p. 80, č.p. 2,
č.p. 1, č.p. 39, č.p. 26, č.p. 25, č.p. 30, č.p. 62, č.p. 86, č.p. 38, č.p. 73, č.p. 78, č.p. 79, č.p.
81, č.p. 82, č.p. 83, č.p. 84, č.p. 87, č.p. 92, č.p. 93, č.p. 98, č.p. 99, č.p. 104, č.p. 88, č.p. 91,
č.p. 94, č.p. 97, č.p. 100, č.p. 103, č.p. 89, č.p. 90, č.p. 95, č.p. 96, č.p. 101 a č.p. 102
Vlastníci ostatních pozemků v dané lokalitě veřejnou vyhláškou.
vlastníci a provozovatelé technické infrastruktury v sousedství stavby
Svč. vodovody a kanalizace a.s. Teplice a.s., IČ 49099451, Přítkovská č.p. 1689, 415 50
Teplice
Česká telekomunikační infrastruktura a.s., IČ 04084063, Olšanská č.p. 2681/6, 130 00
Praha 3
ČEZ Distribuce, a. s. Děčín, IČ 24729035, Teplická č.p. 874/8, 405 02 Děčín IV –
Podmokly
Účastníky řízení nejsou vlastníci dalších okolních pozemků a staveb v sousedství, jelikož se
jejich práv zamýšlená a tímto rozhodnutím povolená stavba nedotkne.
Žádost byla doložena všemi povinnými doklady podle ustanovení § 9 odst. 1 vodního zákona
a § 2 a § 10 vyhlášky č. 183/2018 Sb., o náležitostech rozhodnutí a dalších opatření
vodoprávního úřadu a o dokladech předkládaných vodoprávnímu úřadu, a to:
1)

projektová dokumentace zpracovaná Svč.vodovody a kanalizacemi a.s. Teplice – útvar
projekce – ověřil Roman Hladík – autorizovaný technik pro vodohospodářské stavby,
spec. stavby zdravotnětechnické z 01/2021

2)

plná moc ze dne 19. 02. 2020

3)

pověření pro paní Miloslavu Kočišovou ze dne 05. 03. 2020

4)

informace o parcelách KN
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5)

kopie z katastrální mapy

6)

Smlouva o úpravě vzájemných práv a povinností souvisejících s rekonstrukcí vodního
díla uzavřená mezi Obcí Čeradice a Svč. vodárenskou společností a.s. Teplice ze dne 04.
01. 2021

7)

Městský úřad Žatec – Stavební a vyvlastňovací úřad, životní prostředí – Koordinované
závazné stanovisko ze dne 02. 03. 2021 pod spis. zn.: MUZAS/6843/2021/Sla, č.j.
MUZA 9623/2021

8)

Městský úřad Žatec – Stavební a vyvlastňovací úřad, životní prostředí – Památková péče
– stanovisko k vodoprávnímu řízení ze dne 14. 06. 2021 pod spis. zn.:
MUZAS/25461/2021/PP/Ža, č.j. MUZA 25481/2021

9)

Krajská hygienická stanice Ústeckého kraje, územní pracoviště Louny – závazné
stanovisko ze dne 08. 02. 2021 č.j. KHSUL 13045/2021 pod spis. zn.: S-KHSUL
12062/2021

10)

Hasičský záchranný sbor Ústeckého kraje, územní odbor Žatec – závazné stanovisko ze
dne 10. 02. 2021 č.j. HSUL-380-2/ŽA-2021, Ev.č. 35 PD/PRE-Chy/2021

11)

Povodí Ohře s.p. Chomutov – stanovisko ze dne 26. 11. 2020 č.j. POH/52560/202002/032300

12)

Svč. vodovody a kanalizace, a.s. Teplice – vyjádření ze dne 25. 01. 2021 č.j.
O21690007193/UTPCMO/RR

13)

Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, p.o. Dubí 3 – vyjádření ze dne 02. 02. 2021

14)

Česká telekomunikační infrastruktura a.s. Praha 3 – vyjádření ze dne 02. 12. 2020 č.j.
830193/20

15)

GasNet, s.r.o. Ústí nad Labem – stanovisko ze dne 23. 11. 2020 zn. 5002265100

16)

Telco Pro Services, a.s. Praha 4 – vyjádření ze dne 23. 11. 2020 zn. 0201156976

17)

ČEZ ICT Services, a.s. Praha 4 – vyjádření ze dne 23. 11. 2020 zn. 0700296733

18)

ČEZ Distribuce, a.s. Děčín – vyjádření ze dne 23. 11. 2020 č.j. 0101418934 a souhlas
s umístěním stavby a s prováděním činností v ochranném pásmu elektrického zařízení ze
dne 19. 01. 2021 zn. 1112577114

19)

Ministerstvo obrany, Sekce nakládání s majetkem – Oddělení ochrany územních zájmů
ČECHY – stanovisko ze dne 26. 11. 2020 pod spis. zn.: ÚP-573/20-393-2020-1150

20)

ELTODO OSVĚTLENÍ, s.r.o., Praha 4 – vyjádření ze dne 23. 11. 2020 č.j.
VPD_2020_2133

21)

GRAPE SC, a.s., Praha 1 – vyjádření ze dne 26. 11. 2020

22)

Ústav archeologické památkové péče severozápadních Čech, v.v.i. Most – vyjádření ze
dne 10. 12. 2020 č.j. 1815/2020

23)

Policie ČR - Krajské ředitelství policie Ústeckého kraje – vyjádření ze dne 13. 01. 2021
č.j. KRPU-8829-1/ČJ-2021-040706-1-IB

24)

NET4GAS, s.r.o. Praha 4 – vyjádření ze dne 23. 11. 2020 zn. 11021/20/OVP/N

25)

Vodafone Czech Republic a.s. Praha – vyjádření ze dne 23. 11. 2020 zn. 2011231329232649

26)

Doklad o zaplacení správního poplatku ve výši 3 000 Kč ze dne 31. 05. 2021
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Vodoprávní úřad opatřením ze dne 20. 05. 2021 pod spis. zn.: MUZAS/16045/2021/ŽP/Pf,
č.j. MUZA 21424/2021 oznámil veřejnou vyhláškou známým účastníkům řízení a dotčeným
orgánům zahájení vodoprávního o vydání stavebního povolení na výše uvedenou stavbu
vodního díla. Současně nařídil ústní jednání spojené s ohledáním na místě na 16. 06. 2021
s upozorněním, že závazná stanoviska a námitky, popřípadě důkazy, mohou uplatnit nejpozději
při ústním jednání, jinak k nim nebude přihlédnuto. O výsledku místního šetření spojeného
s ústním jednáním byl sepsán protokol. Do konání místního šetření spojeného s ústním
projednáním se písemně vyjádřil dotčený orgán, tj. Městský úřad Žatec, Stavební a
vyvlastňovací úřad, životní prostředí – Památková péče stanoviskem k vodoprávnímu řízení ze
dne 14. 06. 2021 pod spis.zn. MUZAS/25461/2021/PP/Ža, č.j. MUZA 25481/2021. V rámci
místního šetření a ústního jednání se písemně do protokolu vyjádřila Obec Čeradice, která
souhlasí s navrženou trasou v zastavěné ploše v úseku LB3 – Z10 v souběhu s ostatní technickou
infrastrukturou.
Připomínky zástupců dotčených orgánů a jednotlivých účastníků řízení byly zahrnuty do výše
uvedených podmínek stavebního povolení.
Projektovou dokumentaci stavby „Čeradice – rekonstrukce vodovodu“ vypracovaly Svč.
vodovody a kanalizace a.s. Teplice – ověřil Roman Hladík – autorizovaný technik pro
vodohospodářské stavby, spec. stavby zdravotnětechnické (ČKAIT 0401276) z 12/2020,
zakázkové číslo : 11602/4.

Projektová dokumentace stavby řeší:
Předložená projektová dokumentace řeší stavební úpravy stávajícího vodovodního řadu
z důvodů kvalitnějšího zajištění a zásobování obyvatelstva pitnou vodou v dané lokalitě, tj.
v obci Čeradice.
Navrhované kapacity :
Kapacity:

IO 01 Rekonstrukce vodovodu
B1 -HDPE SLM 3.0, OD 110, ID 100mm, PAS
1075, dl. 145,20 m, Typ 3 - Burstlining
HDPE Rc Plus OD 110, ID 100mm, PAS
1075, dl. 283,30 m , Typ 2 - výkop
Přepojení přípojek HDPE Rc Plus – 11 ks
Prodloužení přípojek HDPE Rc Plus – 5 ks
B2 -HDPE SLM 3.0, OD 90, ID 80mm, PAS
1075, dl. 70,0 m, Typ 3 - Burstlining
HDPE Rc Plus OD 90, ID 80mm, PAS
1075, dl. 65,40 m , Typ 2 - výkop
Přepojení přípojek HDPE Rc Plus – 4 ks
Prodloužení přípojek HDPE Rc Plus – 2 ks
B3 -HDPE SLM 3.0, OD 90, ID 80mm, PAS
1075, dl. 132,40 m, Typ 3 - Burstlining
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Přepojení přípojek HDPE Rc Plus – 13 ks
B4 -HDPE HDPE Rc Plus, OD 90, ID 80mm, PAS
1075, dl. 57,0 m, Typ 2 - výkop
Přepojení přípojek HDPE Rc Plus – 3 ks
B5 -HDPE HDPE Rc Plus, OD 90, ID 80mm, PAS
1075, dl. 9,30 m, Typ 2 - výkop
B6 -HDPE HDPE Rc Plus, OD 63, ID 50mm, PAS
1075, dl. 100,0 m, Typ 2 - výkop
Přepojení přípojek HDPE Rc Plus – 5 ks
Protlak silnice III/22523 – 9,0 m

IO 01 Vodovod
Rekonstrukce stávajícího vodovodního řadu vedeného v komunikaci v majetku obce Čeradice a
SUS Louny, v travnatém pásu, chodníku, v celkové délce 862,60 m, vč. přepojení 36 ks
vodovodních přípojek a prodloužení přípojek k novému vodovodu v počtu 7 ks. Stávající potrubí
LT 100 a 80 bude pod zemí roztrženo a na jeho místo bude zataženo potrubí nové, z výkopu
bude odstraněno. Jedná se o bezvýkopovou metodu rekonstrukce – burstlining a klasický
otevřený výkop. V místech výkopu bude vyříznuto a odstraněno. Pro požární zajištění území
bude osazen nový nadzemní hydrant před čp. 27. Bude použito potrubí pro bezvýkopovou
technologii BURSTLINING- HDPE SLM 3.0, OD 110 a 90mm, ID 100 a 80 mm , PAS 1075,
typ 3, v celkové délce 347,30 m. Dále bude pro otevřený výkop použito potrubí HDPE RC
Plus, OD 110, 90 a 63mm, ID 100, 80 a 50mm , PAS 1075, typ 2, v celkové délce 515,0 m.
Potrubí přípojek bude z HDPE RC Plus, OD 32 a 63mm, PAS 1075, v celkové délce 87 m. Z
části se předpokládá provádění bezvýkopem, řízeným protlakem v povrchách – bet. dlažba,
asfalt, tráva, beton, štěrk. Trasa nového potrubí vede v trase původního vedení, pouze v místech
náměstí je trasa navržena blíže k zástavbě, z důvodu křížení stávajících sítí.
ŘAD „B1“
Rekonstrukce bude začínat v novém uzlu pod čp. 66, v LB1 v příkopu asf. komunikaci SUS
III/22523 a to napojením pomocí výřezu na stávajícím potrubí AC DN 100 s osazením nového T
kusu 100/100 a 2x šoupátka DN 100 (4000E2) se ZS 100 a propojením pomocí Synoflex 7994.
Dále pokračuje trasa překopem komunikace a chodníku směrem ke svahu, do travnaté plochy
parku k LB2. Zde bude nutno počítat se ztíženým výkopem ve svahu a to až k LB3. Dále
pokračuje trasa vodovodu v trávníku ve směru k nové armaturní šachtě. Tato bude osazena
mimo komunikaci, vedle kanalizace LB5. Nová šachta bude o vnitřních rozměrech 2,9 * 1,5m, je
navržena jako betonová ( případně zděná z KB Bloků ), nepřejezdná a bude do ní osazeno šoupě
DN 100mm s kolečkem. V budoucnu bude sloužit pro umístění redukčního ventilu. Na
vodovodu bude osazen podzemní hydrant DN 80 se šoupátkem H1, pro odkalení sítě v LB6 .
Dále trasa pokračuje v LB7, kde bude umístěn automatický podzemní vzdušník DN 50mm pod
poklopem hydrantovým. Zde začíná část trasy vedena BURSTLININGEM a to až do LB8. Dále
trasa pokračuje výkopem k LB9 kde dojde k napojení odbočného řadu PVC 90, se šoupátkem
DN 80(4000E2) se ZS 80mm. Dále trasa pokračuje výkopem k LB11 kde dojde k napojení
odbočného řadu PE 90, se šoupátky 2xDN 100mm(4000E2) se ZS 100mm pro řad B5 a druhé
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jako sekční. Dále trasa pokračuje v LB12, kde začíná část trasy vedena BURSTLININGEM a to
až do LB15. Na trase je ještě jedna odbočka v LB14 a to pro řad B6, se šoupátkem DN 50mm.
Dále pokračuje trasa výkopem až na konec v LB20. Zde dojde k rozbočení na řady B2 a B3, se
šoupátky DN 80mm (4000E2) se ZS 80mm. Na trase řadu B1 je osazen nový nadzemní požární
hydrant v LB17 K230 – H2 se šoupátkem DN 80mm a ZS. Obnova povrchu byla odsouhlasena
s obcí a SUS. Dále dojde k přepojení domovních přípojek – 11 ks. Dále bude prodlouženo
celkem 5 ks přípojek na nový vodovod. Potrubí nového vodovodního řadu bude z HDPE SLM
3.0, OD 110mm, ID 100mm, PAS 1075, dl. 145,20m, typ 3, pro BURSTLINING. Potrubí
nového vodovodního řadu bude z HDPE HDPE RC Plus, OD 110mm, ID 100mm, PAS 1075,
dl. 283,30m, typ 2, pro VÝKOP.
Součástí stavby je i zrušení stávajícího vodovodu DN 100mm. Dotčeny jsou pozemky původní.
Demontáž potrubí v otevřeném výkopu LT 100 - 62,0m. Zrušení burstliningem LT 100 –
145,20m. Dále dojde ke zrušení původní odbočky na vodovodu AC 100. Bude demontováno
šoupě a T kus 100/100 a potrubí bude doplněno potrubím TLT DN 100 v délce 1m. Připojení
bude pomocí tvarovek Synoflex 7974 DN 100.
ŘAD „B2“
Rekonstrukce bude začínat na pozemku obce ( mimo asf. SUS ) v LB20, a to napojením na nový
T kus 80/80. V místě napojení budou osazena dvě nová šoupata DN 80 (4000E2) se ZS. Potrubí
ve směru na Žatec. Dále pokračuje trasa rekonstrukce v souběhu se silnicí, vede v travnatém
pásu, chodníku obce, až do LB24 , k čp. 47, výkopem. Zde dojde ke zrušení podzemního
hydrantu, DN 80 se šoupátkem DN 80.
Dále vede trasa v krajnici komunikace a chodníku BURSTLININGEM až k LB26 kde je
napojení odbočného řadu B4, s osazením šoupěte DN 80 (4000E2) se ZS. Dále trasa pokračuje
v travnatém příkopu silnice až k LB28 kde je ukončena osazením podzemního hydrantu DN
80mm, H3 se šoupátkem DN 80 (4000E2) se ZS – odkalení sítě. Obnova povrchu byla
odsouhlasena s obcí a SUS. Dále dojde k přepojení domovních přípojek – 4 ks. Dále bude
prodlouženo celkem 2 ks přípojek na nový vodovod. Na vodovodu bude osazen podzemní
hydrant H3 pro odkalení sítě. Potrubí nového vodovodního řadu bude z HDPE SLM 3.0, OD
90mm, ID 80mm, PAS 1075, typ 3, dl. 70,0 m – pro BURASTLINING. Potrubí nového
vodovodního řadu bude z HDPE HDPE RC Plus, OD 90mm, ID 80mm, PAS 1075, dl.
65,40m, typ 2, pro VÝKOP. Součástí stavby je i zrušení stávajícího vodovodu DN 80mm.
Burstlining – 70,0m
Výkop – 65,40m
ŘAD „B3“
Rekonstrukce bude začínat na konci řadu B1, v LB20 vedle silnice v polovegetačních tvárnicích a
to napojením na nový T kus 80/80 a šoupátkem DN 80 (4000E2) se ZS. Dále pokračuje trasa
v burstliningem až do LB34 před čp. 83, kde bude dále pokračovat otevřeným výkopem až do
konce rekonstrukce v LB35. Ukončení bude osazením podzemního hydrantu DN 80mm, H4 se
šoupátkem DN 80 (4000E2) se ZS – odkalení sítě. Obnova povrchu byla odsouhlasena s obcí a
SUS. Dále dojde k přepojení domovních přípojek – 13 ks. Potrubí nového vodovodního řadu
bude z HDPE SLM 3.0, OD 90mm, ID 80mm, PAS 1075, typ 3, dl. 132,40 m. Téměř celá
trasa rekonstrukce je navržena bezvýkopovou technologií ( BURSTLINING ). Součástí stavby je
i zrušení stávajícího vodovodu DN 80mm. Burstlining – 120,0m Výkop – 12,40m
ŘAD „B4“
Rekonstrukce bude začínat na konci řadu B2, v LB26 v silnici a to napojením na nový T kus
80/80 a šoupátkem DN 80 (4000E2) se ZS. Dále pokračuje trasa v výkopem až do LB29 před čp.
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56, kde bude lom a dále pokračovat otevřeným výkopem až do konce rekonstrukce v LB30.
Ukončení bude osazením podzemního hydrantu DN 80mm, H5 se šoupátkem DN 80 (4000E2)
se ZS – odvzdušnění sítě. Obnova povrchu byla odsouhlasena s obcí a SUS. Dále dojde
k přepojení domovních přípojek – 3 ks. Potrubí nového vodovodního řadu bude z HDPE RC
plus, OD 90mm, ID 80mm, PAS 1075, typ 2, dl. 57,0 m. Celá trasa rekonstrukce je navržena
výkopem. Součástí stavby je i zrušení stávajícího vodovodu DN 80mm. Výkop – 57,0m.
ŘAD „B5“
Rekonstrukce bude začínat v LB11 v silnici a to napojením na nový T kus 100/100 a šoupátkem
DN 100 (4000E2) se ZS. Dále pokračuje trasa v výkopem až do LB40 před čp. 78, kde bude
ukončena. Připojení na stávající potrubí PE 90 bude pomocí tvarovek Systém 2000 0430 DN
80mm. Obnova povrchu byla odsouhlasena s obcí a SUS. Na trase nejsou přípojky. Potrubí
nového vodovodního řadu bude z HDPE RC plus, OD 90mm, ID 80mm, PAS 1075, typ 2, dl.
9,30 m. Celá trasa rekonstrukce je navržena výkopem. Součástí stavby je i zrušení stávajícího
vodovodu PVC DN 80mm. Výkop – 9,3m.
ŘAD „B6“
Rekonstrukce bude začínat na konci řadu B1, v LB14 v travnaté ploše a to napojením na nový T
kus 100/50 a šoupátkem DN 50 (4000E2) se ZS. Dále pokračuje trasa výkopem až k silnici.
Přechod silnice je řešen protlakem DN 80mm v dl. 9,0m, bez chráničky, ve směru k LB36 před
čp. 61, kde bude lom a dále pokračovat otevřeným výkopem až do konce rekonstrukce v LB39.
Ukončení bude osazením odběrové soupravy DN 2“, K1 se ZS – odvzdušnění sítě. Obnova
povrchu byla odsouhlasena s obcí a SUS. Dále dojde k přepojení domovních přípojek – 5 ks.
Potrubí nového vodovodního řadu bude z HDPE RC plus, OD 63mm, ID 50mm, PAS 1075,
typ 2, dl. 100,0 m. Celá trasa rekonstrukce je navržena výkopem. Součástí stavby je i zrušení
stávajícího vodovodu DN 50mm. Výkop – 91,0m.
Demolice
Součástí stavby je i zrušení stávajícího vodovodu. Demontáž vodovodního potrubí z výkopu
(montážní a startovací jámy )
LT 50 – 91m, LT 80 – 134,80m, LT 100 – 62m,

PVC 90 – 9,3m.

Část je započteno do burstliningu – LT 100 – 145,20m, LT 80 – 190m.

Stanoviska dotčených orgánů, odborná posouzení, znalecké posudky :
-

Městský úřad Žatec – Stavební a vyvlastňovací úřad, životní prostředí – Koordinované
závazné stanovisko ze dne 02. 03. 2021 pod spis. zn.: MUZAS/6843/2021/Sla, č.j. MUZA
9623/2021

-

Krajská hygienická stanice Ústeckého kraje, územní pracoviště Louny – závazné
stanovisko ze dne 08. 02. 2021 č.j. KHSUL 13045/2021 pod spis. zn.: S-KHSUL
12062/2021

-

Hasičský záchranný sbor Ústeckého kraje, územní odbor Žatec – souhlasné závazné
stanovisko ze dne 10. 02. 2021 č.j. HSUL-380-2/ŽA-2021, Ev.č. 35 PD/PRE-Chy/2021
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Posouzení vodoprávního úřadu:
Vodoprávní úřad v provedeném řízení zkoordinoval předložená stanoviska a jednotlivá
vyjádření dotčených orgánů a účastníků řízení a zahrnul je do podmínek rozhodnutí.
Vodoprávní úřad v provedeném řízení přezkoumal předloženou žádost z hlediska zájmů
sledovaných vodním zákonem, dále podle § 111 stavebního zákona a zjistil, že jejím
uskutečněním nejsou ohroženy zájmy společnosti ani nepřiměřeně omezena či ohrožena práva a
oprávněné zájmy účastníků řízení. Předloženým záměrem nedojde ke změně charakteru území
ani jinak nebude ovlivněno okolí. Lze předpokládat, že uvedeným záměrem ve věci provedení
stavby „Čeradice – rekonstrukce vodovodu“ nedojde ke zhoršení chemického stavu a
ekologického potenciálu dotčených útvarů povrchových vod a chemického stavu a
kvantitativního stavu útvaru podzemních vod, a že nebude znemožněno dosažení jejich dobrého
stavu. Projektová dokumentace stavby splňuje obecné technické požadavky na výstavbu. Při
přezkoumání žádosti, projednání věci s účastníky řízení a na základě shromážděných právně
významných skutečností nebyly shledány důvody bránící povolení.
Městský úřad Žatec, stavební a vyvlastňovací úřad, životní prostředí, obecní úřad obce
s rozšířenou působností, jako příslušný vodoprávní úřad proto rozhodl tak, jak je uvedeno
ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.
Účastníci řízení - další dotčené osoby (§ 27 odst. 2 správního řádu):
CETIN a.s., ČEZ Distribuce, a. s., Obec Libočany, Město Žatec, zastoupené odborem rozvoje
města, náměstí Svobody č.p. 1, 438 01 Žatec 1
Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním pozemkům:
st. p. 1/1, 1/2, 1/3, 2, 3, 4, 5, 6, 7/1, 8/1, 10/1, 10/3, 13, 14/1, 14/2, 15/1, 16/2, 18, 22, 23,
25/1, 27/1, 28/1, 28/2, 29/1, 31/1, 31/2, 31/3, 32/1, 32/2, 37/1, 37/2, 38, 39, 40, 44, 46,
47, 48, 55/2, 63/1, 64, 70, 87, 94, 95/1, 96, 97, 98, 99/1, 111, 126, 140, 141, 142, 143,
144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, parc. č. 1/2, 6/4,
6/5, 8, 11/2, 17, 21, 26/1, 27, 29/1, 30/5, 30/6, 30/7, 30/8, 30/9, 30/10, 30/11, 30/12,
30/13, 30/14, 30/20, 30/25, 30/31, 30/32, 30/36, 30/37, 30/38, 30/39, 30/44, 31, 41, 45/3,
58/1, 59/1, 60, 61/2, 398/5, 398/7, 398/75, 398/76, 398/77, 427, 428/3, 428/5, 428/9,
428/13, 428/22, 428/23, 428/27, 445/2, 445/3, 445/5, 445/6, 445/9, 445/10, 445/16,
445/19, 445/21, 445/22, 445/23, 445/24, 445/25, 454/2, 480/2, 492/1, 492/2, 492/8,
492/9, 492/13, 492/14, 492/15, 492/16, 492/18, 492/19, 492/20, 510/6, 510/12, 833/2,
833/4, 833/10, 833/13, 833/16, 833/17, 833/18, 833/19, 833/20, 833/22, 833/25, 833/26,
833/28, 833/30, 833/32, 833/34, 833/36, 834/2, 834/4, 835/2, 836/2, 836/4, 848/2, 852/2,
866, 881, 883/1, 907/1, 908, 913, 915/1, 918/2, 918/8, 918/9, 919, 921, 933, 934, 938,
942, 943 v katastrálním území Čeradice u Žatce, parc. č. 616/1 v katastrálním území
Libočany, parc. č. 7009/5 v katastrálním území Žatec
Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním stavbám:
Čeradice č.p. 109, č.p. 65, č.p. 16, č.p. 36, č.p. 40, č.p. 14, č.p. 13, č.p. 11, č.p. 55, č.p. 56,
č.p. 47, č.p. 44, č.p. 43, č.p. 27, č.p. 9, č.p. 53, č.p. 8, č.p. 7, č.p. 61, č.p. 5, č.p. 80, č.p. 2,
č.p. 1, č.p. 39, č.p. 26, č.p. 25, č.p. 30, č.p. 62, č.p. 86, č.p. 38, č.p. 73, č.p. 78, č.p. 79,
č.p. 81, č.p. 82, č.p. 83, č.p. 84, č.p. 87, č.p. 92, č.p. 93, č.p. 98, č.p. 99, č.p. 104, č.p. 88,
č.p. 91, č.p. 94, č.p. 97, č.p. 100, č.p. 103, č.p. 89, č.p. 90, č.p. 95, č.p. 96, č.p. 101 a č.p.
102
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Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků:
-

Účastníci neuplatnili návrhy a námitky.

Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí:
-

K podkladům rozhodnutí se jednotliví účastníci řízení vyjádřili kladně. Podmínky uvedené
v jednotlivých stanoviscích a vyjádřeních byly zapracovány do podmínek tohoto rozhodnutí.

Upozornění na povinnosti vyplývající z některých právních předpisů :
-

Při provádění stavby je nutno dodržovat předpisy týkající se bezpečnosti práce a technických
zařízeních, zejména zákon č. 309/2006 Sb. (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a
ochrany zdraví při práci) a nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších
minimálních
požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích a zajistit ochranu zdraví
a života osob na staveništi.

-

Při provádění stavby budou dodrženy základní technické požadavky pro vodní díla a obecné
technické požadavky na stavební konstrukce vodních děl podle vyhlášky č. 590/2002 Sb., o
technických požadavcích pro vodní díla.
Stavební povolení pozbývá podle § 115 stavebního zákona platnost, jestliže stavba nebyla
zahájena do 2 let ode dne, kdy nabylo právní moci.
Stavba nesmí být zahájena, dokud stavební povolení nenabude právní moci.

-

Za správnost, úplnost a proveditelnost zpracované projektové dokumentace zodpovídá
projektant. Pro stavbu budou použity pouze výrobky ověřené podle zvláštních předpisů.

-

Stavebník zajistí, aby na stavbě byla k dispozici ověřená dokumentace stavby a všechny
doklady týkající se prováděné stavby, případně jejich kopie.

-

Stavebník zajistí vytýčení prostorové polohy orgánem nebo organizací k tomu oprávněnou
podle ustanovení § 153 odst. 3 stavebního zákona.

-

Zhotovitel – oprávněný stavební podnikatel ručí za bezpečné dokončení stavby dle
schváleného projektu a platných předpisů.

-

Při provádění stavebních prací budou dodržovány zásady obecné ochrany vodních zdrojů.
Zemina a sypké materiály musí být ukládány tak, aby nedocházelo k jejich splavování.
Stavební mechanizmy musí být v takovém technickém stavu, aby nedocházelo k úkapům
ropných látek a následné kontaminaci povrchových a podzemních vod.

-

Při provádění stavby vyžadující stavební povolení nebo ohlášení stavebnímu úřadu musí být
veden stavební deník, do něhož se pravidelně zaznamenávají údaje týkající se provádění
stavby.

-

Pro stavbu mohou být použity jen takové výrobky, materiály a konstrukce, jejichž vlastnosti
z hlediska způsobnosti stavby pro navržený účel zaručují, že stavba při správném provedení
a běžné údržbě po dobu předpokládané existence splní základní požadavky na stavby.
Vodoprávní úřad po dni nabytí právní moci stavebního povolení zašle stavebníkovi jedno
vyhotovení ověřené projektové dokumentace a štítek obsahující identifikační údaje
o povolené stavbě. Další vyhotovení ověřené projektové dokumentace zašle vlastníkovi
stavby, pokud není stavebníkem.
Stavebník je povinen štítek 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.

-

-
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Upozornění vyplývající z koordinovaného závazného stanoviska podle ustanovení § 146
odst. 3 písm. b) zákona č. 541/2020 Sb. o odpadech, ve znění pozdějších předpisů, které
vydal Městský úřad Žatec, Stavební a vyvlastňovací úřad, životní prostředí dne 02. 03.
2021 pod spis.zn. MUZAS/6843/2021/Sla, č.j. MUZA 9623/2021 :
1. Původcem odpadu (dle § 5 odst. 1 zákona o odpadech) je každá osoba, při jehož
činnosti
vzniká odpad. V případě, že odpad vzniká při činnosti více osob nebo při činnosti prováděné
na základě smlouvy pro vlastníka věci, ze které se stane odpad, je původcem odpadu osoba,
která fyzicky provádí činnost, při které odpad vzniká. Původcem odpadu je jiná osoba podle
ustanovení § 5 odst. 1 zákona o odpadech, pokud tak vyplývá z písemné smlouvy
uzavřené mezi těmito osobami. Původce odpadu se stává vlastníkem vzniklého odpadu
nejpozději v okamžiku jeho vzniku.
2. Původce odpadu dle bodu 1. tohoto upozornění (která provádí stavební činnost na
základě
smlouvy s vlastníkem věci) je povinen (dle ustanovení § 15 odst. 2 písm. c) zákona o
odpadech předat odpad, který sám nezpracuje v souladu se zákonem o odpadech, do
zařízení určeného pro nakládání s odpady, včetně zařazení odpadu do kategorie,
hodnocení nebezpečných vlastností odpadů a dalším rozborům a zkouškám nezbytným pro
zajištění nakládání s odpady v souladu s právními předpisy a hierarchií odpadového
hospodářství (dle ustanovení § 13 odst. 1 písm. e) zákona o odpadech).
3. Původce odpadu je povinen v případě stavebního a demoličního odpadu, který sám
nezpracuje, mít jejich předání podle § 13 odst. 1 písm. e) zajištěno písemnou smlouvou
před jejich vznikem.
4. Zákon o odpadech (dle ustanovení § 2 odst. 1 písm. e) zákona o odpadech) se nevztahuje na
nakládání s nekontaminovanou zeminou a jiným přírodním materiálem vytěženým během
stavební činnosti, pokud je zajištěno, že materiál bude použit ve svém přirozeném stavu pro
účely stavby na místě, na kterém byl vytěžen. V případě nevyužití tohoto materiálu v místě
stavby je nezbytné postupovat dle § 3 odst. 3 zákona o odpadech a dodržet hierarchii
nakládání s odpady od předcházení vzniku odpadů, přes přípravu k opětovnému použití,
recyklaci odpadů, nebo jiné využití odpadů v zařízeních k tomu určených (dle ustanovení § 9
a § 10 zákona o odpadech) a nakonec odstranění odpadů.
5. O produkci a nakládání s odpady bude vedena průběžná evidence.
6. Stavebník je povinen uchovávat doklady vyprodukovaných odpadů v rámci uvedeného
záměru, které prokazují, že předal odpad, který sám nezpracoval v souladu se zákonem
o odpadech, do zařízení určeného pro nakládání s odpady v souladu s právními
předpisy a hierarchií odpadového hospodářství k případné kontrole orgánů v oblasti
odpadového hospodářství.
7. Upozorňujeme na obecné dodržování zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění
pozdějších předpisů, účinného od 01. 01. 2021 a navazujících právních předpisů.
V projektové dokumentaci jsou uvedeny právní předpisy, které jsou nahrazeny novou právní
úpravou. Při stavbě musí být ustanovení zákona o odpadech plně respektována.
Upozornění vyplývající z koordinovaného závazného stanoviska podle ustanovení zákona
č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, které vydal
Městský úřad Žatec, Stavební a vyvlastňovací úřad, životní prostředí dne 02. 03. 2021 pod
spis.zn. MUZAS/6843/2021/Sla, č.j. MUZA 9623/2021 :
1. Orgán ochrany přírody upozorňuje stavebníka, že podle ustanovení § 7 odst. 1
zákona č.114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů jsou
dřeviny chráněny před poškozováním a ničením. U dřevin dotčených záměrem proto
doporučuje v průběhu stavby provést ochranná opatření v souladu s podmínkami ČSN 83
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9061 Technologie vegetačních úprav v krajině – Ochrana stromů, porostů a vegetačních
ploch při stavebních pracích.
Upozornění vyplývající z koordinovaného závazného stanoviska podle ustanovení § 29
odst. 2 písm. b), § 14 odst. 4 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, které vydal
Městský úřad Žatec, Stavební a vyvlastňovací úřad, životní prostředí dne 02. 03. 2021 pod
spis.zn. MUZAS/6843/2021/Sla, č.j. MUZA 9623/2021 :
1.
V případě jakýchkoliv výkopových prací je stavebník v souladu s ustanovením § 22 odst.
2 zákona č.20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů (dále jen
„zákon o státní památkové péči“), už od doby přípravy stavby povinen oznámit svůj
záměr Archeologickému ústavu AV ČR Praha, Letenská č.p. 4, 118 01 Praha 1, a umožnit
jemu nebo oprávněné organizaci provést na dotčeném území záchranný archeologický
výzkum.
2.
Nejpozději při závěrečné kontrolní prohlídce prokáže stavebník, že zahájení výkopových
prací oznámil Archeologickému ústavu AV ČR a předloží zprávu oprávněné organizace o
výsledku odborného dozoru archeologa, a to i v negativním případě, aby se tak předešlo
možnému postihu ve smyslu §§35, 39 zákona o státní památkové péči.

Poučení účastníků
Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení podat v souladu s ustanovením § 81 a
následujících §§ 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,
odboru životního prostředí a zemědělství, podáním učiněným u Městského úřadu Žatec, stavební
a vyvlastňovací úřad, životní prostředí – vodoprávní úřad.
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.
Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší
ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění je nepřípustné.
Lhůta pro podání odvolání se počítá ode dne následujícího po doručení písemného vyhotovení
rozhodnutí, nejpozději však po uplynutí desátého dne, kdy bylo nedoručené a uložené rozhodnutí
připraveno k vyzvednutí. Dokument, který byl dodán do datové schránky, je doručen
okamžikem, kdy se do datové schránky přihlásí osoba, která má s ohledem na rozsah svého
oprávnění přístup k dodanému dokumentu.
Nepřihlásí-li se do datové schránky oprávněná osoba ve lhůtě do 10 dnů ode dne, kdy byl
dokument dodán do datové schránky, považuje se tento dokument za doručený posledním dnem
této lhůty.
Otisk úředního razítka

Ing. Tomáš T R Á V N Í Č E K, MPA
vedoucí stavebního a vyvlastňovacího úřadu, životního prostředí
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Toto rozhodnutí musí být vyvěšeno na úřední desce Městského úřadu Žatec a na úřední
desce Obce Čeradice po dobu 15 dnů. Poté je třeba potvrzené rozhodnutí s vyznačením
data vyvěšení a sejmutí vrátit Městskému úřadu Žatec, stavebnímu a vyvlastňovacímu
úřadu, životnímu prostředí. Obsah vyhlášky bude Městským úřadem Žatec zveřejněn též
způsobem umožňující dálkový přístup na internetové adrese www.mesto-zatec.cz.
Úřad pro vyvěšení a podání zprávy o vyvěšení potvrzuje, že tato písemnost byla zveřejněna
způsobem umožňující dálkový přístup podle věty druhé § 25 odst.2 zákona č.500/2004 Sb.
Správní řád, ve znění pozdějších předpisů.

Vyvěšeno dne ………………………

Sejmuto dne ………………………

Razítko a podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení
Poplatek:
Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích položky 18 odst. 1
písm. h) ve výši 3000 Kč byl zaplacen dne 31. 05. 2021.

Obdrží:
I. Účastníci vodoprávního řízení – § 27 odst.1 správního řádu (dodejky)
Severočeská vodárenská společnost a.s., IDDS: 7egf9my – doručeno prostřednictvím zmocněnce
Miloslava Kočišová, Přítkovská č.p. 1689, 415 50 Teplice 1 - zmocněnec
Obec Čeradice, IDDS: grhaqpp
Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková organizace, IDDS: 6hevxje
II. Účastníci vodoprávního řízení – § 27 odst.2 a 3 správního řádu (veřejnou vyhláškou)
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s., IDDS: f7rf9ns
CETIN a.s., IDDS: qa7425t
ČEZ Distribuce, a. s., IDDS: v95uqfy
Město Žatec, zastoupené odborem rozvoje města
Obec Libočany, IDDS: va7bmu8
Vlastníci ostatních pozemků v dané lokalitě veřejnou vyhláškou
Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním pozemkům:
st. p. 1/1, 1/2, 1/3, 2, 3, 4, 5, 6, 7/1, 8/1, 10/1, 10/3, 13, 14/1, 14/2, 15/1, 16/2, 18, 22, 23, 25/1,
31/2, 38, 39, 40, 44, 46, 47, 48, 55/2, 63/1, 64, 70, 87, 94, 95/1, 96, 97, 98, 99/1, 141, 146, 147,
148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 27/1, 28/1, 28/2, 29/1, 31/1, 31/3, 32/1, 32/2,
37/1, 37/2, 111, 126, 140, 142, 143, 144, 145, parc. č. 1/2, 6/5, 17, 26/1, 27, 29/1, 30/7, 30/8,
30/9, 30/10, 30/11, 30/12, 30/14, 30/20, 30/25, 30/36, 30/37, 30/38, 30/39, 31, 58/1, 398/5,
398/7, 398/75, 398/76, 398/77, 427, 428/3, 428/5, 428/9, 428/22, 428/23, 428/27, 445/2, 445/3,
445/5, 445/6, 445/10, 445/16, 445/19, 445/22, 445/23, 445/24, 445/25, 454/2, 492/1, 833/4,
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833/10, 833/13, 833/16, 833/17, 833/18, 833/19, 833/20, 833/25, 833/26, 833/28, 833/30,
833/34, 834/2, 834/4, 835/2, 836/2, 836/4, 852/2, 866, 881, 883/1, 913, 918/2, 918/8, 918/9, 919,
921, 933, 934, 938, 942, 943, 6/4, 8, 11/2, 21, 30/5, 30/6, 30/13, 30/31, 30/32, 30/44, 41, 45/3,
59/1, 60, 61/2, 428/13, 445/9, 445/21, 480/2, 492/2, 492/8, 492/9, 492/13, 492/14, 492/15,
492/16, 492/18, 492/19, 492/20, 510/6, 510/12, 833/2, 833/22, 833/32, 833/36, 848/2, 907/1,
908, 915/1 v katastrálním území Čeradice u Žatce, parc. č. 616/1 v katastrálním území Libočany,
parc. č. 7009/5 v katastrálním území Žatec
Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním stavbám:
Čeradice č.p. 109, č.p. 65, č.p. 16, č.p. 36, č.p. 40, č.p. 14, č.p. 13, č.p. 11, č.p. 55, č.p. 56, č.p.
47, č.p. 44, č.p. 43, č.p. 27, č.p. 9, č.p. 61, č.p. 1, č.p. 39, č.p. 26, č.p. 25, č.p. 30, č.p. 62, č.p. 86,
č.p. 38, č.p. 73, č.p. 78, č.p. 79, č.p. 81, č.p. 82, č.p. 83, č.p. 84, č.p. 92, č.p. 88, č.p. 91, č.p. 94,
č.p. 97, č.p. 100, č.p. 103, č.p. 89, č.p. 90, č.p. 95, č.p. 96, č.p. 101, č.p. 102, č.p. 53, č.p. 8, č.p.
7, č.p. 5, č.p. 80, č.p. 2, č.p. 87, č.p. 93, č.p. 98, č.p. 99 a č.p. 104
III. Dotčené orgány (dodejkou)
Hasičský záchranný sbor Ústeckého kraje, IDDS: auyaa6n
Krajská hygienická stanice Ústeckého kraje se sídlem v Ústí nad Labem, IDDS: 8p3ai7n
Městský úřad Žatec, stavební a vyvlastňovací úřad, životní prostředí - památková péče, náměstí
Svobody č.p. 1, 438 01 Žatec 1
Městský úřad Žatec, stavební a vyvlastňovací úřad, životní prostředí - ochrana ovzduší, náměstí
Svobody č.p. 1, 438 01 Žatec 1
Městský úřad Žatec, stavební a vyvlastňovací úřad, životní prostředí - Úřad územního plánování,
náměstí Svobody č.p. 1, 438 01 Žatec 1
IV. Na vědomí (veřejnou vyhláškou)
Povodí Ohře, státní podnik, IDDS: 7ptt8gm
Policie České republiky, KŘP Ústeckého kraje, IDDS: a64ai6n

Městský úřad Žatec – stavební a vyvlastňovací úřad, životní prostředí, Náměstí Svobody 1, pracoviště: Obránců míru 295
Tel.: 415 736 311 – spojovatelka, 415 736 490 – vedoucí, 415 736 491 – administrativa
Fax.: 415 736 513 Úřední hodiny: pondělí, středa 8:00-11:45 12:45-17:00h, po telefonické domluvě každý den.
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