MĚSTSKÝ ÚŘAD STOD
odbor životního prostředí
333 01 Stod, nám. ČSA 294 , pracoviště Sokolská 566
tel. 379 209 409, fax 379 209 400

Číslo spisu:
Číslo jednací:
Vyřizuje:
Tel.:
E-mail:

2884/20/OŽP/Str
969/21/OŽP/Str
Jarmila Straková
379 209 452
strakova@mestostod.cz

Stod, dne 28.4.2021

ROZHODNUTÍ
Městský úřad ve Stodě, odbor životního prostředí, jako vodoprávní úřad příslušný podle § 106 odst. 1
zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších
předpisů (dále jen "vodní zákon"), a speciální stavební úřad příslušný podle § 15 odst. 4 vodního zákona a
§ 15 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění
pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), ve správním řízení posoudil žádost, kterou dne 2.12.2020
podal
Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj, IČO 01312774,
Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha
(dále jen "žadatel"), a na základě tohoto posouzení:

I.

Vydává podle § 8 odst. 1 písm. a) č. 2 vodního zákona
povolení

k nakládání s povrchovými vodami - k jejich vzdouvání a akumulaci (dále jen "nakládání s vodami") pro
vodní dílo „ Vodní nádrž VN 5“ na pozemku parc.č. 624 , 625, 626 , 627, 630, 632 , 767, 765 kat. území
Neuměř, okres Plzeň-jih, kraj Plzeňský, č.h.p. 1-10-02-0720-0-00, VÚ povrchových vod: BER_0250
Radbuza od toku Zubřina po tok Merklínka, HGR 6222, č. vodního útvaru podzemních vod 62221,
charakter vodního útvaru – základní vrstva
v tomto rozsahu
celkový objem akumulované ( vzduté) vody

při Hprov

11,5 tis. m3

délka vzdutí při max. hladině

178,20 m

plocha hladiny max. nadržení

8 820 m2

plocha hladiny norm. nadržení

7 820 m2

kóta maximální hladiny

Hmax

400,50 m n.m. Bpv

kóta normální hladiny

Hnorm

400,05 m n.m. Bpv

Přímé určení polohy ( souřadnice)

X – 1082175

Účel: ekostabilizační a akumulační funkce

Y – 846874
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Povinnosti a podmínky pro nakládání s vodami v souladu s § 9 vodního zákona
1. Doba povoleného nakládání s vodami: na dobu trvání vodního díla a trvání účelu povoleného
nakládání s vodami, nezmění-li se skutečnosti, za kterých bylo povolení vydáno
2. K označení kóty provozní hladiny bude osazen na VN cejch ( ČSN 752410 Malé vodní nádrže)
3. Po provedení stavby bude vypracován nebo aktualizován manipulační řád a bude před kolaudací
předložen vodoprávnímu úřadu ke schválení.

II. Vydává podle § 15 vodního zákona
stavební povolení
ke stavbě vodního díla:
„ Vodní nádrž VN 5“
(dále jen "stavba") na pozemku parc.č. 624 ( trvalý travní porost), 625 ( vodní plocha), 626 ( vodní
plocha), 627 ( vodní plocha), 630 ( ostatní komunikace), 632 ( ostatní komunikace), 767 ( ostatní plocha),
765 ( vodní plocha), kat. území Neuměř, okres Plzeň-jih, kraj Plzeňský, č.h.p. 1-10-02-0720-0-00, VÚ
povrchových vod: BER_0250 Radbuza od toku Zubřina po tok Merklínka, HGR 6222, č. vodního útvaru
podzemních vod 62221, charakter vodního útvaru – základní vrstva
Stavba obsahuje:
SO 02 Vodní nádrž VN 5
-

SO 02.01 Hráz

-

SO 02.02 Bezpečnostní přeliv a odpadní koryto

-

SO 02.03 Požerák a výpustné potrubí

-

SO 02.04 Zátopa

-

SO 02.05 Kácení

-

SO 02.06 Trvalý travní porost

-

SO 02.07 Náhradní výsadba

Vodní nádrž je navržena jako průtočná, částečně zahloubená údolní malá vodní nádrž se stálou hladinou
nadržení.
Lokalita stavby se nachází v povodí významného vodního toku Radbuza, č.h.p. 1-10-02-0720-0-00.
Stavbou bude dotčen drobný vodní tok IDVT 10282129, který je ve správě státního podniku Lesy České
republiky, s.p.

Povinnosti a podmínky pro provedení stavby:
1. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace ověřené ve vodoprávním řízení, kterou
vypracoval Ing. Wildt, spol. Sweco Hydroprojekt a.s., Táborská 31, 140 16 Prah 4 v únoru 2020,
zak. č. 1192550100 a ověřil Ing. Radek Veselý, autorizovaný inženýr pro stavby vodního
hospodářství, ČKAIT 0011136; případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení
vodoprávního úřadu.
2. Stavba bude provedena dodavatelsky stavebním podnikatelem, jehož jméno stavebník nahlásí
vodoprávnímu úřadu min. 14 dní před zahájením stavby.
3. Stavebník nahlásí vodoprávnímu úřadu termín zahájení stavby.
4. Při provádění stavby musí být dodrženy podmínky účastníků řízení, správců sítí a požadavky
dotčených orgánů, a to:
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a) Souhlas Městského úřadu Stod, OŽP, orgánu státní správy lesů ze dne 12.2.2020, č.j.
3064/19/OV
- Při realizaci stavby je nutno dbát základních povinností k ochraně pozemků určených
k plnění funkcí lesa uvedených v § 13 lesního zákona
- Stavbou nebude dotčen pozemek určený k plnění funkcí lesa, zejména ukládáním stavebního
ani jiného materiálu a nedojde k poškození tohoto pozemku a lesních porostů v důsledku
realizace stavby a jejího následného povoleného využití.
- V souvislosti s prováděním stavby a jejím následným užíváním nebude požadováno kácení
lesních porostů či omezení dalšího využívání daného lesního pozemku.
b) Souhlas Městského úřadu Stod, OŽP, orgánu ochrany přírody a krajiny ze dne 12.2.2020, č.j.
3064/19/OV
- Stavební práce budou probíhat v místě a rozsahu podle uvedené projektové dokumentace.
- Kácení dřevin rostoucích mimo les bude provedeno v souladu se zákonem o ochraně přírody
na základě pravomocného rozhodnutí příslušného orgánu ochrany přírody. S tímto orgánem
bude také s ohledem na rozsah kácení a ke kompenzaci ekologické újmy vzniklé pokácením
dřevin projednána přiměřená náhradní výsadba.
- Kácení dřevin bude realizováno po nabytí právní moci stavebního povolení vydaného pro
stavbu malé voní nádrže podle zvláštních právních předpisů.
- Káceny budou pouze dřeviny bezprostředně bránící stavbě.
- Kácení dřevin bude provedeno v mimo hnízdící období a v období vegetačního klidu, kterým
se rozumí období přirozeného útlumu fyziologických a ekologických funkcí dřevin.
- Při provádění stavebních prací bude dostatečně zajištěna ochrana dřevin rostoucích v obvodu
a v blízkosti staveniště, nesmí být porušen jejich kořenový systém ani vlastní stromy a větve.
- Po dobu výstavby nádrže bude zajištěn stálý průtok ve vodním toku.
- Nádrž nebude využívána k intenzivnímu chovu ryb, bude plnit ekostabilizační a akumulační
funkci a mokřadních ekosystémů.
- Po dokončení stavby budou odstraněna všechna zařízení stavenišť a jiná navazující zařízení a
stavbou dotčené plochy budou zrekultivovány a bude obnoven travní porost.
- V případě zjištění výskytu zvláště chráněných druhů živočichů nebo rostlin stanovených
vyhláškou MŽP č. 395/1992 Sb., bude postupováno podle zákona o ochraně přírody a před
realizací stavby bude požádáno o výjimku u Krajského úřadu Plzeňského kraje, OŽP.
c) Závazné stanovisko Obecního úřadu v Neuměři ze dne 21.2.2020, č.j. Ko-04/2020
- Kácení bude provedeno v období mimo hnízdící období a vegetačního klidu dřevin, tj. od
1.11 do 31.3. kalendářního roku až po nabytí právní moci stavebního povolení vydaného pro
tuto stavbu malé vodní nádrže.
- V souladu s § 9 zákona Obec Neuměř nařizuje provedení náhradní výsadby na pozemku p.č.
624 k.ú. Neuměř
d) Souhlas ČEZ Distribuce, a.s., Děčín z 18.12.2019, č.j. 1106787263
- Podmínkou pro zahájení činnosti v ochranném pásmu je platné „ Sdělení o existenci
energetického zařízení, sítě pro elektronickou komunikaci nebo zařízení technické
infrastruktury v majetku společnosti ČEZ Distribuce, a.s.“ , v daném zájmovém území tohoto
souhlasu a dodržení podmínek uvedených v tomto vyjádření
- Bude respektováno stávající zařízení distribuční soustavy v souladu se zákonem 458/2000
Sb., v platném znění a příslušnými technickými normami a nebude ohrožena bezpečnost a
spolehlivost provozu distribuční soustavy.
- Souběhy a křižovatky s elektrickými vedeními musí být provedeny v souladu s platnými
normami a předpisy.
- Umístění stavby a provádění činností v ochranném pásmu elektrického zařízení bude
prováděno podle projektové dokumentace vypracované odbornou firmou.
- Jakákoliv poškození nebo mimořádné události, způsobené na elektrickém zařízení
stavebníkem musí být neprodleně oznámeny na poruchovou linku a budou opraveny na
náklady viníka.
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5.
6.
7.

U nadzemního vedení je nutné dodržet při zemních prací dostatečnou vzdálenost od opěrných
bodů pro zachování jejich stability.
- Při provádění činností a umístěním stavby nesmí dojít ke ztížení přístupu našich pracovníků a
pracovníků námi pověřených firem k našemu zařízení včetně použití mechanizace.
- Při realizaci stavby nesmí dojít v žádném případě k nebezpečnému přiblížení osob, věcí,
zařízení nebo mechanizmů a strojů k živým částem pod napětím tj. musí být dodržena
minimální vzdálenost 2 m od vodičů dle ČSN EN m50110-1. V případě, že nebude možné
tuto vzdálenost dodržet, je žadatel povinen požádat o vypnutí předmětného vedení.
- 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.
- Pracovníci provádějící práce budou prokazatelně poučeni o nebezpečí, které hrozí při
nedodržení bezpečnostních předpisů.
- 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 nebo včas oznámeny naší společnosti.
- Výjimka z OP se nevztahuje na zařízení ČEZ ICT Services, a.s.
Po dokončení stavby je stavebník povinen předložit zdejšímu odboru v souladu s § 122 stavebního
zákona žádost o vydání kolaudačního souhlasu.
Před vydáním kolaudačního souhlasu bude zpracován manipulační řád vodního díla a předložen
vodoprávnímu úřadu ke schválení.
Stavba bude dokončena nejpozději do 31.12.2021.

III. Podle § 61 odst. 7 vodního zákona rozhoduje o zařazení stavby „ Vodní nádrž VN 5“ na pozemku
parc.č. 624 , 625, 626 , 627, 630, 632 , 767, 765 kat. území Neuměř, okres Plzeň-jih, kraj Plzeňský,
č.h.p. 1-10-02-0720-0-00, VÚ povrchových vod: BER_0250 Radbuza od toku Zubřina po tok
Merklínka, HGR 6222, č. vodního do
IV. kategorie technickobezpečnostního dohledu
v rozsahu podle ust. § 5 vyhlášky č. 471/2001 Sb., o technickobezpečnostním dohledu nad vodními
díly.

Účastníci řízení, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:
Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj, Husinecká 1024, 130 00 Praha

Odůvodnění:
Dne 2.12.2020 podal žadatel žádost o povolení k nakládání s vodami a o stavební povolení na výše
uvedenou stavbu, uvedeným dnem bylo zahájeno vodoprávní řízení.
Žádost byla doložena všemi povinnými doklady podle ustanovení § 61 odst. 6 vodního zákona a § 2 a § 6
vyhlášky č. 183/2018 Sb., o náležitostech rozhodnutí a dalších opatření vodoprávního úřadu a o
dokladech předkládaných vodoprávnímu úřadu, a to:
Projektová dokumentace stavby
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Vyjádření správců sítí
Souhlas vlastníka pozemku obce Neuměř na situačním výkresu
Povolení k umístění stavby formou rozhodnutí Ministerstva zemědělství, Pozemkového úřadu
Domažlice ze dne 19.10.2012, č.j. 1525/2012/130722
Smlouva o smlouvě budoucí o bezúplatném převodu č. 021/955/2020/Šaš/AD 384/20 ( splnění
podmínky spol. Lesy ČR, s.p. z vyjádření ze dne 28.11.2019)
Koordinované závazné stanovisko MěÚ Stod, ze dne 12.2.2020, č.j. 3064/19/OV
Sdělení MěÚ Stod, odboru výstavby, úseku územního plánování ze dne 5.2.2021, č.j. 390/21/OV
Závazné stanovisko Obecního úřadu v Neuměři, orgánu ochrany přírody a krajiny ze dne 21.2.2020,
č.j. Ko-04/2020
Stanovisko správce povodí spol. Povodí Vltavy s.p., závod Berounka ze dne 26.11.2019, č.j. PVL77902/219/340/Pa
Vyjádření spol. Lesy ČR, s.p., Hradec Králové ze dne 28.11.2019, č.j. LCR955/006472/2019
Posudek pro zařazení vodního díla do kategorie TBD ze dne30.10.2014

Vodoprávní úřad oznámil dne 3.2.2021 zahájení řízení známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům.
Současně podle ustanovení § 112 odst. 2 stavebního zákona upustil od ohledání na místě a ústního
jednání, protože mu poměry byly dobře známy a žádost poskytovala dostatečné podklady pro posouzení,
a stanovil, že ve lhůtě do 15 dnů od doručení tohoto oznámení mohou dotčené orgány uplatnit závazná
stanoviska a účastníci řízení své námitky, popřípadě důkazy. Dále dal účastníků řízení v souladu s § 36
odst. 3 správního řádu možnost seznámit se s podklady pro rozhodnutí. Žádný z účastníků se
k podkladům rozhodnutí nevyjádřil.
Účastníky řízení stanovil vodoprávní úřad dle ust. § 115 vodního zákona a ust. § 109 stavebního zákona
Projektovou dokumentaci stavby „ Vodní nádrž VN 5“ a dokumentaci nakládání s vodami vypracoval
Ing. Wildt, spol. Sweco Hydroprojekt a.s., Táborská 31, 140 16 Prah 4 v únoru 2020, zak. č. 1192550100
a ověřil Ing. Radek Veselý, autorizovaný inženýr pro stavby vodního hospodářství, ČKAIT 0011136.
Projektová dokumentace stavby řeší vybudování průtočné vodní nádrže, částečně zahloubené, se stálou
hladinou nadržení.
K povolení umístění stavby předložil stavebník rozhodnutí Ministerstva zemědělství, Pozemkového
úřadu, Haltravská 438, 344 37 Domažlice, ze dne 19.10.2012, č.j. 1525/2012/130722.
Lokalita stavby se nachází v povodí významného vodního toku Radbuza, č.h.p. 1-10-02-0720-0-00.
Stavbou bude dotčen drobný vodní tok IDVT 10282129, který je ve správě státního podniku Lesy České
republiky, s.p.
Stavba obsahuje SO 02 Vodní nádrž VN 5 - SO 02.01 Hráz, SO 02.02 Bezpečnostní přeliv a odpadní
koryto, SO 02.03 Požerák a výpustné potrubí, SO 02.04 Zátopa, SO 02.05 Kácení, SO 02.06 Trvalý travní
porost, SO 02.07 Náhradní výsadba
Pro provedení stavby a pro nakládání s vodami stanovil vodoprávní úřad ve výroku rozhodnutí podmínky,
pokud nebyly před vydáním rozhodnutí již splněny.
Platnost povolení k nakládání s vodami stanovil vodoprávní úřad dle návrhu stavebníka, na dobu trvání
vodního díla, nezmění-li se podmínky, za kterých bylo povolení vydáno, neboť vodoprávní úřad
v průběhu řízení neshledal důvody, pro které by bylo nutno platnost povolení omezovat.
Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích se nevybírá, neboť uvedená
stavby je od správního poplatku osvobozena, neboť dle Územního plánu Neuměř je stavba vymezena jako
veřejně prospěšné opatření „ PPO 3 – vodní plocha – návrh“, které bylo navrženo za účelem zřízení
protipovodňových opatření.
Vodoprávní úřad v provedeném řízení přezkoumal předloženou žádost z hledisek uvedených
v ustanoveních vodního zákona a stavebního zákona, projednal ji s účastníky řízení a s dotčenými orgány
a zjistil, že jejím uskutečněním nebo užíváním nejsou ohroženy zájmy chráněné zákony a zvláštními
předpisy. Při přezkoumání žádosti, projednání věci s účastníky řízení a na základě shromážděných právně
významných skutečností nebyly shledány důvody bránící povolení. Dle stanoviska správce povodí je
záměr možný, protože lze předpokládat, že záměrem nedojde ke zhoršení chemického stavu a
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ekologického stavu dotčeného útvaru povrchových vod a chemického stavu a kvantitativního stavu útvaru
podzemních vod, a že nebude znemožněno dosažení jejich dobrého stavu.
Vodoprávní úřad po dni nabytí právní moci rozhodnutí 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 před zahájením stavby umístit na viditelném místě u vstupu na staveniště a ponechat jej tam až do
dokončení stavby, případně do vydání kolaudačního souhlasu; rozsáhlé stavby se mohou označit jiným
vhodným způsobem s uvedením údajů ze štítku.
Stavba nesmí být zahájena, dokud rozhodnutí nenabude právní moci. Rozhodnutí pozbývá platnosti,
jestliže stavba nebyla zahájena do 2 let ode dne, kdy nabylo právní moci.
Povolení ke vzdouvání a akumulaci povrchové vody je vydáváno bez ohledu na jakost povrchové vody
v místě tohoto povoleného nakládání.
Vodoprávní úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů
ve výroku uvedených.
Účastníci řízení - další dotčené osoby:
Obec Neuměř, Lesy České republiky, s.p., ST - oblast povodí Berounky, Plzeň, ČEZ Distribuce, a.
s., AGRO Staňkov a.s.
Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků:
Účastníci neuplatnili návrhy a námitky.

Poučení účastníků:
Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu Plzeňského
kraje podáním u zdejšího správního orgánu.
Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a
aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-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 rozhodnutí je nepřípustné.

Jarmila Straková
referentka odboru životního prostředí
Elektronicky podepsáno.

Obdrží:
účastníci stavebního řízení(dodejky)
Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj, IDDS: z49per3
Obec Neuměř, IDDS: xzwbhfx
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Lesy České republiky, s.p., ST - oblast povodí Berounky, Plzeň, IDDS: e8jcfsn
ČEZ Distribuce, a. s., IDDS: v95uqfy
AGRO Staňkov a.s., IDDS: iwmcm9y
účastníci vodoprávního řízení(dodejky)
Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj, IDDS: z49per3
Obec Neuměř, IDDS: xzwbhfx
dotčené správní úřady
Městský úřad Stod, OŽP, orgán ochrany ZPF, Sokolská č.p. 566, 333 01 Stod
Městský úřad Stod, OŽP, orgán ochrany přírody a krajiny, Sokolská č.p. 566, 333 01 Stod
Městský úřad Stod, OŽP, orgán odpadového hospodářství, Sokolská č.p. 566, 333 01 Stod
Městský úřad Stod, OŽP, státní správa lesů, IDDS: u4abzrc
Městský úřad Stod, odbor výstavby, úsek územního plánování, IDDS: u4abzrc
Obecní úřad Neuměř, orgán ochrany přírody a krajiny, Neuměř, 345 62 Holýšov
ostatní
Povodí Vltavy, státní podnik, závod Berounka, IDDS: gg4t8hf

