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ROZHODNUTÍ
změna stavby před jejím dokončením
(oznámeno veřejnou vyhláškou)
Výroková část
Městský úřad Louny, odbor životního prostředí příslušný podle § 10 a 11 odst. 1 zákona č.
500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, podle § 61 odst. 1 písm. c) a § 66
odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, § 2 odst. 1 zákona č.
314/2002 Sb., o stanovení obcí s pověřeným obecním úřadem a stanovení obcí s rozšířenou
působností, ve znění pozdějších předpisů, jako vodoprávní úřad příslušný podle § 104 odst. 1 a
2 písm. c) a § 106 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů
(vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, dále jako speciální stavební úřad podle § 15 odst.
4 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 „vodoprávní úřad“) ve
stavebním řízení posoudil žádost o povolení k nakládání s povrchovými vodami a o
povolení změny stavby vodního díla před jejím dokončením, kterou dne 16.09.2019 podala
právnická osoba společnost Naturela Group o.p.s., IČ 28070747, Spolí 51, Libín, 379 01
Třeboň, kterou zastupuje společnost Universal Solutions s.r.o., IČ 03470300, Francouzská 404,
Hradiště, 397 01 Písek 1 (dále jen „stavebník").
Na základě tohoto přezkoumání, předložených dokladů a provedeného vodoprávního řízení
stavebníkovi
I. p o v o l u j e podle § 15 odst. 1 vodního zákona a § 118 stavebního zákona
změnu stavby vodního díla „Revitalizace slepého ramene Ohře v Počedělicích“
v katastrálním území Počedělice nově na p. p. č. 503/3, 503/7, 1076, 259/4, 262/8, 526/2,
503/5, 503/4, 528/2, 503/1, 526/1, 1080 a v katastrálním území Kystra na p. p. č. 112/2 (dále
jen „stavba“) před jejím dokončením v tomto rozsahu:
Popis změn:
Došlo pouze k vypuštění celých objektů nebo ke snížení původního rozsahu.
1. SO 01
- upřesnění objemu sedimentu vzhledem k době zpracování původní projektové dokumentace –
bude odtěženo 45 924 m3 sedimentu oproti 45 100 m3 dle stavebního povolení.

- dojde k redukci sjezdů na 3 ks. Dále zrušení panelových cest přímo v rameni v návaznosti na
změnu technologie těžby sedimentu. Budou ponechány panelové cesty pouze k navrženým
sjezdům. Po dokončení stavby budou panely odstraněny.
- vzhledem k tomu, že se nepodařilo v časovém horizontu zajistit potřebnou polní plochu pro
uložení sedimentu, bude odvezen na skládku – předán osobě, která je oprávněna k dalšímu
nakládání se sedimentem
- došlo ke změně těžby sedimentu ze suché na mokrou cestu pomocí sacího bagru.
Odvodňovací laguna bude zřízena přímo v rameni tak, že v rameni bude vybudována dočasná
hrázka z těžkého kamenného záhozu, která se po ukončení prací odstraní. Po odvodnění
sedimentu v laguně bude sediment převážen na smluvenou skládku.
- v rámci stavby je navrženo vybudování celkem 14 tůní oproti původnímu počtu 22
- dojde ke snížení terénu cca o 1 m v prostoru inundačního přelivu ideálně až na říční štěrk, kde
budou nově vybudovány tůně A, B.
- stávající objekty budou doplněny o dluže tak, aby byly funkční
- sedimentační lavice byly upraveny (redukovány) tak, aby nehrozilo jejich sesuvem zasypání
nových dnových tůní, které budou přímo v rameni
- do příčných řezů byly doplněny hladiny a do hlavní situace břehová čára provozní hladiny
- dojde ke zrušení hrázky proti splachům z polí, protože toto protierozní opatření není zapotřebí.
2. SO 02
- dojde k redukci kácení stromů a keřů na konečnou hodnotu 50 ks stromů a 2 216,08 m2
keřového porostu. A dále dojde k přemístění částí výsadeb tak, aby nově vzniklé tůně A a B
byly více osluněné.
3. SO 03 – vypuštěno – dojde pouze k pročištění stávajícího propoje v hrázi.
4. SO 04, 05, 06, 07, 08 bude vypuštěno.
U nátokového a výtokového požeráku se doplní pro regulaci dřevěné dubové dluže a česle do
drážek 600x600mm. Pro zajištění proti neoprávněné manipulaci se doplní uzamykatelná petlice.
Na stěnu bude osazena vodočetná lať s vyznačením provozní hladiny.
Stavba bude provedena na výše uvedených pozemcích, jejichž původní rozsah se z důvodu
uvedených změn snížil.

II. stanoví další podmínky pro provedení stavby:
1. Změna stavby bude provedena podle projektové dokumentace ověřené v řízení o této
změně zpracované autorizovanou osobou Ing. Martinem Valečkem, ČKAIT 0004814, MV
projekt spol. s r.o., V Zahrádkách 2838/43, 130 00 Praha, IČ: 26137917, červenec 2016 –
revize č. 5 z června 2019, č. zakázky MV 1084/16.
2. Jakékoliv jiné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení vodoprávního
úřadu.
3. Lhůta k dokončení celé stavby se nově stanoví do 4 let od nabytí právní moci tohoto
správního rozhodnutí.
4. Budou respektovány podmínky závazného stanoviska orgánu ochrany přírody ze dne
25.11.2019:
- bude provedena náhradní výsadba 223 kusů dřevin domácího původu
- orgán ochrany přírody požaduje písemné sdělení termínu zahájení a ukončení prací.
5. Budou respektovány podmínky Povodí Ohře, s. p., Chomutov ze dne 18.07.2019:
a) Během realizace a užívání stavby nesmí dojít ke znečištění povrchových a podzemních vod
látkami závadnými vodám.
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b) Voda ze slepého ramene nebude v době těžení sedimentu vypouštěna do vodního toku Ohře
(nesmí docházet ke strhávání sedimentu a jeho vypouštění do vodního toku Ohře).
c) Koryto vodního toku nebude znečištěno stavebním materiálem. Veškerý materiál napadaný
do koryta vodního toku musí být okamžitě odstraněn.
d) Zásahy do břehových porostů slepého ramene včetně zajištění podmínek pro jeho odtěžení a
vysázení náhradní zeleně budou projednány s Povodí Ohře, s. p., provozem Žatec a
odsouhlaseny příslušným orgánem ochrany přírody.
e) Po kompletním ukončení prací bude přizván pracovník provozního střediska v Žatci ke
kontrole provedení stavby a konečný stav bude tímto pracovníkem protokolárně odsouhlasen.
f) Havarijní a povodňový plán pro dobu stavby bude pouze upraven dle předložené projektové
dokumentace (se zahrnutím změn oproti původní PD).

Účastníci vodoprávního řízení podle § 27 odst. 1 písm. a) správního řádu a § 109 stavebního
zákona:
Naturela Group o.p.s., IČ 28070747, Spolí č. p. 51, Libín, 379 01 Třeboň zastoupená
společností Universal Solutions s.r.o., IČ 03470300, Francouzská č. p. 404, Hradiště, 397 01
Písek 1
Mgr. Anna Bielecká, nar. 26.07.1976, Pudlovská č. p. 1419, 440 01 Louny 1
p. Jaroslav Železný, nar. 04.04.1980, Na louži č. p. 1307/21, Praha 10-Vršovice, 101 00 Praha
101
p. Libuše Čížková, 18.04.1941, Majerové č. p. 532, 338 08 Zbiroh
p. Jana Uldrichová, nar. 18..06.1965, Jihlavská č. p. 607/10, 140 00 Praha 4-Michle
p. Miroslav Jakoubě, nar. 09.05.1953, Augustinova č. p. 2064/14, Praha 4-Chodov, 148 00
Praha 414
p. Ing. Aleš Mašanský, nar. 08.05.1973, V Ořechách č. p. 197, 439 09 Slavětín nad Ohří
p. Mgr. Klára Mašanská, nar. 24.08.1972, V Ořechách č. p. 197, 439 09 Slavětín nad Ohří
ČEZ Distribuce, a. s., Teplická č. p. 874/8, Děčín IV-Podmokly, 405 02 Děčín 2
NET4GAS, s.r.o., IČ 27260364, Na hřebenech II č. p. 1718/8, 140 00 Praha 4-Nusle
Výroková část pravomocného stavebního povolení ze dne 17.12.2010 pod sp. zn.
MULN/14616/2010/SU/S , č. j. MULNCJ 110732/2010 zůstává jinak v platnosti beze změn.

III. v y d á v á

podle § 8 odst. 1 písm. a) bodu 2 vodního zákona

p o v o l e n í k nakládání s vodami – k akumulaci povrchových vod ve slepém rameni Ohře
v katastrálním území Počedělice na pozemkové parcele katastru nemovitostí číslo 503/3,
503/4, 503/5, 1076, 1080 a v katastrálním území Kystra na pozemkové parcele katastru
nemovitostí číslo 112/2.
IV. v y d á v á podle § 8 odst. 1 písm. a) bodu 5 vodního zákona
p o v o l e n í k nakládání s vodami - k jinému nakládání s povrchovými vodami (dále jen „jiné
nakládání s vodami“) v katastrálním území Počedělice na pozemkové parcele katastru
nemovitostí číslo 503/3, 503/4, 503/5, 1076, 1080 a v katastrálním území Kystra na pozemkové
parcele katastru nemovitostí číslo 112/2.
Jiné nakládání s vodami představuje převod (odběr) povrchových vod z významného toku Ohře,
jejich dočasnou akumulaci ve slepém rameni a následné vypouštění těchto vod zpět do toku
Ohře.
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Údaje o místu předmětu rozhodnutí:
Název kraje
Název obce
Identifikátor katastrálního území
Název katastrálního území
Parcelní čísla dle evidence katastru
nemovitostí

Ústecký
Počedělice, Slavětín
723100, 749982
Počedělice, Kystra
v k. ú. Počedělice
p. p. č. 503/3, 503/4, 503/5, 1076, 1080
v k. ú. Kystra
p. p. č. 112/2
OHL_0730
Ohře od toku Chomutovka po ústí do Labe
1-13-04-0210-0-00
dělící hráz slepého ramene Ohře
1006321, 775648

Identifikátor vodního útvaru povrchových vod
Název vodního útvaru povrchových vod
Číslo hydrologického pořadí a podpořadí
Přímé určení polohy (souřadnice X, Y)

Údaje o předmětu rozhodnutí (rozsah povolení k nakládání s vodami):
Vzdouvání / akumulace
akumulace
Účel užití vody
obnova biotopu slepého ramene
Související vodní dílo
hrázové těleso slepého ramene
Zdroj vody
povrchové, podzemní vody
Vodní značka (cejch)
ano
Objem navržených tůní
4 531 m3
Uložená měření
Množství akumulované vody (objem)
Četnost měření

nestanoveno
nestanovena

Doplňující údaje:
Nátok do slepého ramene Ohře je řešen nápustným potrubím v levém břehu řeky Ohře v ř. km
42,151 na kótě 167,54 m n. m., což zhruba odpovídá hladině při Q210md. Příčnou hrází voda
prochází potrubím DN 500 na kótě 168,44-168,36 m n. m. Ze slepého ramene může voda
odtékat přes další stávající betonové potrubí DN 500, které je opatřeno výtokovým objektem
(požerákem) s kótou dna 167,75 m n. m., který bude trvale zahrazen na kótu 169,10 m n. m. –
provozní hladina. Výtok do řeky Ohře v ř. km 42,416 je na kótě 167,46 m n. m.
Hladina v rameni bude trvale držena hradítky požeráku na kótě 169,10 m n. m., lze pak
předpokládat zadržení vody v rameni na této provozní hladině. Nelze ale vyloučit pomalé
postupné klesání hladiny do rovnovážného stavu bez možnosti další manipulace, i když bude
dokonale utěsněný požerák a dluže. Při provozní hladině 169,10 m n. m. odpovídá průměrná
hloubka vody po odbahnění mezi 2,5- 3,0 m v korytě slepého ramene.
Maximální hladina je stanovena na kótu 170,00 m n. m., která je určena lokálním snížením u
nátokové části ramene. Voda při dosažení této hladiny bude po povrchu přetékat zpět do řeky
Ohře.

Účel povoleného nakládání s povrchovými vodami – zabezpečení průtočnosti koryta
slepého ramene při zvýšených průtocích, obnova biotopu slepého ramene

Časové omezení platnosti povolení k nakládání s vodami (výrok pod body III. a IV.) - ode
dne nabytí právní moci tohoto správního rozhodnutí na dobu trvání a užívání vodního díla, ke
kterému bylo nakládání s vodami vydáno.
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V. s t a n o v í
dle § 9 odst. 1 vodního zákona současně pro nakládání s vodami tyto
podmínky a povinnosti:
1. Do doby vydání kolaudačního souhlasu k trvalému užívání stavby bude vodoprávnímu úřadu
předložen se stanoviskem správce povodí manipulační řád ke schválení. Manipulační řád bude
zpracován přiměřeně v rozsahu vybraných náležitostí dle vyhlášky č. 216/2011 Sb., o
náležitostech manipulačních řádů a provozních řádů vodních děl, v platném znění.

Účastník vodoprávního řízení podle § 27 odst. 1 písm. a) správního řádu a § 115 vodního
zákona:
společnost Naturela Group o.p.s., IČ 28070747, Spolí č. p. 51, Libín, 379 01 Třeboň
zastoupená společností Universal Solutions s.r.o., IČ 03470300, Francouzská č. p. 404,
Hradiště, 397 01 Písek 1

Odůvodnění
Dne 16.09.2019 podal stavebník žádost o povolení k nakládání s povrchovými vodami a o
povolení změny výše uvedené stavby vodního díla před jejím dokončením, na kterou vydal
Městský úřad Louny, stavební úřad povolení dne 17.12.2010 pod sp. zn.
MULN/14616/2010/SU/S (č. j. MULNCJ 110732/2010) - nabytí právní moci dne 05.02.2011.
V době platnosti stavebního povolení žadatel zahájil stavbu. Dne 11.09.2017 pod č. j. MULNCJ
65446/2017 bylo vodoprávním úřadem na žádost stavebníka vydáno povolení ke změně stavby
před dokončením spočívající v prodloužení lhůty k dokončení stavby, a to do 14.10.2020.
Vodoprávní úřad uvědomil účastníky řízení a dotčené orgány v souladu s § 44 a 47 odst. 1
správního řádu o zahájení řízení o změně stavby před jejím dokončením oznámením ze dne
25.09.2019 pod č. j. MULNCJ 71981/2019. K projednání předložené žádosti současně nařídil
v souladu s § 49 odst. 1 správního řádu ústní jednání na den 29.10.2019 a upozornil dotčené
orgány a účastníky řízení, že své námitky a závazná stanoviska mohou uplatnit nejpozději
v den konání ústního jednání, a že k později uplatněným námitkám, závazným stanoviskům
nebude v souladu s § 112 odst. 1 stavebního zákona přihlédnuto. O průběhu jednání byl
sepsán protokol, který je součástí spisu.
V průběhu vodoprávního řízení na základě závěru ústního jednání došel vodoprávní úřad
k závěru, že předložená žádost neposkytuje dostatečný podklad pro její posouzení, a proto byl
stavebník pod č. j. MULNCJ 81283/2019 vyzván k doplnění žádosti v termínu do 31.12.2019 a
současně bylo vodoprávní řízení přerušeno. Doklady byly ve stanoveném termínu doplněny a
vodoprávní úřad dne 03.12.2019 pod č. j. MULNCJ 91101/2019 uvědomil účastníky řízení a
dotčené orgány v souladu s § 65 odst. 2 správního řádu o pokračování vodoprávního řízení ve
výše uvedené věci. Současně stanovil, že účastníci řízení mohli své námitky a dotčené orgány
svá stanoviska uplatnit do vydání rozhodnutí ve věci (po 30.12.2019).
Stanoviska sdělili:
ČR - Státní pozemkový úřad ze dne 18.10.2019 zn.: SPÚ 395067/2019
Městský úřad Louny, odbor životního prostředí (orgán ochrany přírody) ze dne 25.11.2019 č. j.
MULNCJ 88592.
K žádosti byly předloženy tyto doklady:
- plná moc k zastupování
- soupis změn oproti ověřené projektové dokumentaci
- dvě paré projektové dokumentace ke změně stavby před jejím dokončením
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- rozhodnutí o povolení kácení dřevin
- vyjádření Povodí Ohře, s. p., Chomutov ze dne 18.07.2019 zn.: POH/31817/2019-2/301100
Dodatečně byly předloženy tyto doklady:
- prohlášení projektanta k provedení změn
- opravená projektová dokumentace
- doklad o zaplacení správního poplatku
- doklad o souladu dotčených pozemků s původním stavebním povolením
- stanovisko Krajského úřadu Úsgteckého kraje ze dne 30.10.2019 sp. zn.
KUUK/141522/2019/V-3463
- vyjádření projektanta k funkčnosti stávajících objektů vodního díla.

Posouzení vodoprávního úřadu:
Změna stavby před jejím dokončením nevyžadovala změnu územního rozhodnutí.
Do podmínek povolení změny stavby před jejím dokončením nebyly zahrnuty podmínky
účastníků řízení a dotčených orgánů, které byly respektovány v řízení o vydání stavebního
povolení.
Dle prohlášení ze dne 30.10.2019 jsou všechny technické objekty slepého ramene, které měly
být původně dle stavebního povolení rekonstruovány, v současné době funkční. Potrubí je
v současné době pročištěno a lomová šachta na výtoku byla opravena.
Projektová dokumentace stavby byla zpracována oprávněným subjektem a splňuje obecné
technické požadavky na stavby. Změny nejsou v rozporu s podmínkami stanovenými pro
umístění stavby. Vodoprávní úřad v průběhu řízení neshledal důvody, které by bránily vydání
povolení změny stavby před jejím dokončením.
Vodoprávní úřad v provedeném řízení přezkoumal předloženou žádost podle ustanovení
vodního zákona a stavebního zákona, projednal ji v rozsahu, v jakém se změna dotýká práv,
právem chráněných zájmů nebo povinností účastníků řízení, jakož i zájmů chráněných
dotčenými orgány, a zjistil, že jejím uskutečněním nejsou ohroženy zájmy chráněné stavebním
zákonem, předpisy vydanými k jeho provedení a zvláštními předpisy.
Vodoprávní úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených
orgánů vyžadovaných zvláštními předpisy a zahrnul je do podmínek rozhodnutí. Rozhodl, jak je
uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

Účastníci vodoprávního řízení podle § 27 odst. 2 a 3 správního řádu a § 109 stavebního
zákona:
Povodí Ohře, státní podnik, IČ 70889988, Bezručova 4219, 430 03 Chomutov 3
obec Počedělice, IČ 00265373, Počedělice 11, 440 01 Louny 1
Městys Slavětín, IČ 00265497, Na Městečku 50, 439 09 Slavětín nad Ohří
Český rybářský svaz, z. s., Severočeský územní svaz, Ústí nad Labem, IČ 00434132,
Střekovské nábřeží 975/51, Střekov, 400 03 Ústí nad Labem 3
Loužek s.r.o., IČ 46712607, Obora 114, 440 01 Louny 1
Český rybářský svaz, z. s., Severočeský územní svaz, Ústí nad Labem, IČ 00434132,
Střekovské nábřeží 975/51, Střekov, 400 03 Ústí nad Labem 3
ČR - Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, OP Louny, IČ 69797111, Rašínovo
nábřeží 390/42, Nové Město, 128 00 Praha 28
Zemědělské družstvo ORASICE, IČ 00041599, Orasice 1, Počedělice, 440 01 Louny 1
ČR - Státní pozemkový úřad, IČ 01312774, Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3-Žižkov
účastníci identifikovaní označením pozemků: (doručeno veřejnou vyhláškou)
v katastrálním území Počedělice na pozemkové parcele katastru nemovitostí číslo 225, 226,
232/13, 259/4, 274/19, 293, 297/6, 503/1, 503/3, 503/4, 503/5, 503/6, 503/7, 503/8, 503/32,
525/6, 525/7, 525/8, 527/8, 528/2, 531/7, 1076, 1080, 1081 a parcele pozemkového katastru
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číslo 582/1, 589/4, 590/6, 591/1, 592/7, 592/8, 592/28, 675, 676, 678/4, 679/1, 679/2, 679/3,
688
v katastrálním území Kystra na pozemkové parcele katastru nemovitostí číslo 34/2, 34/89,
34/92, 34/104, 34/105, 34/107, 34/163, 112/2, 112/3, 112/4, 112/5 a parcele pozemkového
katastru číslo 34/4.

Poučení účastníků
Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu
Ústeckého kraje v Ústí nad Labem, odboru životního prostředí a zemědělství 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.
Vodoprávní úřad po dni nabytí právní moci stavebního povolení zašle stavebníkovi jedno
vyhotovení ověřené projektové dokumentace změny stavby před jejím dokončením. Toto
povolení pozbývá platnosti, jestliže změna stavby nebude zahájena za doby platnosti
původního stavebního povolení. Změna stavby nesmí být zahájena, dokud toto rozhodnutí
nenabude právní moci.

Ing. Marie Nováková
vedoucí odboru

Poplatek:
Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších
předpisů položky 18 bodu 5 tohoto zákona ve výši 1000 Kč byl zaplacen.

Upozornění:
Orgán ochrany přírody upozorňuje investora na ustanovení § 5a odst. 1 zákona o ochraně
přírody a krajiny, dle kterého je zakázáno úmyslné poškozování nebo ničení hnízd a vajec nebo
odstraňování hnízd, dále vyrušování zejména během rozmnožování a odchovu mláďat.
Závazné stanovisko sp. zn. MULN/13857/2010/OŽP ze dne 21.09.2010, které bylo převzato do
stavebního povolení č. j. MULNCJ 110732/2010 ze dne 17.12.2010, nabytí právní moci
05.02.2011 zůstává v platnosti až na podmínku č. 16 bod 12, která byla nyní podmínkou č. 1
nového stanoviska upřesněna.

Obdrží:
I. Účastníci vodoprávního řízení podle § 27 odstavce 1 písmene a) správního řádu, § 115
vodního zákona a § 109 stavebního zákona:
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Naturela Group o. p. s., Spolí č. p. 51, Libín, 379 01 Třeboň zastoupená společností Universal
Solutions s. r. o., IDDS:mqwqtp8, Francouzská č. p. 404, 397 01 Písek, jednatelka p. Gabriela
Vaciková
ČEZ Distribuce, a. s., IDDS: qihdk9n, Teplická 874/8, 405 02 Děčín
NET4GAS, s. r. o., IDDS:8ecyjt9, Na hřebenech II č. p. 1718/8, 147 00 Praha
Mgr. Anna Bielecká, Pudlovská 1419, 440 01 Louny
p. Libuše Čížková, Majerové 532, 338 08 Zbiroh
p. Jaroslav Železný, Na louži 1307/21, 101 00 Praha
p. Miroslav Jakoubě, Augustinova 2064/14, 148 00 Praha
p. Jana Uldrichová, Jihlavská 607/10, 140 00 Praha
Ing. Aleš Mašanský, V Ořechách 197, 439 09 Slavětín
Mgr. Klára Mašanská, V Ořechách 197, 439 09 Slavětín

II. Účastníci vodoprávního řízení podle § 27 odstavce 2 a 3 správního řádu a § 115
vodního zákona na základě možného dotčení práv v souvislosti s povolením k nakládání
s vodami:
Povodí Ohře, státní podnik, IDDS: 7ptt8gm, Bezručova č. p. 4219, 430 03 Chomutov 3
Obec Počedělice, IDDS: ph3a7i9, Počedělice č. p. 11, 440 01 Louny 1
Městys Slavětín, IDDS: ci4a72g, Na Městečku č. p. 50, 439 09 Slavětín nad Ohří
Český rybářský svaz, z. s., Severočeský územní svaz, Ústí nad Labem, Střekovské nábřeží č.
p. 975/51, Střekov, 400 03 Ústí nad Labem 3
III. Účastníci vodoprávního řízení podle § 27 odstavce 2 a 3 správního řádu a § 109
stavebního zákona na základě možného dotčení práv v souvislosti se stavebním
povolením:
Povodí Ohře, státní podnik, IDDS: 7ptt8gm, Bezručova č. p. 4219, 430 03 Chomutov 3
Obec Počedělice, IDDS: ph3a7i9, Počedělice č. p. 11, 440 01 Louny 1
Městys Slavětín, IDDS: ci4a72g, Na Městečku č. p. 50, 439 09 Slavětín nad Ohří
ČR - Státní pozemkový úřad, IDDS: z49per3, Husinecká č. p. 1024/11a, 130 00 Praha 3-Žižkov
Loužek s. r. o., IDDS: 6ggvbsj, Obora č. p. 114, 440 01 Louny 1
Český rybářský svaz, z. s., Severočeský územní svaz, Ústí nad Labem, Střekovské nábřeží č.
p. 975/51, Střekov, 400 03 Ústí nad Labem 3
ĆR - Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, OP Louny, IDDS: 96vaa2e, Rašínovo
nábřeží č. p. 390/42, Nové Město, 128 00 Praha 28
Zemědělské družstvo ORASICE, IDDS: 9h7vck3, Orasice č. p. 1, Počedělice, 440 01 Louny 1
účastníci identifikovaní označením pozemků: (doručeno veřejnou vyhláškou)
v katastrálním území Počedělice na pozemkové parcele katastru nemovitostí číslo 225, 226,
232/13, 259/4, 274/19, 293, 297/6, 503/1, 503/3, 503/4, 503/5, 503/6, 503/7, 503/8, 503/32,
525/6, 525/7, 525/8, 527/8, 528/2, 531/7, 1076, 1080, 1081 a parcele pozemkového katastru
číslo 582/1, 589/4, 590/6, 591/1, 592/7, 592/8, 592/28, 675, 676, 678/4, 679/1, 679/2, 679/3,
688
v katastrálním území Kystra na pozemkové parcele katastru nemovitostí číslo 34/2, 34/89,
34/92, 34/104, 34/105, 34/107, 34/163, 112/2, 112/3, 112/4, 112/5 a parcele pozemkového
katastru číslo 34/4.
IV. Dotčené orgány:
Hasičský záchranný sbor Ústeckého kraje, územní odbor Žatec, IDDS: auyaa6n, Horova č. p.
1340/10, 400 01 Ústí nad Labem 1
Krajská hygienická stanice Ústeckého kraje se sídlem v Ústí nad Labem, územní pracoviště
Louny, IDDS: 8p3ai7n, Poděbradova č. p. 749, 440 01 Louny
Krajský úřad Ústeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, IDDS: t9zbsva, Velká
Hradební č. p. 3118/48, 400 01 Ústí nad Labem 1
Městský úřad Louny, odbor životního prostředí (orgán ochrany přírody, orgán ochrany
zemědělského půdního fondu), Pod Nemocnicí č. p. 2379, 440 01 Louny 1
Městský úřad Louny, odbor stavebního úřadu (orgán státní památkové péče, silniční správní
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úřad), Pod Nemocnicí č. p. 2379, 440 01 Louny 1
K vyvěšení:
Městský úřad Louny, kancelář úřadu, p. Krejčová
Obecní úřad obce Počedělice
Obecní úřad městyse Slavětín
Toto rozhodnutí musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů.
Městský úřad Louny a příslušný dotčený obecní úřad (obec Počedělice, městys Slavětín)
se žádají o vyvěšení tohoto rozhodnutí na svých úředních deskách včetně elektronických
a to i ve všech dotčených katastrálních územích. Po uplynutí shora uvedené lhůty bude
potvrzené rozhodnutí vráceno Městskému úřad Louny, odboru životního prostředí.
Vyvěšeno dne

Sejmuto dne

Razítko a podpis příslušného správního orgánu
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