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Žadatel:

Lesy České republiky, s.p., Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec
Králové 8

ROZHODNUTÍ
Výroková část:
Městský úřad Semily, odbor životního prostředí, jako vodoprávní úřad věcně příslušný podle § 104
odst. 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 jen "vodní zákon"), dále místně příslušný dle ustanovení § 11
zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, ve znění pozdějších novel 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, ve znění novel (dále jen "stavební zákon"), ve správním řízení posoudil žádost o
povolení stavby vodního díla, kterou dne 11.06.2018 podala společnost
Lesy České republiky, s.p., IČO 42196451, Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08
Hradec Králové 8
(dále jen "žadatel"), a na základě tohoto posouzení:
I.

Podle § 15 vodního zákona
vydává stavební povolení

ke stavbě vodního díla:
Chuchelenský potok - rekonstrukce objektu č. 7
(Č.h.p.: 1-05-01-056)
Chuchelna
(dále jen "stavba") na místě:
Název kraje
Liberecký
Název obce
Semily
Identifikátory katastrálních území
654833
Názvy katastrálních území
Semily
Parcelní čísla dle evidence katastru nemovitostí
parc. č. 1517/2, 4122/1, 1513/10 a
1519/13
Číselný identifikátor vodního toku
10185604
Název vodního toku
Chuchelenský potok
Čísla hydrologického pořadí
1-05-01-056
Říční km vodního toku (konec stavby)
2,498 km
Říční km vodního toku (začátek stavby)
2,426 km
Přímé určení polohy (konec stavby) - (souřadnice X, Y)
994412, 673267
Přímé určení polohy (začátek stavby) - (souřadnice X, Y)
994366, 673220
Údaje o povolené stavbě:
Název vodního díla
Stavba upravující, měnící nebo zřizující koryta
vod.toků včetně terénních úprav
Účely užití vodního díla

Chuchelenský potok
úprava koryta a břehů
ochrana před povodněmi a ostatními škodlivými
účinky vod
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Popis stavby:
- rekonstrukce podélného opevnění koryta vodního toku - opěrné zdi a rovnaniny z lomového
kamene za účelem optimalizace průtočné kapacity koryta zájmovým úsekem, obnovení stability
Chuchelenského toku a zajištění stability koryta toku;
- trasa úpravy je vedena stávajícím korytem vodního toku s dílčím zmírněním oblouku v úseku
souběhu s komunikací Semily - Chuchelna o celkové délce 39,0 m a staničení úseku: ř.km 0,9230
- 0,9620;
- současná kapacita koryta toku: Q5-Q10 (9,4 - 10,2 m3/s) bude stavbou navýšena na Q10-Q20 (14,4 15,8 m3/s);
- levý břeh - rovnanina z lomového kamene (z kamene hmotnosti nad 2 t) v úseku ř.km 0,000 0,011 a úpravu stávající opěrné zdi 39,0 m2 z lomového kamene (žula) s jádrem z vodostavebního
betonu v úseku ř.km 0,0110 - 0,032
- pravý břeh - rovnanina z lomového kamene (z kamene hmotnosti nad 1,5 t) v celém úseku ř.km
0,000 - 0,039;
- příčné stabilizační pasy z balvanů vzájemně klínované do vydutého oblouku proti vodě
s vytvořením sníženiny v přelivné ploše objektu (4 ks) ve staničení ř.km 0,0025; 0,0150; 0,0240;
0,0310;
- příčné prahy hydrotechnické výšky 0,3 m z balvanů vzájemně klínované do vydutého oblouku
(2 ks) ve staničení ř.km 0,0055 a 0,0085.
II. Stanoví povinnosti a podmínky pro provedení stavby:
1. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace ověřené ve vodoprávním řízení, kterou
vypracoval Ing. Josef Mareš, MARESA s.r.o., Býšť, v dubnu 2018 pod zak. č. 22/2015; případné
změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení vodoprávního úřadu.
1.
2.
3.

4.

5.
6.

7.
8.

9.

Stavba bude realizována dodavatelsky oprávněnou firmou. Stavebník písemně oznámí odborně
způsobilého dodavatele vodoprávnímu úřadu min. 14 dní před zahájením stavebních prací.
Na stavbě musí být veden stavební deník.
Vzhledem k tomu, že dotčená akce se bude realizovat na území s archeologickými nálezy,
je stavebník povinen dle § 22 odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči v platném znění,
zemní výkopové práce oznámit již v době přípravy stavby Archeologickému ústavu AV ČR Praha
a zároveň umožnit provedení případného výzkumu na dotčeném území.
Dále stavebník neprodleně oznámí AV ČR nebo nejbližšímu muzeu buď přímo, nebo prostřednictvím
místně příslušné obce případné náhodné porušení archeologických situací (nálezy zdivá, jímek,
hrobů, atd.) stejně jako nálezy movitých artefaktů (keramiky, kostí, mincí, zbraní, apod.), které
nebyly zjištěny v rámci záchranného archeologického výzkumu (§ 23 památkového zákona). Je-li
stavebníkem právnická osoba (nebo fyzická osoba, při jejímž podnikání vznikla nutnost
archeologického výzkumu), hradí náklady záchranného archeologického výzkumu tento stavebník,
jinak hradí náklady organizace provádějící archeologický výzkum (§ 22 odst. 2 památkového
zákona).
Zahájení prací bude s min. 21 denním předstihem oznámeno Českému rybářskému svazu - Místní
organizaci Semily (Mgr. Hubačík).
Budou splněny podmínky Českého rybářského svazu, místní organizace Semily, ze dne 02.05.2018
pod č.j.: 12/18/Hub., tj.:
- V průběhu rekonstrukce opěrných zdí zajistit vhodným způsobem převedení vod staveništěm, aby
nedocházelo k znečištění vod pod vlastním pracovištěm (např. potrubím o vhodném průměru).
Budou dodrženy podmínky vlastníků a správců podzemních sítí.
Budou splněny podmínky společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. ze dne 29.07.2018
pod č.j.. 601041/18, tj.:
- Stavebník je povinen řídit se Všeobecnými podmínkami ochrany sítě elektronických komunikací
Budou splněny podmínky Severočeských vodovodů a kanalizací, a.s., uvedené ve vyjádření ze dne
18.05.2018 zn.: O18610131796/UTPCTU/Val, tj. zejména:
- V zájmovém území je v chráničce umístěn vodovodní řad LT 150.
- Před zahájením stavebních (výkopových) prací si investor zajistí vytýčení st. vodohospodářského
zařízení na místě, přímo ve staveništi (trase) a v prostoru potřebném pro provádění stavby.
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Požadujeme v celé trase úpravy dodržet ochranné pásmo vodohospodářského zařízení dle zákona
č. 275/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu o změně některých zákonů ve
znění pozdějších předpisů a příslušné ČSN.
- Investor stavby prokazatelně seznámí pracovníky, kteří budou provádět práce, s polohou tohoto
vedení a zařízení, včetně jeho profilu, upozorní organizace provádějící práce na možnou
polohovou odchylku uložených sítí od výkresové dokumentace.
- Zahájení prací bude s předstihem písemně oznámeno včetně jména a telefonického spojení
stavebního dozoru a dodavatele stavby, aby v případě sporů mohla být rychle a účelně sjednána
náprava. Rovněž bude písemně provozu vodovodů a kanalizací oznámeno ukončení stavebních
prací.
- Severočeské vodovody a kanalizace, a.s., budou přizváni ke každé kontrolní činnosti v ochranném
pásmu provozovaného vodohospodářského zařízení, ke kontrole pokládky inž. sítí před záhozem
a ke kolaudačnímu řízení (k užívání stavby) akce.
- Každé poškození sítí či zařízení musí být neprodleně ohlášeno příslušnému provozu vodovodů
a kanalizací. Při porušení společností provozovaného zařízení budou veškeré náklady na opravu
včetně náhradního zásobování účtovány investoru stavby.
- Přivání zástupců Severočeských vodovodů a kanalizací, a.s., na staveniště před zásypem
položených zařízení ke kontrole provedených prací. Provedená kontrola bude zapsána
do stavebního deníku a zápis bude sloužit jako doklad pro vydání souhlasu provozovatele
ke kolaudaci, o který stavebník před kolaudací požádá.
- Při provádění stavby bude dodržena ČSN 733050 „Zemní práce“.
10. Budou splněny podmínky závazného stanoviska MěÚ Semily ze dne 5.6.2012, č.j.: ŽP/1454/12, tj.:
- S nepoužitelnými stavebními odpady vzniklými při realizaci záměru je třeba nakládat v souladu
s ustanovení zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů.
- Doklady o likvidaci všech vzniklých odpadů budou stavebníkem uschovány pro případnou
pozdější kontrolu.
- Při realizaci záměru je třeba využít dostupných prostředků ke snížení emisí prachu ze staveniště
(používání techniky v dobrém stavu, neznečišťovat v nadměrné míře okolí, omývání vozidel
opouštějící stavbu, apod.).
- Pro realizaci záměru nutné zpracovat návrh DIO a před realizací stavby požádat silniční správní
úřad, odbor dopravy o vydání příslušných dopravních opatření.
- Při realizaci záměru rekonstrukce Chuchelenského potoka bude postupováno tak, aby nedošlo
k poškození, nebo sesuvu silnice č. III/2922, která probíhá podél navrhované stavby.
11. Budou splněny podmínky společnosti KATRO SERVIS spol. s r.o. ze dne 09.06.2018, tj. zejména:
- Při realizaci souběhu a křížení s podzemním vedením společnosti dodržovat ochranné vzdálenosti
dle ČSN 73 6005 „prostorové uspořádání sítí technického vybavení“.
- Před zahájením vlastních prací je nutné vytyčení stávajícího zařízení společnosti.
- Každé poškození vedení je povinnost neprodleně ohlásit na dohledovém centru společnosti.
- Odkryté podzemní vedení zabezpečit proti poškození a to i třetí osobou.
- Při provádění zemních prací dodržovat ČSN 73 6133 „zemní práce“.
12. Budou splněny podmínky souhlasu k trvalému odnětí zemědělské půdy ze ZPF, vydaného MěÚ
Semily dne 23.05.2018 pod č.j.: ŽP/1953/18-201.1.
13. Budou splněny podmínky Krajské správy silnic Libereckého kraje, uvedené ve vyjádření ze dne
13.09.2017 zn.: KSSLK/7282/2017, tj. zejména:
- Před zahájením stavby je povinnost uzavřít smlouvu o pronájmu pozemku pro zvláštní užívání
komunikace pro souhlas s omezením dopravy, zvláštním užíváním silnice včetně stanovených
podmínek.
- Za případné škody na majetku investora způsobené silničním provozem a údržbou komunikace
III/2922 společnost KSSLK neručí.
14. Všechny pozemky dotčené stavbou musí být po jejím dokončení uvedeny do původního stavu.
Případné škody na veřejném nebo soukromém majetku musí být odstraněny nebo poškozeným
uhrazeny podle platných předpisů.
15. Stavba bude dokončena do 31. 12. 2019.
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16. Po ukončení stavby podá stavebník návrh na provedení kontrolní prohlídky stavby a vydání
kolaudačního souhlasu. Návrh bude doložen zejména dokladem o předání a převzetí stavby mezi
investorem a dodavatelem s uvedením případných drobných odchylek od schválené projektové
dokumentace, případně projektovou dokumentací skutečného provedení stavby, geodetickým
zaměřením stavby s průmětem do katastrální mapy, souhlasy majitelů stavbou dotčených pozemků
s dokončením stavebních prací a terénních úprav,…
17. Stavba bude udržována v řádném stavebnětechnickém stavu.
Účastníci řízení, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:
Lesy České republiky, s.p., Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové 8
Odůvodnění:
Dne 11.06.2018 podal žadatel žádost o stavební povolení na výše uvedenou stavbu, uvedeným dnem bylo
zahájeno vodoprávní řízení.
Vodoprávní úřad dne 17.07.2018 oznámil zahájení řízení známým účastníkům řízení a dotčeným
orgánům. Vodoprávní úřad 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 10 dnů od doručení mohou účastníci řízení uplatnit své
námitky a dotčené správní úřady svá stanoviska. Současně je upozornil, že na později podané námitky
nebude přihlédnuto.
Projektovou dokumentaci stavby vypracoval Ing. Josef Mareš, MARESA s.r.o., Býšť, v dubnu 2018 pod
zak. č. 22/2015. K řízení byly doloženy všechny povinné doklady podle ustanovení § 6 vyhlášky
č. 432/2001 Sb., o dokladech žádosti o rozhodnutí nebo vyjádření a o náležitostech povolení, souhlasů
a vyjádření vodoprávního úřadu, a to:
- doklady k pozemkům dotčeným stavbou (informace z KN, smlouvy o právu provést stavbu);
- vyjádření MěÚ Semily, odboru rozvoje a správy majetku ze dne 03.05.2018 pod č.j.: ORSM/361/18;
- souhlasné závazné stanovisko Ministerstva obrany ČR, sekce nakládání s majetkem, odbor ochrany
územních zájmů ze dne 10.07.2018 pod sp.zn.: 4698/70991/2018-1150-OÚZ-PCE;
- vyjádření vlastníka technické infrastruktury Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. ze dne
29.04.2018 pod č.j.: SCVKZAD20681 a jejich stanoviska ke stavbě ze dne 18.05.2018 pod č.j.:
O18610131796/UTPCTU/Val;
- vyjádření vlastníků a správců inženýrských sítí ČEZ Distribuce, a.s. ze dne 17.07.2018 pod zn.
0100956401 a jejich stanoviska ke stavbě ze dne 28.08.2018 pod zn. 1099886348/S31;
- vyjádření ke stavbě společnosti Muzeum Českého ráje v Turnově ze dne 10.08.2017 pod č.vyj.
203/2017;
- vyjádření MěÚ Semily, obvodního stavebního úřadu, že stavba je v souladu se záměry územního
plánování v dotčeném území (č.j.: SÚ/2270/17 ze dne 31.07.2017);
- stanovisko správce povodí - Povodí Labe, státního podniku, zn.: PVZ/17/29945/Fa/0 ze dne
13.07.2017;
- vyjádření Českého rybářského svazu MO Semily ze dne 02.05.2018;
- vyjádření Českého rybářského svazu, východočeský územní svaz ze dne 11.07.2017;
- vyjádření Krajské správy silnic Libereckého kraje ze dne 13.09.2017 zn.: KSSLK/7282/2017;
- vyjádření vlastníků a správců inženýrských sítí GridServices, s.r.o. ze dne 29.04.2018 pod zn.
5001714094, Česká telekomunikační infrastruktura a.s. ze dne 29.04.2018 pod č.j.: 601041/18, Telco
pro Services, a.s. ze dne 17.07.2018 zn. 0200780497, TSM Semily s.r.o. ze dne 10.07.2018 č. V 13 –
2018, KATRO SERVIS spol. s r.o. ze dne 09.06.2018);
- souhlas k trvalému odnětí zemědělské půdy ze ZPF vydaný MěÚ Semily dne 23.05.2018 pod č.j.:
ŽP/1953/18-201.1;
- koordinované závazné stanovisko MěÚ Semily, odboru životního prostředí, ze dne 18.07.2017, č.j.:
KS/808/17/T;
- rozhodnutí Městského úřadu Semily, odboru životního prostředí, ze dne 10.08.2017 pod č.j.:
ŽP/2816/17 – 246.4 R 52.
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
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správními úřady 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 výše citovaného stanoviska správce dotčeného vodního toku a správce povodí je záměr z hlediska
zájmů daných § 23a vodního zákona, platným Národním plánem povodí Labe a Plánem dílčího povodí
Horního a středního Labe možný, protože lze předpokládat, že jeho realizací nedojde ke zhoršení stavu
dotčeného vodního útvaru, a že záměr nebude mít za následek nedosažení dobrého stavu dotčeného
vodního útvaru.
Vodoprávní úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů
ve výroku uvedených. Podmínky uvedené ve vyjádřeních a stanoviscích účastníků řízení a dotčených
orgánů byly zkoordinovány a zahrnuty do podmínek vydaného povolení.
Účastníci řízení - další dotčené osoby:
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s., Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Krajská správa silnic
Libereckého kraje, příspěvková organizace, Město Semily, Libor Babec, Stanislava Pošepná,
Jiří Pošepný, KATRO SERVIS, spol. s r.o., ČEZ Distribuce, a. s., Komerční banka, a.s.

Poučení účastníků:
Proti tomuto rozhodnutí se lze podle ustanovení § 81 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád,
v platném znění, odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu Libereckého 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.
Vodoprávní úřad po dni nabytí právní moci stavebního povolení zašle stavebníkovi ověřenou projektovou
dokumentaci a štítek obsahující identifikační údaje o povolené stavbě.
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 stavební povolení nenabude právní moci. Stavební povolení pozbývá
platnosti, jestliže stavba nebyla zahájena do 2 let ode dne, kdy nabylo právní moci.

Ing. Jana Vrabcová
vedoucí odboru životního prostředí

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 10.08.2018.
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Obdrží:
Účastníci řízení, dle § 27 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu:
Lesy České republiky, s.p., IDDS: e8jcfsn
sídlo: Přemyslova č.p. 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové 8
Účastníci řízení, dle § 27 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu:
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s., IDDS: f7rf9ns
sídlo: Přítkovská č.p. 1689/14, Trnovany, 415 01 Teplice 1
Česká telekomunikační infrastruktura a.s., IDDS: qa7425t
sídlo: Olšanská č.p. 2681/6, 130 00 Praha 3-Žižkov
Krajská správa silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace, IDDS: bdnkk7w
sídlo: České mládeže č.p. 632/32, Liberec VI-Rochlice, 460 06 Liberec 6
Město Semily, Husova č.p. 82, 513 01 Semily
Libor Babec, Chuchelská č.p. 78, Podmoklice, 513 01 Semily
Stanislava Pošepná, Chuchelská č.p. 454, Podmoklice, 513 01 Semily
Jiří Pošepný, Chuchelská č.p. 454, Podmoklice, 513 01 Semily
KATRO SERVIS, spol. s r.o., IDDS: rj3fbyq
sídlo: Plynárenská č.p. 671, Kolín IV, 280 02 Kolín 2
ČEZ Distribuce, a. s., IDDS: v95uqfy
sídlo: Teplická č.p. 874/8, Děčín IV-Podmokly, 405 02 Děčín 2
Komerční banka, a.s., IDDS: 4ktes4w
sídlo: Na příkopě č.p. 969/33, Staré Město, 110 00 Praha 1
Dotčené správní úřady:
Městský úřad Semily, Odbor životního prostředí, Husova č.p. 82, 513 01 Semily
Městský úřad Semily, Obvodní stavební úřad, Husova č.p. 82, 513 01 Semily
Městský úřad Semily, Odbor dopravy, Husova č.p. 82, 513 01 Semily
Ostatní:
Český rybářský svaz, z. s., místní organizace Semily, Cihlářská č.p. 273, 513 01 Semily

