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VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA 

ROZHODNUTÍ 

 
Výroková část 
 

Magistrát města Děčín, odbor životního prostředí jako vodoprávní úřad podle § 104 odst. 2 
písm. c) a věcně příslušný dle 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“), 
speciální stavební úřad § 15 odst. 5 vodního zákona a § 15 odst. 1 písm. d) zákona č. 183/2006 
Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební 
zákon“) a místně příslušný správní orgán podle ustanovení § 11 odst. 1 písm. b) zákona 
č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), 
 
účastníkovi řízení (§ 27 odst. 1 správního řádu), kterým je: 
Statutární město Děčín, IČO 00261238, Mírové nám. 1175/5, 405 38 Děčín IV-Podmokly 
 
 

I. vydává povolení 
 
podle ustanovení § 15 vodního zákona a ustanovení § 118 stavebního zákona k provedení 
změny stavby před jejím dokončením, a to stavby vodního díla „Děčín - Folknáře, 
ul. Hřbitovní, oddílná kanalizace I. etapa, splašková a dešťová kanalizace" umístěného 
 
v kraji: Ústeckém 
v okrese: Děčín 
v obci: Děčín 
v katastrálním území: Folknáře, Děčín 
na pozemku p. č.: parc. č. 131/2, 145/1, 591/1 v katastrálním území Folknáře, parc. č. 2793, 
2820/38, 2820/40, 2820/42, 2822, 2958, 2959, 3021 v katastrálním území Děčín 
hydrogeologický rajon: 4650 „Křída Dolní Ploučnice a Horní Kamenice“ 
 

Změna shora uvedené stavby „Děčín - Folknáře, ul. Hřbitovní, oddílná kanalizace I. etapa, 
splašková a dešťová kanalizace" před jejím dokončením se povoluje v tomto rozsahu: 
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1. Odstavec 2 části I. rozhodnutí o prodloužení termínu dokončení stavby, které vydal 
Magistrát města Děčín, odbor životního prostředí dne 13.02.2019 pod č. j.: 
MDC/18389/2019 se mění.  

2. Stavba výše uvedeného vodního díla bude dokončena v termínu do: 31.01.2023. 
 

 

II. prodlužuje platnost 
 
podle ustanovení § 115 odst. 4 stavebního zákona stavebního povolení na stavbu vodního díla: 
„Děčín - Folknáře, ul. Hřbitovní, oddílná kanalizace I. etapa, splašková a dešťová 
kanalizace", a to do 31.01.2023. 
 

III. stanovuje podmínky 
 
1. Nadále budou dodrženy ostatní podmínky obsažené ve stavebním povolení vydaném 

Magistrátem města Děčín, odborem životního prostředí dne 06.09.2006 pod č. j.: 
OZP/106204/06/1014/2006/Vav. 
 

 
Účastníci řízení dle § 27 odst. 1 správního řádu: 
Statutární město Děčín, Mírové nám. 1175/5, 405 02 Děčín IV-Podmokly 

 

Odůvodnění 
 

Magistrát města Děčín, odbor životního prostředí obdržel dne 18.12.2020 žádost, kterou podalo 
Statutární město Děčín, IČO 00261238, Mírové nám. 1175/5, 405 38 Děčín IV-Podmokly, které 
zastupuje Statutární město Děčín, odbor rozvoje, IČO 00261238, Mírové nám. 1175/5, 405 38 
Děčín IV-Podmokly, o povolení změny stavby vodního díla „Děčín - Folknáře, ul. Hřbitovní, 
oddílná kanalizace I. etapa, splašková a dešťová kanalizace" na pozemku parc. č. 131/2, 145/1, 
591/1 v katastrálním území Folknáře, parc. č. 2793, 2820/38, 2820/40, 2820/42, 2822, 2958, 
2959, 3021 v katastrálním území Děčín před jejím dokončením (změna stavby před jejím 
dokončením spočívá v prodloužení termínu dokončení výše uvedené stavby vodního díla) a o 
prodloužení platnosti níže citovaného stavebního povolení. Uvedeným dnem bylo zahájeno 
stavební řízení. 

Stavební povolení na výše uvedenou stavbu bylo vydáno Magistrátem města Děčín, odborem 
životního prostředí dne 06.09.2006 pod č. j.: OZP/106204/06/1014/2006/Vav a nabylo právní 
moci dne 17.10.2006.  

Podle ustanovení § 115 vodního zákona, příslušných ustanovení stavebního zákona a 
správního řádu oznámil příslušný vodoprávní úřad zahájení vodoprávního řízení všem známým 
účastníkům řízení a dotčeným orgánům opatřením č.j. MDC/5782/2021 ze dne 15.01.2021. 

Vodoprávní úřad podle ustanovení § 112 odst. 2 stavebního zákona upustil od ohledání na 
místě a ústního jednání, jelikož mu poměry byly dobře známy a žádost poskytovala dostatečné 
podklady pro posouzení, a stanovil, že ve lhůtě do 15 dnů ode dne doručení oznámení o 
zahájení řízení mohou účastníci řízení uplatnit své námitky, popř. důkazy. Dále stanovil, že ve 
lhůtě do 10 dnů ode dne doručení oznámení o zahájení řízení mohou dotčené orgány uplatnit 
závazná stanoviska. 

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. 
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Vodoprávní úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních 
předpisů ve výroku uvedených. 

 

Poučení účastníků 
 

Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení podat podle ustanovení § 83 odst. 1 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 se sídlem Velká 
Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem podáním učiněným u Magistrátu města Děčín, 
odboru životního prostředí.  

Lhůta pro podání odvolání se počítá ode dne následujícího po doručení písemného vyhotovení 
rozhodnutí, nejpozději však po uplynutí desátého dne ode dne, kdy bylo nedoručené a uložené 
rozhodnutí připraveno k vyzvednutí.  

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. 
Podané odvolání má v souladu s ustanovením § 85 odst. 1 správního řádu odkladný účinek. 
Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné. 
  

 

 

 

  
Ing. Zdeněk Hanuš  
vedoucí odboru životního prostředí 
 otisk úředního razítka 
 podepsáno elektronicky 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tento dokument bude vyvěšen nejméně po dobu 15 dnů na úřední desce Magistrátu města 
Děčín a zveřejněn též způsobem umožňující dálkový přístup.  
 
 
Vyvěšeno dne ...................................              Sejmuto dne................................... 
              razítko, podpis                          razítko, podpis 
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Doručí se 

 

Účastníci řízení podle § 27 odst. 1) SŘ (do vlastních rukou) 
Statutární město Děčín, Mírové nám. 1175/5, 405 02 Děčín IV-Podmokly, které zastupuje 
Statutární město Děčín, odbor rozvoje, Mírové nám. 1175/5, 405 38 Děčín IV-Podmokly 
 
Účastníci řízení podle § 27 odst. 2) a 3) SŘ (doručí se veřejnou vyhláškou) 
Lesy České republiky, s.p., Lesní správa Děčín, IDDS: e8jcfsn 
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s., IDDS: f7rf9ns 
Povodí Ohře, státní podnik, IDDS: 7ptt8gm 
CETIN a.s., IDDS: qa7425t 
GridServices, s.r.o., IDDS: jnnyjs6 
ČEZ Distribuce, a. s., IDDS: v95uqfy 
Lesy České republiky, s.p., Správa toků - oblast povodí Ohře, IDDS: e8jcfsn 
  
Dotčené orgány a ostatní 
Magistrát města Děčín, Odbor stavební úřad, oddělení stavebního řádu a vyvlastňovací úřad, 
Mírové nám. 1175/5, 405 38 Děčín IV-Podmokly 
Magistrát města Děčín, OSČaŽÚ, odd. silničního správního a dopravního úřadu, Osc, Mírové 
nám. č.p. 1175/5, Děčín IV-Podmokly, 405 38  Děčín 2 
Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky, regionální pracoviště Správa CHKO České 
středohoří, IDDS: 6npdyiv 
Magistrát města Děčín, Odbor životního prostředí, oddělení vodoprávní úřad a ochrany 
prostředí, Ožp, Mírové nám. č.p. 1175/5, Děčín IV-Podmokly, 405 38  Děčín 2 
Magistrát města Děčín, Odbor životního prostředí, oddělení ochrany přírody a ochrany zvířat, 
Ožp, Mírové nám. č.p. 1175/5, Děčín IV-Podmokly, 405 38  Děčín 2 
Magistrát města Děčín, Odbor životního prostředí, oddělení zemědělství a lesního hospodářství, 
Ožp, Mírové nám. č.p. 1175/5, Děčín IV-Podmokly, 405 02  Děčín 2 
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