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Ředitelství vodních cest ČR
nábřeží Ludvíka Svobody 1222/12
110 00 PRAHA-NOVÉ MĚSTO
v zastoupení:
AF-CITYPLAN s.r.o.
Magistrů 1275/13
140 00 PRAHA-MICHLE

USNESENÍ
ZASTAVENÍ ŘÍZENÍ
Výroková část:
Magistrát města Děčín, odbor životního prostředí jako vodoprávní úřad podle § 104 odst. 2
písm. c) a věcně příslušný dle ustanovení § 106 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. 4 vodního zákona a místně příslušný správní orgán podle
ustanovení § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen
„správní řád“),
zastavuje
podle § 66 odst. 1 písm. b) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů,
řízení zahájené dne 14.11.2017 na základě žádosti, kterou podalo Ředitelství vodních cest ČR,
IČO 67981801, nábřeží Ludvíka Svobody 1222/12, 110 00 Praha-Nové Město, které zastupuje
AF-CITYPLAN s.r.o., IČO 47307218, Magistrů 1275/13, 140 00 Praha-Michle (dále jen
„žadatel"), o vydání souhlasu podle § 17 odst. 1 písm. a) a c) vodního zákona, ke stavbě
„Přístaviště Děčín - Smetanovo nábřeží“ na pozemku parc. č. 252/1, 256, 3008 v
katastrálním území Děčín:
IO 01 plovoucí molo
IO 02 dalby
Účastníci řízení na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:
Ředitelství vodních cest ČR, IČO 67981801, nábřeží Ludvíka Svobody 1222/12, 110 00 PrahaNové Město
Odůvodnění:
Dnem podání žádosti bylo zahájeno řízení o vydání souhlasu podle § 17 odst. 1 písm. a) a c)
vodního zákona ke stavbě „Přístaviště Děčín - Smetanovo nábřeží“ na pozemku parc. č. 252/1,
256, 3008 v katastrálním území Děčín:
IO 01 plovoucí molo
IO 02 dalby.
Dne 04.12.2017 pod č. j.: MDC/114715/2017 zahájil Magistrát města Děčín, odbor životního
prostředí, jako vodoprávní úřad řízení ohledně vydání souhlasu podle § 17 odst. 1 písm. a) a c)

Č.j. MDC/3791/2018

str. 2

vodního zákona ke stavbě „Přístaviště Děčín - Smetanovo nábřeží“ na pozemku parc. č. 252/1,
256, 3008 v katastrálním území Děčín. Dne 19.12.2017 pod č. j.: MDC/120169/2017 obdržel
zdejší vodoprávní úřad sdělení (námitku) k zahájenému vodoprávnímu řízení od účastníka
řízení, kterým jsou České přístavy, a.s., Jankovcova 6, 170 04 Praha 7, jako vlastníka pozemku
parc. č. 256 v katastrálním území Děčín. České přístavy, a.s., Jankovcova 6, 170 04 Praha 7 s
požadavkem, „aby před zahájením této stavby její investor se společností České přístavy a.s.
dohodl:
-

trvalé umístění jedné z 5 kotev stavby umístěných na pozemku p. č. 256 k. ú. Děčín a
tuto skutečnost s Českými přístavy a.s. smluvně ošetřil.“

Na základě výše uvedeného, vodoprávní úřad dne 21.12.2017 pod č. j.: MDC/120858/2017
řízení přerušil a zároveň zástupce žadatele vyzval k doplnění žádosti o udělení souhlasu podle
§ 17 odst. 1 písm. a) a c) vodního zákona.
Dne 08.01.2018 pod č. j.: MDC/3052/2018 obdržel zdejší vodoprávní úřad vyjádření účastníka
řízení, kterým jsou České přístavy, a.s. (dále jen „účastník řízení“) ve věci vodoprávního řízení
vedeném Magistrátem města Děčín, odborem životního prostředí jako vodoprávním úřadem
pod sp. zn.: MDC/107941/2017. Ve vyjádření účastník řízení mimo jiné uvádí, že Smlouva o
právu k provedení stavby ze dne 04.08.2015, uzavřená mezi žadatelem a účastníkem řízení,
nepředstavuje dostatečný právní titul k tomu, aby žadatel mohl realizovat Stavbu přístaviště na
Pozemku, a to zejména (ale nejen) trvalé součásti předmětné stavby – zde konkrétně zejm.
jednu z kotev (kotvících zařízení), k jejichž realizaci má v rámci předmětné stavby dojít.
Vzhledem k výše uvedenému vodoprávní úřad zastavil řízení podle § 66 odst. 1 písm. b)
správního řádu z těchto důvodů: byla podána žádost zjevně právně nepřípustná.
Poučení účastníků:
Proti tomuto usnesení se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu
Ústeckého kraje se sídlem v Ústí nad Labem, odbor živo podáním u zdejšího správního
orgánu. Podle § 76 odst. 5 správního řádu odvolání nemá odkladný účinek.
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. Odvolání jen proti odůvodnění
usnesení je nepřípustné.
otisk úředního razítka
podepsáno elektronicky
Mgr. Jiří Hykš
vedoucí odboru životního prostředí

Obdrží
I. Účastníci řízení podle § 27 odst. 1) SŘ (do vlastních rukou)
1. Ředitelství vodních cest ČR, nábřeží Ludvíka Svobody 1222/12, 110 00 Praha-Nové Město,
které zastupuje AF-CITYPLAN s.r.o., IDDS: wxnvyhk
II. Účastníci řízení podle § 27 odst. 2) a 3) SŘ (do vlastních rukou)
2. Povodí Labe, státní podnik, IDDS: dbyt8g2
3. Statutární město Děčín, Mírové nám. č.p. 1175/5, Děčín IV-Podmokly, 405 38 Děčín 2
4. Statutární město Děčín, Odbor místního hospodářství, Mírové nám. č.p. 1175/5, Děčín IVPodmokly, 405 38 Děčín 2
5. ČSPL,a.s., IDDS: 8mgdmus
6. České přístavy, a.s., IDDS: vvbdksw
7. ČEZ Distribuce, a. s., IDDS: v95uqfy
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8. Severočeské vodovody a kanalizace, a.s., IDDS: f7rf9ns
9. GridServices, s.r.o., IDDS: jnnyjs6
Dotčené orgány a ostatní
10. Magistrát města Děčín, Odbor stavební úřad, oddělení územního rozhodování a památkové
péče, Mírové nám. č.p. 1175/5, Děčín IV-Podmokly, 405 38 Děčín 2
11. Státní plavební správa, Pobočka Děčín, IDDS: tiwiuy6
12. Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky, regionální pracoviště Správa CHKO
České středohoří, IDDS: 6npdyiv
13. Ústecké šrouby, z. s., IDDS: x6gbs2j
14. Český rybářský svaz, z. s., Severočeský územní svaz, Severočeský územní svaz, Ústí nad
Labem, Střekovské nábřeží č.p. 975/51, Střekov, 400 03 Ústí nad Labem 3
15. 2 x vlastní

