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SDĚLENÍ 

k záměru dle § 6 odst. 3 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní 
prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na 

životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) 

Krajský úřad Ústeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, obdržel dne 
9. 11. 2018 oznámení podlimitního záměru s názvem „Přístaviště Děčín – Smetanovo 
nábřeží“ oznamovatele Česká republika - Ředitelství vodních cest ČR, Nábř. L. Svobody 

1222/12, 110 15 Praha 1 (IČ 67981801), zastoupeného na základě plné moci společností 
AQUATIS, a. s., Třebohostická 14, 100 31 Praha 10. Zpracovatelem oznámení podlimitního 
záměru je RNDr. Dalibor Bílek, Botanická 56, 602 00 Brno.   

Záměrem popsaným v oznámení je stavba bezobslužného mola pro sportovní a rekreační 
plavidla. Technické řešení respektuje navržené parametry plavidel o délce do 20 m 
a výtlakem do 100 t. Délka páteřního mola je 36 m a šířka 2,5 m. Parametry mola představují 
ukotvení maximálně čtyř plavidel. Molo je odolné proti zámrzu. Přístup na molo je umožněn 
přes lávku délky 17,6 m. Plavoucí molo se bude skládat ze čtyř pevně spojených segmentů, 
které se budou pohybovat svisle po třech dalbách s pojistným kotevním řetězem. Na mole 
bude instalován odběrný sloupek elektrické energie (4x 230V/10A) a přípojka pitné vody. 
Součástí mola je nezbytné plavební značení a zábradlí o výšce 1,1 m. V souvislosti 
s výstavbou bude nutné provést úpravu dna odtěžením cca 935 m3 materiálu a terénní 
úpravy v souvislosti s vybudováním zpevněných ploch o rozsahu cca 82 m2. Přebytečná 
výkopová zemina a odtěžené sedimenty nebudou ukládány do volné krajiny.  
Území je součástí zvláště chráněného území - Chráněné krajinné oblasti České středohoří. 
Součástí oznámení podlimitního záměru je souhlasné závazné stanovisko AOPK RP Správa 
CHKO České středohoří (č. j. SR/1869/UL/2017-10 ze dne 29. 8. 2017). Z hlediska územně 
plánovací dokumentace se jedná o ostatní plochy (p. č. 252/1), vodní plochy (p. č. 3008) 
v katastrálním území Děčín. K záměru již bylo vydáno stavebním úřadem Magistrátu města 
Děčín územní rozhodnutí (č. 4470/2015; č. j. MDC/OSU/28394/2015/Ub s  nabytím právní 
moci dne 17. 4. 2015).   
V rámci etapy výstavby a přípravy záměru lze očekávat dočasné navýšení emisí škodlivin 
a hluku v souvislosti s použitím stavební mechanizace (bagr, dozer, nakladač, nákladní člun 
aj.). Za provozu byla odhadnuta maximální potřeba vody na Qdenní = 3 m3. V průběhu provozu 
záměru dojde v území k mírnému navýšení emisí znečišťujících látek z přijíždějících 
a odjíždějících malých plavidel. Nelze předpokládat, že samotné přístaviště významně zvýší 
intenzitu provozu malých plavidel na Labi resp. emise znečišťujících látek z jejich provozu. 
Stavba je z hlediska povodňového rizika dimenzována na maximální průtok z roku 2002.   
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Umístění záměru:  kraj:  Ústecký 
 obec:  Děčín 
 k. ú.:  Děčín  
 p. č.  252/1, 3008 
 ř. km.: 740,20 – 740,30 

Z hlediska zákona se jedná o podlimitní záměr ve smyslu § 4 odst. 1) písm. d) zákona 
k bodu 51 „Přístavy, přístaviště a překladiště pro plavidla s výtlakem od stanoveného limitu 
(200 t)“ kategorie II., přílohy č. 1 k zákonu.  

Po prostudování předložených podkladů, tj. oznámení podlimitního záměru, zpracovaného 
podle přílohy č. 3a zákona, závazného stanoviska příslušného orgánu ochrany přírody 
(AOPK RP Ústecko ze dne 29. 8. 2017, č. j.: SR/1869/UL/2017-10), stanoviska příslušného 
stavebního úřadu z hlediska územně plánovací dokumentace (Magistrát města Ústí nad 
Labem ze dne 30. 3. 2015, č. j. MDC/OSU/28394/2015/Ub) a s přihlédnutím k zásadám 
uvedeným v příloze č. 2 zákona, Krajský úřad Ústeckého kraje, který podle § 22 písm. a) 
zákona vykonává státní správu v oblasti posuzování vlivů na životní prostředí, jako příslušný 
úřad v souladu s § 6 odst. 3 zákona konstatuje, že záměr vzhledem ke svému charakteru 
a rozsahu dle § 1 odst. 2 zákona  

nepodléhá zjišťovacímu řízení podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na 
životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů. 

Toto sdělení není rozhodnutím ani souhlasem ve smyslu zákona č. 500/2004 Sb., správní 
řád, a proto se proti němu nelze odvolat. Sdělení rovněž nenahrazuje vyjádření dotčených 
orgánů státní správy, ani příslušná povolení podle zvláštních předpisů. 
 

 

 

 

Ing. Irena Jeřábková 
vedoucí oddělení ochrany prostředí a udržitelného rozvoje 


