Městský úřad Rumburk
Třída 9. května 1366/48, 408 01 Rumburk
odbor životního prostředí

vodoprávní úřad
č.j.: OŽP/35307-18/4129-18/jahs

Zpracovatel: Šárka Jahodová

Datum: 24.09.2018

Povodí Ohře, státní podnik
Bezručova 4219
430 03 CHOMUTOV

Stavební povolení k vodním dílům

ROZHODNUTÍ
VÝROK
Městský úřad Rumburk – obecní úřad obce s rozšířenou působností specifikovaný podle §
66 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů
jako místně příslušný obecní úřad obce s rozšířenou působností stanovený podle § 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 a současně místně příslušný správní
orgán podle § 11 odst. 1 písm. b) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších
předpisů, dále jako věcně příslušný vodoprávní úřad podle § 104 odst. 2 písm. c) zákona č.
254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších
předpisů a současně podle § 106 odst.1) zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně
některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, konkrétně jeho odbor
životního prostředí s působností speciálního stavebního úřadu ve smyslu § 15 odst. 4
zákona č. 254/2001 Sb., vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění
pozdějších předpisů a dále dle ustanovení § 15 odst. 1 písm. d) zákona č. 183/2006 Sb., o
územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, po
posouzení předložené dokumentace ke stavebnímu řízení uděluje právnické osobě –
Povodí Ohře, státní podnik, IČO 708 89 988, Bezručova 4219, 430 03 Chomutov dle
ustanovení § 115 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební
zákon), ve znění pozdějších předpisů

stavební povolení
na stavbu vodního díla: „Oprava a rekonstrukce Mandavy ve Starých Křečanech u č. p.
270“ umístěnou na p. p. č. KN 3792/2, 269/2, 271/2, 921/4, 3454/7, 3524/4, 3524/5 v k.ú.
Staré Křečany.
Stavba bude obsahovat:
• SO 01 – Oprava opevnění – opravy opevnění budou prováděny rozebráním
poškozené konstrukce a provedením konstrukce nové.
• SO 02 – Rekonstrukce opevnění- rekonstrukce se týkají zřízení patek z rovnaniny
mimo úseky opevněné zdivem, zahrnují rovněž změnu tvaru a doplnění figury. Zdi
budou provedeny lícním zdivem z lomového kamene, šířka zdi v koruně bude 50 cm,
sklon líce 10.1, základ bude přesazen do koryta a zadlážděn. Rovnanina z lomového
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•

kamene podél paty zdi bude provedena v místě výkopů a navázána na stávající
niveletu dna.
SO 03 – Kácení a náhradní výsadba – nejsou součástí stavebního povolení

Pro stavbu se stanoví tyto podmínky:
1. Stavba bude provedena podle dokumentace ke stavebnímu povolení zpracované Ing.
Milanem Müllerem (autorizovaný inženýr pro vodohospodářské stavby) z 10/2017,
ověřené ve stavebním řízení, případné změny nesmí být provedeny bez předchozího
povolení zdejšího stavebního úřadu.
2. Stavba bude dokončena do 30.11.2019
3. Stavebník, dle § 152 odst. 3 písm. a) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování
a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, oznámí předem
termín zahájení stavby, název a sídlo stavebního podnikatele, který bude stavbu
provádět dle § 152 odst. 3 písm. a) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a
stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů.
4. Investor smluvně zajistí zneškodnění či využití odpadů vzniklých realizací stavby
(např. stavební suť, obaly od stavebních a nátěrových hmot, odpady kovů) na
zařízení k tomu určeném. Při závěrečné kontrolní prohlídce předloží doklad o využití
či zneškodnění odpadů.
5. Před zahájením výkopových prací si zajistí stavebník vyjádření správců podzemních
sítí, popřípadě jejich vytýčení a tyto respektuje.
6. Po dobu trvání stavebních prací bude zajištěn bezpečný přístup a příjezd
k nemovitostem.
7. Termíny kontrolních dnů budou zdejšímu vodoprávnímu úřadu předloženy před
zahájením stavebních prací.
8. Pro dobu stavby bude vypracován havarijní a povodňový plán.
9. Vytěžené sedimenty budou deponovány pouze na pozemcích p. p. č. 270/1, 271 a
3454/1 v k. ú. Staré Křečany.
10. Při provádění stavby musí být dodrženy požadavky:
A) Městský úřad Rumburk, odbor životního prostředí – orgán ochrany ovzduší,
závazné stanovisko ke stavebnímu řízení č. j. OŽP/44852-17/8-17/mat ze dne
15.11.2017:
• V době realizace záměru bude vhodnými prostředky minimalizována
sekundární prašnost. Vnášení tuhých znečišťujících látek do ovzduší je třeba
snižovat a vyloučit v maximální míře, která je prakticky dosažitelná, tj. na
všech místech a při operacích, kde dochází k emisím tuhých znečišťujících
látek do ovzduší (dle povahy procesu např. vodní clona, skrápění,
odprašovací nebo mlžící zařízení atd.) Dopravní prostředky budou řádně
očištěny před vjezdem na veřejnou komunikaci a přepravovaný materiál bude
řádně zajištěn před vznosem do ovzduší (neplnit až po okraj, popř.
zaplachtováním
B) Městský úřad Rumburk, odbor životního prostředí – orgán ochrany přírody,
souhlas se zásahem do významného krajinného prvku č. j. OŽP/44852-17/817/mle ze dne 04.12.2017:
1. Stavbou nedojde k významnému omezení ekologicko-stabilizační funkce
významného krajinného prvku ani k jeho výraznému poškození nebo zničení
2. Zásah do výše uvedeného významného krajinného prvku proběhne pouze
v rozsahu nezbytně nutném k realizaci akce „Oprava a rekonstrukce
Mandavy ve Starých Křečanech u č.p. 270“, budou probíhat pouze nutné
pojezdy strojů a bude zabráněno možnosti kontaminace biotopů (např.
únikem oleje či pohonných hmot z těchto strojů). Práce budou prováděny
s maximální šetrností k přírodnímu prostředí.
3. Za pokácené dřeviny se provede adekvátní náhradní výsadba, aby se v co
největší míře vykompenzovala ekologická újma vzniklá vykácením dřevin.
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4. U dřevin, které nebudou předmětem povolení ke kácení, bude postupováno
dle ČSN 83 9061 na ochranu stromů, porostů a vegetačních ploch při
stavebních pracích.
5. Bude zabráněno jakékoli kontaminaci toku (např. pohonnými látkami, mazivy
apod.)
6. Dřeviny se pokácí v období vegetačního klidu (od 01.11. do 31.03)
7. U dřevin s vletovými otvory či dutinami, které by mohly potencionálně sloužit
jako úkryty ptactva, úkryty netopýrů či biotopy jiných zvláště chráněných
druhů, především bezobratlých, musí být předem vyloučen jejich případný
výskyt.
8. Práce nebudou realizovány v obdobích s možným kyslíkovým deficitem
způsobeným malými průtoky vodního toku.
9. Bude postupováno podle §5 odst. 3 zákona, aby nedocházelo k nadměrnému
úhynu rostlin a zraňování nebo úhynu živočichů nebo ničení jejich biotopů,
kterému lze zabránit technicky i ekonomicky dostupnými prostředky.
10. Během prací nebude ve vodním toku přerušen průtok vody.
E) Povodí Ohře, státní podnik, Bezručova 4219, 430 03 Chomutov, vyjádření zn.
POH/27001/2018 ze dne 13.06.2018
• Z hlediska zájmů daných platným NPP a PDP (ustanovení §24 a 26 zákona
č.254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších
předpisů) je uvedený záměr možný, protože lze předpokládat, že záměrem
nedojde ke zhoršení chemického stavu a ekologického stavu dotčených
útvarů povrchových podzemních vod, a že nebude znemožněno dosažení
jejich dobrého stavu.
F) Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Olšanská 2681/6, 130 00 Praha 3 č. j.
721123/17 ze dne 19.09.2017 s platností do 19.09.2019:
Na základě určení a vyznačení zájmového území žadatelem a na základě stanovení
důvodu pro vydání Vyjádření vydává společnost Česká telekomunikační infrastruktura
a.s., následující Vyjádření:
Ve vyznačeném zájmovém území se nachází síť elektronických komunikací
společnosti společnost Česká telekomunikační infrastruktura a.s. (dále jen SEK) nebo
její ochranné pásmo
existence a poloha SEK je zakreslena v přiloženém výřezu/výřezech z účelové mapy
SEK společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s.,. Ochranné pásmo SEK je
v souladu s ustanovením § 102 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických
komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů stanoveno rozsahem 1,5 m
po stranách krajního vedení SEK a není v přiloženém výřezu/výřezech z účelové
mapy SEK společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s.,vyznačeno.
(1)
Vyjádření je platné pouze pro zájmové území určené a vyznačené žadatelem,
jakož i pro důvod vydání Vyjádření stanovený žadatelem v žádosti.
Vyjádření pozbývá platnosti uplynutím doby platnosti v tomto Vyjádření uvedené,
změnou rozsahu zájmového území či změnou důvodu vydání Vyjádření uvedeného
v žádosti, nesplněním povinnosti stavebníka dle bodu (3) tohoto Vyjádření a nebo
pokud se žadatel či stavebník bezprostředně před zahájením realizace stavby ve
vyznačeném zájmovém území prokazatelně neujistí u společnosti Česká
telekomunikační infrastruktura a.s., a.s., o tom, zda toto Vyjádření v době
bezprostředně předcházející zahájení realizace stavby ve vyznačeném zájmovém
území stále odpovídá skutečnosti, to vše závisí na tom, která ze skutečností
rozhodná pro pozbytí platnosti tohoto Vyjádření nastane nejdříve.
(2)
Podmínky ochrany SEK jsou stanoveny v tomto vyjádření a ve Všeobecných
podmínkách ochrany SEK společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s.,
které jsou nedílnou součástí tohoto vyjádření. Stavebník, nebo jím pověřená třetí
osoba, je povinen řídit se těmito Všeobecnými podmínkami ochrany SEK společnosti
Česká telekomunikační infrastruktura a.s.
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(3)

Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen pouze pro případ, že
a) Existence a poloha SEK, jež je zakreslena v přiloženém výřezu/výřezech
z účelové mapy SEK společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s.
b) Toto vyjádření, včetně Všeobecných podmínek ochrany SEK
nepředstavuje dostatečnou informaci pro záměr, pro který podal shora označenou
žádost nebo pro zpracování projektové dokumentace stavby, která koliduje se SEK,
nebo zasahuje do Ochranného pásma Sek, vyzvat písemně společnost Česká
telekomunikační infrastruktura a.s.k upřesnění podmínek ochrany SEK, a to
prostřednictvím zaměstnance společnosti Česká telekomunikační infrastruktura
a.s.pověřeného ochranou sítě.
(4)
Přeložení SEK zajistí její vlastník, Česká telekomunikační infrastruktura a.s.,.
Stavebník, který vyvolal překládku SEK je dle ustanovení § 104 odst. 16 zákona č.
127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících
zákonů povinen uhradit společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s.
veškeré náklady na nezbytné úpravy dotčeného úseku SEK, a to na úrovni
stávajícího technického řešení.
(5)
Pro účely přeložení SEK (dle bodu 3) tohoto vyjádření je stavebník povinen
uzavřít se společností Česká telekomunikační infrastruktura a.s..,Smlouvu o realizaci
překládky SEK.
(6)
Společnost Česká telekomunikační infrastruktura a.s.., prohlašuje, že žadateli
byly pro jím určené a vyznačené zájmové území poskytnuty veškeré, ke dni podání
shora označené žádosti, dostupné informace o SEK.
(7)
Žadateli převzetím tohoto vyjádření vzniká povinnost poskytnuté informace a
data užít pouze k účelu, pro který mu byla tato poskytnuta. Žadatel není oprávněn
poskytnuté informace a data rozmnožovat, rozšiřovat, pronajímat, půjčovat či jinak
užívat bez souhlasu společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s.
Podmínky ochrany SEK společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s.:
I. Obecná ustanovení
- Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen při provádění jakýchkoliv
činností, zejména stavebních nebo jiných prací, při odstraňování havárií a
projektování staveb, řídit se platnými právními předpisy, technickými a odbornými
normami (včetně doporučených), správnou praxí v oboru stavebnictví a
technologickými postupy a učinit veškerá opatření nezbytná k tomu, aby nedošlo k
poškození nebo ohrožení sítě elektronických komunikací ve vlastnictví společnosti
Česká telekomunikační infrastruktura a.s. a je výslovně srozuměn s tím, že SEK jsou
součástí veřejné komunikační sítě, jsou zajišťovány ve veřejném zájmu a jsou
chráněny právními předpisy. Ochranné pásmo podzemního komunikačního vedení
činí 1,5 m po stranách krajního vedení.
- Při jakékoliv činnosti v blízkosti SEK je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba,
povinen respektovat ochranné pásmo PVSEK a NVSEK tak, aby nedošlo k poškození
nebo zamezení přístupu k SEK. Při křížení nebo souběhu činností se SEK je povinen
řídit se platnými právními předpisy, technickými a odbornými normami (včetně
doporučených), správnou praxí v oboru stavebnictví a technologickými postupy. Při
jakékoliv činnosti ve vzdálenosti nejméně 1,5 m od krajního vedení vyznačené trasy
PVSEK je povinen nepoužívat mechanizačních prostředků a nevhodného nářadí.
- Pro případ porušení kterékoliv z povinností stavebníka, nebo jím pověřené třetí
osoby, založené „Podmínkami ochrany SEK společnosti Česká telekomunikační
infrastruktura a.s.“, je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, odpovědný za
veškeré náklady a škody, které společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s.
vzniknou porušením jeho povinností.
- V případě, že budou zemní práce zahájeny pro uplynutí doby platnosti tohoto
vyjádření, nelze toto vyjádření použít jako podklad pro vytyčení a je třeba požádat o
vydání nového vyjádření.
- Bude-li žadatel na společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. požadovat,
aby se jako účastník správního řízení, pro jehož účely bylo toto vyjádření vydáno,
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vzdala práva na odvolání proti rozhodnutí vydanému ve správním řízení, pro jehož
účely bylo toto vyjádření vydáno, je povinen kontaktovat POS.
II. Součinnost stavebníka při činnostech v blízkosti SEK
- Započetí činnosti je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen oznámit POS.
Oznámení bude obsahovat číslo Vyjádření, k němuž se vztahují tyto podmínky.
- Před započetím zemních prací či jakékoliv jiné činnosti je stavebník, nebo jím
pověřená třetí osoba, povinen zajistit vyznačení trasy PVSEK na terénu dle
polohopisné dokumentace. S vyznačenou trasou PVSEK prokazatelně seznámí
všechny osoby, které budou a nebo by mohly činnosti provádět.
- Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen upozornit jakoukoliv třetí osobu,
jež bude provádět zemní práce, aby zjistila nebo ověřila stranovou a hloubkovou
polohu PVSEK příčnými sondami, a je srozuměn s tím, že možná odchylka uložení
středu trasy PVSEK, stranová i hloubková, činí +/- 30 cm mezi skutečným uložením
PVSEK a polohovými údaji ve výkresové dokumentaci.
- Při provádění zemních prací v blízkosti PVSEK je stavebník, nebo jím pověřená třetí
osoba, povinen postupovat tak, aby nedošlo ke změně hloubky uložení nebo
prostorového uspořádání PVSEK. Odkryté PVSEK je stavebník, nebo jím pověřená
třetí osoba, povinen zabezpečit proti prověšení, poškození a odcizení.
- Při zjištění jakéhokoliv rozporu mezi údaji v projektové dokumentaci a skutečností je
stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen bez zbytečného odkladu zastavit
práce a zjištění rozporu oznámit POS a v přerušených pracích pokračovat teprve
poté, co od POS prokazatelně obdržel souhlas k pokračování v přerušených pracích.
- V místech, kde PVSEK vystupuje ze země do budovy, rozvaděče, na sloup apod. je
stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen vykonávat zemní práce se
zvýšenou mírou opatrnosti s ohledem na ubývající krytí nad PVSEK. Výkopové práce
v blízkosti sloupů NVSEK je povinen provádět v takové vzdálenosti, aby nedošlo
k narušení jejich stability, to vše za dodržení platných právních předpisů, technických
a odborných norem (včetně doporučených), správné praxi v oboru stavebnictví
a technologických postupů.
- Při provádění zemních prací, u kterých nastane odkrytí PVSEK, je povinen stavebník,
nebo jím pověřená třetí osoba před zakrytím PVSEK vyzvat POS ke kontrole. Zához
je oprávněn provést až poté, kdy prokazatelně obdržel souhlas POS.
- Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn manipulovat s kryty
kabelových komor a vstupovat do kabelových komor bez souhlasu společnosti
Telefónica.
- Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn trasu PVSEK mimo vozovku
přejíždět vozidly nebo stavební mechanizací, a to až do doby, než PVSEK řádně
zabezpečí proti mechanickému poškození. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba,
je povinen projednat s POS způsob mechanické ochrany trasy PVSEK. Při přepravě
vysokého nákladu nebo mechanizace pod trasou NVSEK je stavebník, nebo jím
pověřená třetí osoba, povinen respektovat výšku NVSEK nad zemí.
- Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn na trase PVSEK (včetně
ochranného pásma) jakkoliv měnit niveletu terénu, vysazovat trvalé porosty ani měnit
rozsah a konstrukci zpevněných ploch (např. komunikací, parkovišť, vjezdů aj.).
- Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen manipulační a skladové plochy
zřizovat v takové vzdálenosti od NVSEK, aby činnosti na/v manipulačních
a skladových plochách nemohly být vykonávány ve vzdálenosti menší než 1 m od
NVSEK.
- Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn užívat, přemísťovat
a odstraňovat technologické ochranné a pomocné prvky SEK.
- Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn bez předchozího projednání
jakkoliv manipulovat s případně odkrytými prvky SEK, zejména s ochrannou skříní
optických spojek, optickými spojkami, technologickými rezervami či jakýmkoliv jiným
zařízením SEK.
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- Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen každé poškození či krádež SEK
ihned, nejpozději však do 24 hodin od okamžiku zjištění takové skutečnosti, oznámit
POS.
III. Práce v objektech a odstraňování objektů
- Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen před zahájením jakýchkoliv
prací v budovách a jiných objektech, kterými by mohl ohrozit stávající SEK,
prokazatelně kontaktovat POS a zajistit u společnosti Česká telekomunikační
infrastruktura a.s. bezpečné odpojení SEK.
- Při provádění činností v budovách a jiných objektech je stavebník, nebo jím pověřená
třetí osoba, povinen v souladu s právními předpisy, technickými a odbornými normami
(včetně doporučených), správnou praxí v oboru stavebnictví a technologickými
postupy provést mimo jiné průzkum vnějších a vnitřních vedení SEK na omítce a pod
ní.
IV. Součinnost stavebníka při přípravě stavby
- Pokud činností stavebníka, nebo jím pověřené třetí osoby, k níž je třeba povolení
správního orgánu dle zvláštního právního předpisu, dojde k ohrožení či omezení SEK,
je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen kontaktovat POS a předložit
zakreslení SEK do příslušné dokumentace stavby (projektové, realizační, koordinační
atp.).
- V případě, že pro činnosti stavebníka, nebo jím pověřené třetí osoby, není třeba
povolení správního orgánu dle zvláštního právního předpisu, je stavebník, nebo jím
pověřená třetí osoba, povinen předložit zakreslení trasy SEK i s příslušnými kótami do
zjednodušené dokumentace (katastrální mapa, plánek), ze které bude zcela patrná
míra dotčení SEK.
- Při projektování stavby, rekonstrukce či přeložky vedení a zařízení silových
elektrických sítí, elektrických trakcí vlaků a tramvají, nejpozději však před zahájením
správního řízení ve věci povolení stavby, rekonstrukce či přeložky vedení a zařízení
silových elektrických sítí, elektrických trakcí vlaků a tramvají, je stavebník, nebo jím
pověřená třetí osoba, povinen provést výpočet rušivých vlivů, zpracovat ochranná
opatření a předat je POS.
- Při projektování stavby, při rekonstrukci, která se nachází v ochranném pásmu
radiových tras společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. a překračuje
výšku 15 m nad zemským povrchem, a to včetně dočasných objektů zařízení
staveniště (jeřáby, konstrukce, atd.), nejpozději však před zahájení správního řízení
ve věci povolení takové stavby, je stavebník nebo jím pověřená třetí osoba, povinen
kontaktovat POS. Ochranné pásmo radiových tras v šíři 50 m je zakresleno do
situačního výkresu. Je tvořeno dvěma podélnými pruhy o šíři 25 m pro osobu
stranách radiového paprsku v celé jeho délce, resp. 25 m kruhem kolem vysílacího
radiového zařízení.
- Pokud se v zájmovém území stavby nachází podzemní silnoproudé vedení (NN)
společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. je stavebník, nebo jím pověřená
třetí osoba, před zahájením správního řízení ve věci povolení správního orgánu k
činnosti stavebníka, nebo jím pověřené třetí osoby, nejpozději však před zahájením
stavby, povinen kontaktovat POS.
- Pokud by budované stavby (produktovody, energovody aj.) svými ochrannými pásmy
zasahovaly do prostoru stávajících tras a zařízení SEK, či do jejich ochranných
pásem, je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen realizovat taková
opatření, aby mohla být prováděna údržba a opravy SEK, a to i za použití otevřeného
plamene a podobných technologií.
VI. Křížení a souběh se SEK
- Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen v místech křížení PVSEK se
sítěmi technické infrastruktury, pozemními komunikacemi, parkovacími plochami,
vjezdy atp. ukládat PVSEK v zákonnými předpisy stanovené hloubce a chránit
PVSEK chráničkami s přesahem minimálně 0,5 m na každou stranu od hrany křížení.
Chráničku je povinen utěsnit a zamezit vnikání nečistot.
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- Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je výslovně srozuměn s tím, že v případě,

-

G)

kdy hodlá umístit stavu sjezdu či vjezdu, je povinen stavbu sjezdu či vjezdu umístit
tak, aby metalické kabely SEK nebyly umístěny v hloubce menší než 0,6 m a optické
nebyly umístěny v hloubce menší než 1 m.
Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen základy (stavby, opěrné zdi,
podezdívky, apod.) umístit tak, aby dodržel minimální vodorovný odstup 1,5 m od
krajního vedení, případně kontaktovat POS.
Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn trasy PVSEK znepřístupnit
(např. zabetonováním).
Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je při křížení a souběhu stavby nebo sítí
technické infrastruktury s kabelovodem, povinen zejména:
− pokud plánované stavby nebo trasy sítí technické infrastruktury budou umístěny v
blízkosti kabelovodu ve vzdálenosti menší než 2 m nebo při křížení kabelovodu ve
vzdálenosti menší než 0,5 m nad nebo kdekoli pod kabelovodem, předložit POS v
příčných řezech,
- do příčného řezu zakreslit také profil kabelové komory v případě, kdy jsou sítě
technické infrastruktury či stavby umístěny v blízkosti kabelové komory ve vzdálenosti
kratší než 2 m,
− neumísťovat nad trasou kabelovodu v podélném směru sítě technické infrastruktury,
− předložit POS vypracovaný odborný statický posudek včetně návrhu ochrany tělesa
kabelovodu pod stavbou, ve vjezdu nebo pod zpevněnou plochou,
− nezakrývat vstupy do kabelových komor, a to ani dočasně,
− projednat, nejpozději ve fázi projektové přípravy, s POS jakékoliv výkopové práce,
které by mohly být vedeny v úrovni či pod úrovní kabelovodu nebo kabelové komory
a veškeré případy, kdy jsou trajektorie podvrtů a protlaků ve vzdálenosti menší než
1,5 m od kabelovodu
ČEZ Distribuce, Teplická 874/8, 405 02 Děčín, Sdělení zn. 0100972048 ze dne
17.08.2018:

Podmínky pro provádění činností
vedení

ochranných pásmech nadzemních

Ochranné pásmo nadzemního vedení podle § 46, odst. (3), Zák. č. 458/2000 Sb., tj.
zákona o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o
změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů {dále jen
„energetický zákon“) je souvislý prostor vymezený svislými rovinami vedenými po obou
stranách vedení ve vodorovné vzdálenosti měřené kolmo na vedeni, které činí od
krajního vodiče vedení na obě jeho strany:
a) u napětí nad 1 kV a do 35 kV včetně
- pro vodiče bez izolace 7 metrů {resp. 10 metrů u zařízení postaveného do 31. 12.
1994, vyjma lesních průseků, kde rozsah ochranného pásma i do uvedeného data
činí 7 metrů),
- pro vodiče s izolací základní 2 metry,
- pro závěsná kabelová vedení 1 metr;
b) u napětí nad 35 kV do 110 kV včetně
- pro vodiče bez izolace 12 metrů (resp. 15 metrů u zařízení postaveného do 31. 12.
1994).
- pro vodiče s izolací základní 5 metrů
Poznámka: Nadzemní vedení nízkého napětí (do 1 kV) není chráněno ochranným
pásmem.
Při činnostech prováděných v jeho blízkosti (práce v blízkosti) je nutné dodržet
vzdálenosti dané ČSN EN 50110-1 ed. 2.
V ochranném pásmu nadzemního vedení je podle § 46 odst. (8) a (9)
energetického zákona zakázáno:
1. zřizovat bez souhlasu vlastníka těchto zařízení stavby či umisťovat konstrukce a jiná
podobná zařízení, jakož i uskladňovat hořlavé a výbušné látky,
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2. provádět bez souhlasu vlastníka zemní práce,
3. provádět činnosti, které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpečnost provozu těchto
zařízení nebo ohrozit život, zdraví či majetek osob,
4. provádět činnosti, které by znemožňovaly nebo podstatně znesnadňovaly přístup k
těmto zařízením,
5. vysazovat chmelnice a nechávat růst porosty nad výšku 3 metry.
Pokud stavba nebo stavební činnost zasahuje do ochranného pásma nadzemního
vedení, je třeba požádat o písemný souhlas vlastníka nebo provozovatele tohoto
zařízení na základě § 46, odst. (8) a (11) energetického zákona.
V ochranných pásmech nadzemních vedení je třeba dále dodržovat
následující podmínky:
1. Při pohybu nebo pracích v blízkosti elektrického vedení vysokého napětí se nesmí
osoby, předměty, prostředky nemající povahu jeřábu přiblížil k živým částem - vodičům
blíže než 2 metry (dle ČSN EN 50110-1).
2. Jeřáby a jim podobná zařízení musí být umístěny tak, aby v kterékoli poloze byly
všechny jejich části mimo ochranné pásmo vedeni, a musí být zamezeno vymrštění
lana.
3. Je zakázáno stavět budovy nebo jiné objekty v ochranných pásmech nadzemních
vedení vysokého napětí.
4. Je zakázáno, provádět veškeré pozemní práce, při kterých by byla narušena
stabilita podpěrných bodů - sloupů nebo stožárů.
5. Je zakázáno upevňovat antény, reklamy, ukazatele apod. pod, přes nebo přímo na
stožáry elektrického vedení.
6. Dodavatel prací musí prokazatelně seznámit své pracovníky, jichž se to týká s ČSN
EN 50110-1.
7. Pokud není možné dodržet body č. 1 až 4, je možné požádat příslušný provozní
útvar provozovatele distribuční soustavy o další řešení {zajištění odborného dohledu
pracovníka s elektrotechnickou kvalifikací dle Vyhlášky č.50/1978 Sb., vypnutí a
zajištěni zařízení, zaizolování živých částí apod.), pokud nejsou tyto podmínky již
součástí jiného vyjádřeni ke konkrétní stavbě.
2. V případě požadavku na vypnutí zařízení po nezbytnou dobu prováděni prací je nutné
požádat minimálně 2 měsíce před požadovaným termínem. V případě vedení nízkého
napětí je možné též požádat o zaizolování části vedení.
Případné nedodržení uvedených podmínek bude řešeno příslušným stavebním úřadem
nebo nahlášeno Energetickému regulačnímu úřadu jako správní delikt ve smyslu
příslušného ustanovení energetického zákona, spočívající v porušení zákazu provádět
činnosti v ochranných pásmech dle § 46 uvedeného zákona.
H) ČEZ Distribuce, Teplická 874/8, 405 02 Děčín – vyjádření, zn. 1100379085 ze
dne 11.09.2018:
• Při činnosti v blízkosti nadzemního vedení NN bude dodržen minimální
vzdálenost 1 metr od živých částí.
• Stavby a konstrukce dodrží odstupové vzdálenosti od nadzemního vedení
uvedené v PNE 33 3302, v opačném případě je nutné toto nadzemní vedení
přeložit.
• Stavbou nebude nerušeno uzemnění nadzemního vedení
• Stavbou nebude narušena statika podpěrného bodu, výkop min. 1,5 m od hrany
základu sloupu.
• Bude zajištěn trvalý přístup a příjezd k případné výměně podpěrného bodu,
svodového vedení, pojistkové skříně a manipulaci v ní.
• Stavbou nedojde ke znepřístupnění či znemožnění úplného otevírání dvířek naší
skříně,
• Naše společnost nepřevezme žádnou zodpovědnost za případné škody, které
vzniknou stavebníkovi následkem poruchy nebo havárie elektrického zařízení za
nepředvídaných okolností nebo nedodržením výše uvedených podmínek.
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I) Český rybářský svaz, z.s., Severočeský územní svaz, Střekovské nábřeží
975/51, Střekov, 400 03 Ústí nad Labem, vyjádření zn.2688-2/2017 ze dne
01.11.2017
• Předmětem stavby je oprava opevnění nábřežních zdí v délce132 m a
doplnění patky z rovnaniny.
• Pojezd těžké mechanizace ve zvodnělé části toku je nežádoucí.
• V předmětném úseku dojde k zahrázkování toku a voda bude převedena po
úsecích pomocí potrubí, popřípadě budou zhotoveny podélné hrázky.
• Stavba bude dokonale zajištěna proti úniku provozních a pohonných hmot
ropného původu a také stavebních hmot, zejména cementových směsí do
vodního recipientu.
• Alespoň dva týdny před plánovaným zahájením stavebních prací požadujeme
oznámení této skutečnosti na adresu sekretariátu ČRS, z. s., SÚS, který
zajistí případné slovení obsádky z předmětné lokality a přemístění mimo úsek
dotčený stavbou.
• Odlov ryb bude proveden za finanční úhradu na náklady investora
J) Obecní úřad Staré Křečany, Staré Křečany 38, 407 61 Staré Křečany, stanovisko
silničního správního úřadu, č.j OUKŘ-2051/17 M – SK/270-Kam ze dne
02.11.2017
• Povolení zvláštního užívání místní komunikace podléhá povolení Obecního
úřadu Staré Křečany, jako příslušného silničního správního úřadu
v dostatečném předstihu min. 30 dnů před zahájením stavebních prací, na
základě žádosti stavebníka.
• V případě nutnosti uzavírky místní komunikace, která má být uzavřena a
předchozí souhlas a vyjádření Policie ČR – DI Děčín
• Po dobu prováděné stavby bude umožněna dopravní obslužnost pro
obyvatele přilehlých nemovitostí a vozidla IZS.
• Po dokončení prováděných prací, bude komunikace uvedena do původního
stavu a protokolárně předána vlastníkovi na základě sepsaného protokolu.
• Za případně vzniklé škody na komunikaci nese odpovědnost investor stavby
na vlastní náklady.
• Při provádění prací nesmí docházet ke znečišťování vozovky či jinému
poškození komunikace. V opačném případě musí investor před vjezdem na
komunikaci provést neprodleně očištění vozidel na svoje vlastní náklady.
K) Obecní úřad Staré Křečany, Staré Křečany 38, 407 61 Staré Křečany, stanovisko
vlastníka stavbou dotčených pozemků, OUKŘ-2051/17 M-SK/270-Kam
• Zahájení prováděných prací, bude vlastníkovi stavbou dotčených pozemků
prokazatelně stavebníkem oznámeno v dostatečném předstihu písemnou
formou min. 14 dnů předem.
• O užívání dočasného záboru pozemků bude mezi vlastníkem a investorem
stavby uzavřena dohoda bez požadované úhrady nájemného pro využití
majetku.
• Po dokončení stavebních prací, budou stavbou dotčené pozemky uvedeny do
původního stavu na náklady investora a protokolárně předány zpět do jeho
užívání na základě sepsaného protokolu o předání a převzetí nemovitosti.
• Případně vzniklé škody hradí investor dle platné legislativy.
• Prodej pozemků z vlastnictví obce pro účel stavby, na základě předložené
žádosti a Geometrického plánu, je možný za předpokladu souhlasu
Zastupitelstva obce Staré Křečany a projednáním na jeho veřejném zasedání.
• Kácení dřevin na točených pozemcích nutné pro realizaci stavby, podléhá
povolení Obecního úřadu Staré Křečany, jako příslušného správního orgánu,
na základě žádosti stavebníka, včetně požadavku náhradní výsadby dřevin ve
stejném druhu a počtu pokácených stromů.
• Rozhodnutí o povolení zvláštního užívání komunikace podléhá povolení
Obecního úřadu Staré Křečany, jako příslušného silničního správního úřadu
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•

pro výkon působnosti ve věcech místních komunikací v dostatečném
předstihu min. 30 dnů před zahájením stavebních prací, na základě žádosti
stavebníka, k žádosti je nutné doložit návrh Dopravně – inženýrských opatření
a souhlas policie ČR – DI Děčín. Po dobu prováděné stavby, bude umožněna
dopravní obslužnost pro obyvatele přilehlých nemovitostí a vozidla IZS.
Vozidla budou před vjezdem na veřejné pozemní komunikace očištěny. Pokud
dojde v souvislosti se stavbou ke znečištění dotčené komunikace, provede
zhotovitel stavby neprodleně úklid na vlastní náklad.

Název vodního toku: Mandava; Identifikátor vodního toku: 10100261; Číslo hydrologického
pořadí povodí: 2-04-08-0010-0-00; Název vodního útvaru povrchových vod tekoucích:
Mandava/Mandau od pramene po státní hranici; Kód vodního útvaru: LNO_0170; Přímé
určení systému Jednotné trigonometrické sítě katastrální: souřadnice X / Y: Začátek úseku:
947996/723323, Konec úseku: 948053/723416.
Účastníci řízení dle § 109 odst. 1 písm. a) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování
a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění a § 27 odst. 1) písm. a) zákona č.
500/2004 Sb. správní řád, v platném znění:
1. Povodí Ohře, státní podnik, IČO 708 89 988, Bezručova 4219, 430 03 Chomutov

ODŮVODNĚNÍ
Dopisem doručeným dne 13.06.2018, podal stavebník - právnická osoba Povodí Ohře, státní
podnik, Bezručova 4219, 430 03 Chomutov žádost o stavební povolení k vodnímu dílu:
„Oprava a rekonstrukce Mandavy ve Starých Křečanech u čp.270“ umístěnému na p. p. č.
KN 3792/2, 269/2, 271/2, 921/4, 3454/7, 3524/4, 3524/5 v k.ú. Staré Křečany.
Dnem podání žádosti o stavební povolení bylo zahájeno vodoprávní (stavební) řízení ve
smyslu § 44 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.
Městský úřad Rumburk – obecní úřad obce s rozšířenou působností specifikovaný podle §
66 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů
jako místně příslušný obecní úřad obce s rozšířenou působností stanovený podle § 2 odst. 1
zákona č. 314/2002 Sb., o stanovení obcí s pověřeným obecným úřadem a stanovení obcí
s rozšířenou působností, ve znění pozdějších předpisů a současně místně příslušný správní
orgán podle § 11 odst. 1 písm. b) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších
předpisů, dále jako věcně příslušný vodoprávní úřad podle § 104 odst. 2 písm. c) zákona č.
254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších
předpisů a současně podle § 106 odst. 1) zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně
některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, konkrétně jeho odbor
životního prostředí s působností speciálního stavebního úřadu ve smyslu § 15 odst. 1
zákona č. 254/2001 Sb., vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění
pozdějších předpisů a dále dle ustanovení § 15 odst. 1 písm. d) zákona č. 183/2006 Sb., o
územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů po
posouzení žádosti ve smyslu § 37 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění
pozdějších předpisů svým dopisem č.j. OŽP/31784-18/4129-18/jahs ze dne 17.08.2018
oznámil ve smyslu § 112 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním
řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů všem známým účastníkům řízení a
dotčeným orgánům zahájení řízení v předmětné věci.
V cit. dopisu zdejšího odboru ze dne 17.08.2018 bylo uvedeno, že účastníci řízení jsou
oprávněni dle § 112 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu
(stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů jsou oprávněni před vydáním rozhodnutí
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v předmětné věci se vyjádřit k podkladům rozhodnutí, a to vše nejpozději do 10 dnů ode dne
oznámení tohoto dopisu písemnou formou.
Dotčené orgány mohly své připomínky uplatnit rovněž ve lhůtě do 10 dnů ode dne oznámení
cit. dopisu zdejšího odboru ze dne 17.08.2018.
Dotčený orgán dle § 4 odst. 3 zákona 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu
(stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, byl vázán svým předchozím stanoviskem
nebo závazným stanoviskem. Navazující stanoviska nebo navazující závazná stanoviska
mohou dotčené orgány v téže věci uplatňovat pouze na základě nově zjištěných a
doložených skutečností, které nemohly být uplatněny dříve a kterými se podstatně změnily
podmínky, za kterých bylo původní stanovisko vydáno, nebo skutečností vyplývajících z větší
podrobnosti pořízené územně plánovací dokumentace nebo podkladů pro rozhodnutí nebo
jiný úkon orgánu územního plánování nebo stavebního úřadu podle tohoto zákona, jinak se
k nim nepřihlíží.
Okruh účastníků řízení byl vymezen následovně:
Účastníci stavebního řízení:
Uvedení všech účastníků řízení v souladu s ustanovením § 109 odst. 1 zákona č. 183/2006
Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění:
a) stavebník:
Povodí Ohře, státní podnik, Bezručova 4219, 430 03 Chomutov
b) vlastník stavby, na níž má být provedena změna, není-li stavebníkem:
---------c) vlastník pozemku, na kterém má být stavba prováděna, není-li stavebníkem:
---------d) vlastník stavby na pozemku, na kterém má být stavba prováděna, a ten, kdo má k tomuto
pozemku nebo stavbě právo odpovídající věcnému břemenu:
---------e) vlastník sousedního pozemku nebo stavby na něm
Obec Staré Křečany, Staré Křečany 38, 407 61 Staré Křečany
Jiroutová Naděžda, Na valech 404/6, 408 01 Rumburk
Fridrich Dalibor, Holečkova 2170/32, 150 00 Praha 5 - Smíchov
Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Olšanská 2681/6, 130 00 Praha 3
ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín
f) ten, kdo má k sousednímu pozemku právo odpovídající věcnému břemenu
---------Při stanovení okruhu účastníků vodoprávního (stavebního) řízení stavební úřad vycházel
rovněž z charakteru a rozsahu stavby (vč. odstupových vzdáleností od okolních objektů) a
jejího předpokládaného účinku na okolí.
Dále bylo v cit. dopisu zdejšího odboru ze dne 17.08.2018 uvedeno, že pokud tak účastníci
řízení a dotčené orgány ve stanovené lhůtě neučiní, bude mít zdejší vodoprávní úřad za to,
že nemají k obsahu tohoto dopisu žádných námitek, resp. připomínek.
Do podkladů zahájeného vodoprávního řízení mohli účastníci řízení a dotčené orgány dle §
38 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů nahlédnout na
Městském úřadě Rumburk, odboru životního prostředí v úřední dny - pondělí a středa v době
od 8,00 do 17,00 hodin, v ostatní dny nejlépe po předchozí dohodě.
Účastníci řízení a dotčené orgány ve stanovené lhůtě svého práva uplatnění námitky, resp.
připomínky, nevyužili a proto bylo rozhodnuto tak, jak je ve výroku tohoto rozhodnutí
uvedeno.
Byla doložena, resp. uplatněna stanoviska, námitky, vyjádření, rozhodnutí, doklady:
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1. Žádost o stavební povolení k vodním dílům doručena dne 13.06.2018
2. 3x dokumentace ke stavebnímu řízení s částí E dokladová část
3. Koordinované závazné stanovisko Městského úřadu Rumburk č.j. OŽP/4903417/6013-17/kol,lat ze dne 14.12.2017
4. Městský úřad Rumburk, orgán veřejné správy v oblasti odpadového hospodářství,
Třída 9.května, 408 01 Rumburk, závazné stanovisko č.j. OŽP/32617-18/43-18/got
ze dne 24.08.2018
5. Kopie dokladu o zaplacení správního poplatku ze dne 21.08.2018
6. Obec Staré Křečany, Staré Křečany 38, 407 61 Staré Křečany, stanovisko č.j. OUKŘ
– 2051/17 M-SK/270-Kam ze dne 03.11.2017
7. Obec Staré Křečany, Staré Křečany 38, 407 61 Staré Křečany, stanovisko čj. OUKŘ2418/2017 ze dne 03.11.2017
8. Český rybářský svaz, z. s., Severočeský územní svaz, Střekovské nábřeží 975/51,
Ústí nad Labem, vyjádření zn. 2688-2/17 ze dne 01.11.2017
9. Povodí Ohře, s. p., Bezručova 4219, 430 03 Chomutov, vyjádření č.j
POH/27001/2018 ze dne 13.06.2018
10. KŘP Ústeckého kraje, územní odbor Děčín, dopravní inspektorát, Husovo náměstí
111, 405 02 Děčín, sdělení č.j. KRPU- 204719-1/ČJ-2017-040206 ze dne17.10.2017
11. Obec Staré Křečany, Staré Křečany 38, 407 61 Staré Křečany, sdělení č.j.OUKŘ2376/2017 ze dne 27.10.2017
12. Ministerstvo obrany ČR, odbor ochrany územních zájmů Praha, Tychonova 1, 160 01
Praha, závazné stanovisko zn.: 97677/2017-8201-OÚZ-LIT ze dne 12.10.2017
13. Česká telekomunikační infastruktura a. s., Olšanská 2681/6, 130 00 Praha 3,
vyjádření č.j.721123/17 ze dne 19.09.2017 platné do 19.09.2019
14. ČEZ Distribuce a. s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín, sdělení č.j. 0100972048 ze dne
17.08.2018
15. ČEZ Distribuce a. s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín, vyjádření zn.1100379085 ze dne
11.09.2018
16. TelcoPro Services, a. s., Duhová 1531/3, 140 04 Praha 4, sdělení č.j.0200652206 ze
dne 19.09.2017
17. GridServices, s. r. o., Plynárenská 499/1, Zábrdovice, 602 00 Brno, stanovisko
zn.5001588995 ze dne 19.09.2017
18. Severočeské vodovody a kanalizace, a. s., Přítkovská 1689, 415 50 Teplice,
vyjádření zn. SCVKZAD8797 ze dne 20.09.2017
19. T- Mobile Czech Republic a. s., ‚Tomíčkova 2144/1, 148 00 Praha 4, vyjádření
zn.E32938/17 ze dne 20.09.2017
20. Vodafone Czech Republic a.s., náměstí Junkových 2, 155 00 Praha 5, vyjádření
zn.170920-095056273 ze dne 20.09.2017
21. Prohlášení vlastníka – Naděžda Jiroutová, Na Valech 404/6, 408 01 Rumburk
22. Smlouva o podmínkách realizace stavby č.415/2018 - Naděžda Jiroutová, Na Valech
404/6, 408 01 Rumburk
23. Smlouva o podmínkách realizace stavby č.414/2018 – Dalibor Fridrich, Holečkova
2170/32, 150 00 Praha 5
24. Smlouva o podmínkách realizace stavby č.416/2018 – Obec Staré Křečany, Staré
Křečany 38, 407 61 Staré Křečany
25. Geometrický plán č. 948-11/2017 ze dne 06.11.2017
26. Pověření Ing. Blanky Všetečkové
27. Výpisy z nahlížení do KN
Výše uvedený záměr je možný, protože lze předpokládat, že záměrem nedojde ke zhoršení
stavu vodního útvaru a nebude mít za následek nedosažení dobrého stavu/potenciálu vod.
Po přezkoumání a posouzení uvedených dokladů bylo rozhodnuto tak, jak je ve výroku
tohoto rozhodnutí uvedeno.
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POUČENÍ

ÚČASTNÍKŮ

Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení, kterému se rozhodnutí oznamuje podle
ustanovení § 72 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění, podat podle
ustanovení § 81 odst. 1) a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších
předpisů 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, a to ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu Ústeckého
kraje, odboru životního prostředí a zemědělství, Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad
Labem, podáním učiněným u Městského úřadu Rumburk, odboru životního prostředí.
Odvolání se podává v počtu 7 kusů stejnopisů.
Podané odvolání má v souladu s ustanovením § 85 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní
řád, ve znění pozdějších předpisů odkladný účinek.
Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.
Za počátek lhůty se považuje den následující po dni oznámení písemného vyhotovení tohoto
rozhodnutí, nejpozději však po uplynutí 10. dne ode dne, kdy bylo nedoručené a uložené
rozhodnutí připraveno k vyzvednutí.

POUČENÍ
Případné změny od projektové dokumentace k žádosti o stavební povolení nesmí být
provedeny bez předchozího povolení zdejšího stavebního úřadu dle § 118 zákona č.
183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších
předpisů.
O průběhu stavby bude veden stavební deník.
Při provádění stavby je nutno dodržovat předpisy týkající se bezpečnosti práce a technických
zařízení při stavebních prací a zajistí ochranu zdraví a života osob na staveništi.
Stavba bude označena ve smyslu § 152 odst. 3 písm. b) zákona č.183/2006 Sb., o územním
plánování a stavebním řádu (stavební zákon) ve znění pozdějších předpisů.
Prováděním stavebních prací nesmí být poškozeni ve svých právech uživatelé a vlastníci
sousedních nemovitostí a prostorů. Sjednání příslušné dohody a náhrady škody je povinen
provádět stavebník.
Užívání stavby bude legalizováno prostřednictvím kolaudačního souhlasu. K žádosti o
vydání kolaudačního souhlasu k vodnímu dílu stavebník doloží doklady § 18i odst. 1
Vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření
a stavebního řádu, ve znění pozdějších předpisů:
• Závazná stanoviska, pokud jsou zvláštním předpisem vyžadována vyžadována
(orgán ochrany ovzduší)
• Dokumentaci skutečného provedení stavby (došlo-li k odchylkám proti stavebnímu
povolení, ohlášení stavebnímu úřadu nebo ověřené projektové dokumentaci)
• Geodetické zaměření stavby
• Doklady o ověření požadovaných vlastností výrobků dle § 156 zákona č.183/2006
Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších
předpisů.
• Vyjádření osoby, která vykonávala odborný dozor nad realizací stavby dle § 153
zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve
znění pozdějších předpisů.
• Doklad o zneškodnění či využití odpadů vzniklých realizací stavby
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Dle ustanovení § 115 odst. 4 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním
řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů stavební povolení pozbývá platnosti,
jestliže do dvou let ode dne, kdy nabylo právní moci, nebude stavba zahájena.

„otisk úředního razítka“

Ing. Jiří Latislav
oprávněná úřední osoba
vedoucí odboru životního prostředí Městského úřadu Rumburk

Rozdělovník k udělení stavebního povolení:
Stavební (do vlastních rukou):
1. Povodí Ohře, státní podnik, Bezručova 4219, 430 03 Chomutov (Doručí se na:
Povodí Ohře, s. p., provoz Česká Lípa, Litoměřická 91, 470 01 Česká Lípa)
Účastníci řízení (do vlastních rukou):
1. Obec Staré Křečany, Staré Křečany 38, 407 61 Staré Křečany
2. Jiroutová Naděžda, Na valech 404/6, 408 01 Rumburk
3. Fridrich Dalibor, Holečkova 2170/32, 150 00 Praha 5 - Smíchov
4. Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Olšanská 2681/6, 130 00 Praha 3
5. ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín
6. Český rybářský svaz, z. s., Severočeský územní svaz, Střekovské nábřeží 975/51,
Střekov, 400 03 Ústí nad Labem
Dotčené orgány:
1. Městský úřad Rumburk - stavební úřad, Třída 9. května 1366/48, 408 01 Rumburk
(Doručí se na: Městský úřad Rumburk, odbor stavební úřad, Třída 9. května 1366/48,
408 01 Rumburk)
2. Městský úřad Rumburk – obecní úřad obce s rozšířenou působností - orgán ochrany
ovzduší, Třída 9. května 1366/48, 408 01 Rumburk (Doručí se na: Městský úřad
Rumburk, odbor životního prostředí, Třída 9. května 1366/48, 408 01 Rumburk)
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3.

4.

5.

6.
7.
•

Městský úřad Rumburk - orgán ochrany přírody, Třída 9. května 1366/48, 408 01
Rumburk (Doručí se na: Městský úřad Rumburk, odbor životního prostředí, Třída 9.
května 1366/48, 408 01 Rumburk)
Městský úřad Rumburk - orgán ochrany zemědělského půdního fondu, Třída 9.
května 1366/48, 408 01 Rumburk (Doručí se na: Městský úřad Rumburk, odbor
životního prostředí, Třída 9. května 1366/48, 408 01 Rumburk)
Městský úřad Rumburk – obecní úřad obce s rozšířenou působností – orgán veřejné
správy v oblasti odpadového hospodářství, Třída 9. května 1366/48, 408 01 Rumburk
(Doručí se na: Městský úřad Rumburk, odbor životního prostředí, Třída 9. května
1366/48, 408 01 Rumburk)
Obecní úřad Staré Křečany - orgán ochrany obyvatelstva, Staré Křečany 38, 407 61
Staré Křečany
Obecní úřad Staré Křečany - silniční správní úřad, Staré Křečany 38, 407 61 Staré
Křečany
2x vlastní
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