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ROZHODNUTÍ
ODSTRANĚNÍ STAVBY
Výroková část:
Městský úřad Varnsdorf, odbor životního prostředí, jako vodoprávní úřad příslušný podle § 104 odst. 1
písm. c) a § 106 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění
pozdějších předpisů (dále jen "vodní zákon"), a speciální stavební úřad příslušný podle § 15 odst. 4
vodního zákona a § 15 odst. zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební
zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), místně příslušný podle § 11 zák. č.
500/2004 Sb., v pozdějším znění, přezkoumal v řízení o odstranění stavby podle § 128 stavebního zákona
podklady pro odstranění stavby, které mu dne 20. 5. 2016 předložil
Povodí Ohře - státní podnik, IČO 70889988, Bezručova č.p. 4219, 430 03 Chomutov 3
(dále jen "vlastník stavby"), a na základě tohoto přezkoumání:
I.

Podle § 15 odst. 1 vodního zákona a § 128 odst. 3 stavebního zákona a § 16
povoluje

odstranění stavby vodního díla
„ VT 143 Jiřetín“
(dále jen "stavba").
Stavba obsahuje:
1 VT 143 Jiřetín, 3-00018-17/1
Otevřené koryto lichoběžníkového tvaru, v délce 318 m, opevněné dno i svahy polovegetačními
tvárnicemi. Ve spodní části prochází IDVT 10224918
HGR Krystalinikum Krkonoš a Jizerských hor, v kraji Ústecký, obci Jiřetín pod Jedlovou, katastrálním
území Jiřetín pod Jedlovou, na pozemku parc.č. 1844, GIS (X,Y) ZÚ 957568,720873, KÚ
957806,721075
2 VT 143Jiřetín, 3-00025-07/1
Otevřené koryto lichoběžníkového typu., opevnění betonovými žlabovkami v délce 70 m.
HGR Krystalinikum Krkonoš a Jizerských hor, v kraji Ústecký, obci Jiřetín pod Jedlovou, katastrálním
území Jiřetín pod Jedlovou, na pozemku parc.č. 1844, GIS (X,Y) ZÚ 957806,721075, KÚ
957849,721102
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II.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
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Stanoví podmínky pro odstranění stavby:
Stavba bude odstraněna do 2 let ode dne nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.
Stavba bude odstraněna podle dokumentace .
Odstranění stavby bude oznámeno bezprostředně po jejím dokončení vodoprávnímu úřadu.
Odstranění stavby bude provedeno dodavatelsky.
Materiál, získaný odstraněním stavby, bude uložen nezávadným způsobem.
Po odstranění stavby bude pozemek upraven tak, aby bylo zajištěno nezávadné odvádění
povrchových vod.

Účastníci řízení na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:
Povodí Ohře - státní podnik, Bezručova č.p. 4219, 430 03 Chomutov 3

Odůvodnění:
Městský úřad Varnsdorf, odbor životního prostředí jako příslušný vodoprávní úřad obdržel dne 20.5.2016
žádost Povodí Ohře, s.p., Bezručova 4219, 430 03 Chomutov o povolení odstranění/zrušení vodního díla
VT 143 Jiřetín. Jedná se o VT jehož stav je zchátralý a neplní svoji funkci koryta vodního toku.
Žádost byla doložena těmito doklady:
- Technický popis
- Fotodokumentace
- Snímek z pozemkové mapy
- Výpis
Posouzení vodoprávního úřadu:
Městský úřad Varnsdorf, odbor životního prostředí neoznamoval zvláštním opatřením
zahájení tohoto řízení a po posouzení všech podkladů využil ustanovení § 115 odst. 10 vodního zákona a
rozhodl bezodkladně.
Byl, přezkoumám soulad žádosti s povinnostmi vyplývajícími z vodního zákona
a předpisů vydaných a zjistil, že odstraněním předmětné stavby nejsou ohroženy zájmy chráněné
stavebním zákonem, předpisy vydanými k jeho provedení a zvláštními předpisy.
Vodoprávní úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů
ve výroku uvedených.

Poučení účastníků:
Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu Ústeckého
kraje, se sídlem v Ústí nad Labem 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.

Ing. Přemysl Brzák
vedoucí odboru životní prostředí
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Obdrží:
účastníci § 27 odst. 1 správního řádu (dodejky)
Povodí Ohře - státní podnik, IDDS: 7ptt8gm
účastníci § 27 odst. 2 správního řádu
Obec Jiřetín pod Jedlovou, IDDS: dd6bngb
ostatní
vlastní 2x
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