MAGISTRÁT MĚSTA ÚSTÍ NAD LABEM
odbor životního prostředí

Velká Hradební 8, 401 00 Ústí nad Labem

Váš dopis zn./ze dne: - / 12.12.2014
spisová značka: MM/OŽP/VHO/78687/2014/ReK/C-15
evidenční číslo: 20433/2015
vyřizuje:
Bc. Květuše Řeháková
Datum:
20.2.2015

ROZHODNUTÍ
Magistrát města Ústí nad Labem, odbor životního prostředí jako vodoprávní úřad věcně
příslušný dle ust. § 104 odst. 2 písm. c) a ust. § 106 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb.,
o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, a jako
speciální stavební úřad dle ust. § 15 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování
a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, místně příslušný správní
orgán podle ust. § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů,
účastníkům řízení dle ust. § 27 odst. 1 správního řádu/stavebníkovi, kterým je právnická
osoba:
České přístavy, a.s. se sídlem Jankovcova 6, 170 00 Praha 7, IČO 452 74 592,
prostřednictvím ředitele společnosti Ing. Jiřího Pardubského (dále jen "stavebník"),
vydává stavební povolení
podle ustanovení § 15 vodního zákona a § 115 stavebního zákona k provedení stavby
vodního díla ve smyslu ust. § 55 odst. 1 písm. f) vodního zákona (stavby, které se
k plavebním účelům zřizují v korytech toků nebo na jejich březích) pod názvem:
„Úprava stávajícího přístavního bazénu – přístav Ústí nad Labem,
přístaviště pro malá plavidla v Centrálním přístavu“,
situovaného v kraji Ústeckém, obci Ústí nad Labem, k.ú. Krásné Březno, p.p.č. 1695/1,
1695/3, 1695/13, 1729/1, vodní tok Labe IDVT 10100002, levý břeh toku, dopravně
významná vodní cesta Labe, souřadnice S-JTSK Y/X 758463/976332.
Účelem stavby je vybudování přístavu pro malá plavidla v nevyužívané části bazénu
přístavu. Tato stavba řeší změnu v užívání stávající stavby, vyžadující změnu dokončené
stavby, která vyžaduje stavební povolení.
Předmětem stavby je vybudování přístavu pro malá plavidla v současném bazénu
Centrálního přístavu Ústí nad Labem. Přístaviště je navrženo jako plovoucí lávky
s vyvazovacími prvky kotvené k pevným dalbám.
Stavba je členěna na dva stavební objekty:
SO 010 HTÚ - zásyp části přístavního bazénu
SO 201 Přístaviště pro malá plavidla
Realizace stavby proběhne ve dvou fázích (etapách), nejprve bude realizován SO 010,
v rámci kterého bude upravena koncová část nevyužívaného bazénu o ploše 7 100 m2
hutněným zásypem zeminou do úrovně 138,5 m n. m., svah bude chráněn záhozem
z lomového kamene do výšky 135,9 m n.m., zbývající část bude zatravněna. Předpokládá
se, že bude využit vytěžený materiál z akce „Dolní Labe, obnova průtočného profilu –
regulovaný úsek ř. km 746,7 – 759,9“; který bude plavidly dopraven do Centrálního přístavu,
kde bude vykládán bagrem na pontonu.
Po konsolidaci zásypu bude realizována 2. etapa - SO 201 obsahující pevné dalby, nástupní
lávku, lávky pro vyvazování malých plavidel, přístupovou lávku a vázací prvky.
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Pro provedení stavby vodního díla se podle ustanovení § 15 odst. 3 vodního zákona
a ustanovení § 115 stavebního zákona současně stanoví tyto podmínky a povinnosti:
1. Stavba vodního díla bude provedena podle projektové dokumentace ve stupni DSP pod
názvem „Úprava stávajícího přístavního bazénu – přístav Ústí nad Labem, přístaviště
pro malá plavidla v Centrálním přístavu“, zpracované společností Transconsult s.r.o.,
Nerudova 37, 500 02 Hradec Králové v prosinci 2014 (Ing. Jiří Zima AI
pro vodohospodářské stavby ČKAIT 0400138); případné změny nesmí být provedeny
bez předchozího povolení vodoprávního úřadu.
2. Před zahájením stavby vodního díla bude na viditelném místě u vstupu na staveniště
umístěn štítek "Stavba povolena", který obdrží stavebník, jakmile toto rozhodnutí nabude
právní moci. Štítek bude ponechán na staveništi do kolaudace stavby; musí být chráněn
před povětrnostními vlivy, aby údaje na něm zůstaly po tuto dobu čitelné.
3. Před zahájením stavby stavebník oznámí termín zahájení stavby a název a sídlo
zhotovitele stavby.
4. Stavebník zajistí vytyčení prostorové polohy stavby oprávněným geodetem.
5. Realizací stavby nesmí dojít k znečištění ani ohrožení kvality povrchové vody, zejména
ropnými látkami.
6. Při realizace stavby je nutno dodržet ČSN 73 3050 (Zemní práce). Práce blíže
nespecifikované budou provedeny dle platných českých technických norem, předpisů,
technologických a montážních postupů.
8. S ohledem na skutečnost, že se stavba nachází ve stanoveném záplavovém území toku
Labe, bude mít stavebník pro realizaci stavby zpracovaný povodňový plán s potvrzením
souladu věcné a grafické části s Povodňovým plánem města Ústí nad Labem (ověřuje
Magistrát města Ústí nad Labem, odbor ŽP, odd. mimořádných situací) V případě
povodňového nebezpečí bude postupováno podle povodňového plánu.
9. Konstrukční a technické řešení musí splňovat ust. vyhl. č. 268/2009 Sb. o technických
požadavcích na stavby a vyhl. č. 590/82002 Sb., o technických požadavcích na vodní
díla.
10. Ve stanoveném záplavovém území vodního toku nebudou skladovány snadno
rozpojitelné a odplavitelné předměty a materiály, pokud nebudou zabezpečeny proti
průtoku velkých vod.
11. Provádění stavby musí probíhat za vhodných hydrologických a klimatických podmínek.
12. Pro provádění stavby se stanovují fáze výstavby, které musí být oznámeny s týdenním
předstihem zdejšímu úřadu za účelem provedení kontrolní prohlídky stavby:
- I. etapa - při provádění zásypu bazénu vytěženým sedimentem (při začátku prací,
při provádění hutnění jednotlivých vrstev výšky 0,50 – 0,75 m a při ukončení
zásypu)
- I. etapa - při provádění opevnění kamenným záhozem a realizaci schodiště
- II. etapa - při provádění vázacích prvků a umísťování plovoucího zařízení
13. Stavba bude provedena v termínu do 31.12.2016.
Povinnosti plnění požadavků dotčených orgánů
14. Magistrát města Ústí nad Labem, odbor ŽP, odpadové hospodářství, ochrany ovzduší vyjádření čj. MM/OŽP/VHO/65381/2014/ ReK/V-14742 ze dne 22.10.2014:
- K zásypům, terénním úpravám, lze použít pouze sedimenty, resp. vytěžený materiál
z obnovy průtočného profilu vodního toku, které splňují kritéria pro využití
na povrchu terénu. V případě, že vytěžený sediment splňuje kritéria pro využití
na povrchu terénu, může být odkládán na pozemky, které patří do vlastnictví
investora.
- S vytěženými sedimenty z koryt vodních toků či z vodních nádrží je nutno nakládat
jako s odpady, tzn. předávat je oprávněné osobě k využití nebo k odstranění
na technicky zabezpečenou skládku, pokud vlastník neprokáže laboratorními
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zkouškami provedenými laboratoří s akreditací nebo s osvědčením o správné činnosti
laboratoře vydané ASLAB, že vytěžené sedimenty vyhovují limitům znečištění pro
jejich využití k úpravám povrchu terénu, stanoveným v příloze č. 9 k zákonu
č. 185/2001 Sb., odpadech.
Pokud budou kritéria překročena, je potřeba nakládat s tímto sedimentem jako
s odpadem a řídit se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a vyhláškami s ním
souvisejícími, zejména vyhláškou č. 294/2005 Sb., o podmínkách ukládání odpadů
na skládky a jejich využívání na povrchu terénu.
Veškerý odpad vzniklý při této akci musí být nakládán na dopravní prostředky a ihned
odvážen nebo shromažďován do rozměrově vhodných kontejnerů do doby jejich
předání oprávněné osobě k využití nebo odstranění na technicky zabezpečenou
skládku. Stavebník musí vést v průběhu stavby průběžnou evidenci odpadů. Doklady
o odstranění či využití odpadů (vážní lístky, faktury, laboratorní rozbory atd.) předloží
investor nejpozději do 10 dnů od ukončení akce na Magistrát města Ústí nad Labem,
odbor životního prostředí. Doklady bude investor archivovat po dobu 5 let.
Požadujeme, aby při stavebních pracích byla činěna opatření k zamezení prášení
(např. skrápění, čištění přilehlé komunikace, chodníků, apod.).

15. Státní plavební správa, pobočka Děčín - závazné stanovisko zn. 223/DC/15 ze dne
18.2.2015:
Podmínky pro 1. etapu – zasypání části přístavního bazénu a vybudování břehové linie:
- Po dobu realizace musí být úsek stavby příslušné části přístavního bazénu vyloučen
z plavebního provozu a musí být vyznačen břehovým plavebním značením A.5 Zákaz
stání se směrovými šipkami směřujícími proti sobě do prostoru stavby.
- V průběhu výstavby nesmí dojít k poškození, přemisťování či zakrývání ostatní
plavební signalizace v přístavním bazénu.
- Realizace stavby musí proběhnout bez narušení plavebního provozu v přístavním
bazénu a bez narušení průběžného plavebního provozu či zásahů do plavební dráhy
v navazujícím úseku labské vodní cesty.
- Termín zahájení výstavby musí zhotovitel stavby nahlásit Státní plavení správě
s předstihem minimálně 14 dní.
- Zhotovitel musí Státní plavební správě při hlášení termínu výstavby dle předchozího
bodu předložit seznam všech plavidel, plovoucích strojů a zařízení, jež bude při
realizaci stavby používat.
- Plavidla nebo plovoucí stroje či zařízení používaná při výstavbě musí být vybavena
platnými lodními doklady, označena signálními znaky dle Řádu plavební bezpečnosti
a obsluhována k tomu způsobilými osobami.
- Pozvánky na kontrolní dny stavby musí být Státní plavební správě zasílány
s dostatečným předstihem.
- Veškerý materiál a používaná zařízení musí být při provádění prací zajištěny tak,
aby nemohlo dojít k jejich pádu do přístavního bazénu. Dojde-li i přes zajištění
materiálu a zařízení k takové nehodě, bude toto neprodleně nahlášeno Státní
plavební správě (středisko pro říční informační služby – RIS, zel. 840 111 254, fax.
412 557 430, e-mail. RIS@lavdis.cz) a Povodí Labe, s.p.
- Stávající vázací prvky v terénu musí být v případě jejich poškození nahrazeny
novými, příslušně dimenzovanými. Ohledně vázacího zařízení v přístavu, zejména
vysokovodních vázacích kruhů na dělící hrázi přístavního bazénu, musí být
respektováno stanovisko Povodí Labe, s.p., Hradec Králové.
- Dojde-li v průběhu stavby v rámci stavby k objevení dalších vázacích prvků, je nutno
o takovém nálezu ihned informovat Státní plavební správu – pobočka Děčín a Povodí
Labe, s.p. a vyčkat na rozhodnutí o dalším nakládání s těmito vázacími prvky.
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Podmínky pro 2. etapu – umístění sestavy lávky a plovoucího zařízení k nově vytvořené
břehové linii:
- Před zahájením stavby navrhované sestavy tří lávek, tj. nástupní lávky, lávky
pro vyvazování malých plavidel a přístupové lávky, musí být jejich technická
výkresová dokumentace schválena Státní plavební správou. Toto schvalování
dokumentace provádí oddělení dokladů plavidel pobočka Praha na základě
předložené žádosti s dokumentací (vč. popisu a výpočtů) a dokladu o úhradě
správního poplatku za vydání osvědčení o schválení technické dokumentace
v příslušné výši (zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, položka 39 písm. a).
- Sestava nástupní lávky s lávkami vyvazovacími (dále jen plovoucí zařízení) bude
vzhledem ke své délce 34,0 m podléhat evidenci v Plavebním rejstříku České
republiky ve smyslu § 14 odst. 4 zákona č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě.
Přidělené evidenční označení musí být viditelně vyznačeno na tělese plovoucího
zařízení.
- Před uvedením plovoucího zařízení do provozu na vodní cestě (tzn. před kolaudací
stavby) musí provozovatel požádat Státní plavební správu o provedení technické
prohlídky pro schválení způsobilosti k provozu na vodní cestě dle zákona 114/1995
Sb., o vnitrozemské plavbě.
- Po dokončení výstavby musí být úsek vymezený pro stání malých plavidel označen
břehovými plavebními znaky E.5 Povolené stání se směrovými šipkami směřujícími
proti sobě do prostoru povoleného stání s dodatkovými tabulkami s textem Pouze
pro malá plavidla.
- U plovoucího zařízení musí být zajištěna jeho bezpečnost a stabilita na vodní hladině
za všech vodních stavů, tj. i při průchodu povodní či vzniku ledových jevů.
- Provozovatel plovoucího zařízení musí Státní plavební správě předložit návrh
provozního řádu a návrh opatření, která budou přijata za extrémních vodních stavů
či při ledových jevech.
Zabezpečení plnění požadavků vlastníků technické a dopravní infrastruktury:
16. Budou dodrženy podmínky Povodí Labe, státní podnik (správce vodního toku Labe
IDVT 101000002 a dopravně významné cesty Labe) uvedené ve stanovisku čj.
PVZ/14/25874/Vv/O ze dne 15.9.2014:
- Požadujeme předložení povodňového a havarijního plánu na dobu provádění prací.
- Nový násyp doporučujeme realizovat do stávající výškové úrovně břehu v koncové
západní části Centrálního přístavu. Při povodni se tím zamezí usazování
jemnozrnného náplavu na břehovém pozemku podél paty ochranné hráze.
- Nový břeh ve sklonu 1 : 2,5 doporučujeme opevnit dlažbou z lomového kamene
na sucho a podél břehové hrany z důvodu údržby vybudovat manipulační komunikaci
min. š. 3,0 m. Konstrukce opevnění musí zabránit vyplavování jemných frakcí násypu
do přístavního bazénu.
- Pro opevnění doporučujeme použít místní kámen (čedič, znělec).
- Při realizaci stavby nesmí být poškozeno nebo znehodnoceno vybavení vodní cesty
a přístavu, jako jsou plavební znaky, říční kilometráž, vázací prvky pro plavidla,
geodetické body, schodiště apod.
- Stavbou nebude v žádném případě dotčena ochranná hráz přístavu, vč. její břehové
části v západní části přístavu. Stavbou nebude dotčena stávající břehová vegetace.
Případný nutný zásah do břehové vegetace bude včas předem projednán
se závodem Dolní Labe a bude postupováno v souladu se zákonem o ochraně krajiny
a přírody.
- Podél ochranné hráze bude zachována manipulační komunikace pro údržbu hráze
min. š. 3,0 m.
- Plavební hloubky v nové koncové části přístavního bazénu s novým přístavištěm
pro malá plavidla bude zajišťovat na své náklady provozovatel pozemní části
Úřední den :
Po- Pá

Tel.: 47 5271 742

E-mail :
kveta.rehakova@mag-ul.cz

Bank.spojení :
KB 19-1125-411/0100

IČO :
00081531

5. str. čj. MM/OŽP/VHO/78687/2014/ReK/C-15 ze dne 20.2.2015

-

-

přístaviště (přístavu). Doporučujeme, aby i v části vymezené pro malá plavidla byly
dodrženy hloubky určené pro plavidla obchodní plavby (dle kategorie vodní cesty).
Provozovatel přístaviště bude na vlastní náklady odstraňovat spláví na konstrukci
plovoucího přístaviště.
V dalším stupni projednávání požadujeme předložit provozní řád přístaviště.
Oznámení o zahájení stavby bude písemně v listinné podobě zasláno na náš závod
Dolní Labe v Roudnici nad Labem.
Pozvánky na kontrolní dny a výrobní výbory požadujeme zasílat v listinné podobě
na náš závod Dolní Labe v Roudnici nad Labem (případně i elektronicky na e-mail
plessneyp@pla.cz, machj@pla.cz).
Navrhovaný záměr se dotýká dočasným záborem majetku státu (pozemky
p.č. 1695/3, 1695/13 a 1695/15 v k.ú. Krásné Březno), ke kterému vykonává právo
vlastníka Povodí Labe, s.p. Hradec Králové. Dočasný zábor je podmíněn nájmem
pozemků – za majetkoprávní vypořádání je pro závod Dolní Labe pověřena
Ing. Monika Faltová (tel. 602 225 021) a za přípravu příslušných smluv paní Valerie
Beníšková (PS Děčín, tel. 412 512 643).

Pro užívání stavby vodního díla se podle ustanovení § 115 odst. 1 stavebního zákona
stanoví tyto podmínky a povinnosti:
1. Stavbu lze užívat ve smyslu ust. § 122 odst. 1 stavebního zákona na základě
kolaudačního souhlasu. Žádost o jeho vydání souhlasu podaná na předepsaném
formuláři (č. 14 – příloha cit. vyhlášky) bude splňovat náležitosti ust. § 11a vyhlášky č.
432/2001 Sb., o dokladech žádosti o rozhodnutí nebo vyjádření a o náležitostech
povolení, souhlasů a vyjádření vodoprávního úřadu.
2. K žádosti stavebník připojí tyto náležitosti:
 projektová dokumentace skutečného provedení,
 geodetické zaměření (záznam měření skutečného provedení stavby),
 zápis o předání a převzetí stavby,
 kopie stavebního deníku,
 doklady ve smyslu zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, v platném znění,
prokazujících likvidaci či využití odpadů vzniklých realizací stavby,
 doklady o dodržení podmínek 1. – 16. tohoto rozhodnutí,
 doklady o ověření požadovaných vlastností výrobků použitých při stavbě (zák.
č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, ve znění pozdějších
předpisů - použít na stavbu jen takové výrobky, u kterých lze při závěrečné kontrolní
prohlídce stavby prokázat, že splňují technické požadavky na výrobky dle zákona).
 protokoly o laboratorních zkouškách provedených laboratoří s akreditací nebo
s osvědčením o správné činnosti laboratoře vydané ASLAB prokazující, že veškeré
vytěžené sedimenty použité na stavbu vyhovují limitům znečištění pro jejich využití
k úpravám povrchu terénu, stanoveným v příloze č. 9 k zákonu č. 185/2001 Sb.,
o odpadech.
3. Vlastník stavby je povinen uchovávat po celou dobu trvání stavby dokumentaci
odpovídající jejímu skutečnému provedení. V případě, že dojde k jejímu poničení
či ztrátě, je povinen pořídit novou. Při změně vlastnictví ke stavbě odevzdá dosavadní
vlastník dokumentaci novému vlastníkovi. .
Účastníci řízení dle ust. § 27 odst. 1 správního řádu
České přístavy, a.s. se sídlem Jankovcova 6, 170 00 Praha 7, IČO 452 74 592

ODŮVODNĚNÍ
Magistrát města Ústí nad Labem, odbor životního prostředí, jako věcně a místně příslušný
úřad obdržel dne obdržel dne 29. 12 .2014 žádost společnosti České přístavy, a.s. se sídlem
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Jankovcova 6, 170 00 Praha 7, IČO 452 74 592, zastoupené ředitelem Ing. Jiřím
Pardubským (dále „stavebník“), o povolení změny dokončené stavby Centrálního přístavu
Ústí nad Labem spočívající ve vybudování přístavu pro malá plavidla v bazénu současného
přístavu. Tyto zásahy představují současně změnu v užívání vyžadující stavební povolení,
jež je předmětem tohoto řízení (změna dokončené stavby). Dnem podání žádosti bylo
zahájeno vodoprávní řízení v uvedené věci vedené pod čj. MM/OŽP/VHO/78687/2014/
ReK/C-15.
Žádost byla doložena projektovou dokumentací stavby ve stupni DSP pod názvem „Úprava
stávajícího přístavního bazénu – přístav Ústí nad Labem, přístaviště pro malá plavidla
v Centrálním přístavu“, zpracovanou společností Transconsult s.r.o., Nerudova 37, 500 02
Hradec Králové v prosinci 2014 a složkou dokladů, vč. stanovisek:
- závazné stanovisko Státní plavební správy – pobočka Děčín zn. 64//DC/15 z 15.1.2015
doplněné závazným stanoviskem zn. 223/DC/15 ze dne 18.2.2015
- stanovisko Povodí Labe, s.p. čj. PVZ/14/25874/Vv/0 z 15.9.2014,
- souhrnné stanovisko MmUL, OŽP čj. MM/OŽP/VHO/65381/2014/ReK/V-14742 ze dne
22.10.2014,
- Stanovisko MmUL, ORM-odd. ÚP zn. MM/ORM/OÚP/590/2014 ze dne 6.11.2014
- smlouva o právu k provedení stavby na pozemcích Povodí Labe, s.p.
Pro vedené řízení vodoprávní úřad vymezil okruh účastníků řízení a opatřením č. j.
MM/OŽP/VHO/78687/2014/ReK/C-15, č. e. 1883/2015 ze dne 30.1.2015 v souladu s ust.
§ 47 správního řádu oznámil řízení podle ust. § 15 odst. 1 vodního zákona o povolení shora
uvedené stavby. Protože vodoprávní úřad ze své činnosti zná staveniště a žádost je
dostatečným podkladem ve shora uvedené věci, nenařídil ústní jednání spojené s místním
šetřením. K řízení mohli účastníci řízení uplatnit námitky, popřípadě důkazy a dotčené
orgány závazná stanoviska do deseti dnů následujících po dni doručení tohoto oznámení,
(za doručené se má i fiktivní doručení, a to po uplynutí desátého dne ode dne, kdy bylo
nedoručené a uložené oznámení připraveno k vyzvednutí), s poučením, že k později
uplatněným, námitkám, popřípadě důkazům a závazným stanoviskům v souladu s ust. § 115
odst. 8 vodního zákona nebude přihlédnuto. K řízení nebyly vzneseny žádné námitky.
Při svém rozhodování o žádosti vodoprávní úřad posoudil návrh žadatele v plném rozsahu.
V rámci vodoprávního řízení zkoumal, zda předložená dokumentace je vypracována
oprávněným zpracovatelem, zda splňuje podmínky veřejných zájmů, ochrany životního
prostředí, zdraví a života osob, zda vyhovuje obecným technickým požadavkům na výstavbu
a zvláštním předpisům. Prověřil, že stavebník má práva k pozemkům, právo realizovat
stavbu na cizích pozemcích má smluvně zajištěno. Dále prověřil, že je stavba v souladu
s Územním plánem města Ústí nad Labem, pro stavbu obecný stavební úřad nevydal
územní rozhodnutí ani územní souhlas. Byl prověřen příjezd na staveniště, resp. doprava
materiálu a budování stavby, což je řešeno přístupem z toku Labe. Vodoprávní úřad
oprávněné požadavky účastníků řízení a podmínky dotčených orgánů veřejné správy zahrnul
do podmínek tohoto rozhodnutí, jejichž splnění je podmínkou pro budoucí vydání
kolaudačního souhlasu.
Při provádění stavby se zhotovitel musí řídit obecně závaznými platnými předpisy. Povinnost
řídit se těmito předpisy s ohledem na jejich obecnou závaznost vodoprávní úřad neuvedl
do podmínek výrokové části rozhodnutí.
Po prověření předložených dokladů a přezkoumání žádosti včetně příloh a provedeném
řízení neshledal vodoprávní úřad důvody, které by bránily povolení předmětné stavby
vodního díla a proto rozhodl tak, jak je uvedeno ve výroku tohoto rozhodnutí a plně vyhověl
žádosti žadatele, přičemž vyjádření účastníků řízení a stanoviska dotčených orgánů zahrnul
do podmínek rozhodnutí.
Stavebník správní poplatek ve výši 1 000,- Kč vymezený dle položky 18 odst. 10 zákona č.
634/2004 Sb., o správních poplatcích v platném znění, uhradil dne 11.2.2015 v pokladně
magistrátu – příjmový pokladní doklad č. PD1/15/201075.
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POUČENÍ ÚČASTNÍKŮ
Proti tomuto rozhodnutí mohou účastníci řízení podat podle § 81 a násl. správního řádu
odvolání ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu Ústeckého kraje,
se sídlem Velká Hradební 48, Ústí nad Labem a to podáním učiněným u zdejšího úřadu.
Za počátek lhůty se považuje den následující po dni oznámení tohoto rozhodnutí, nejpozději
však po uplynutí desátého dne ode dne, kdy bylo nedoručené a uložené rozhodnutí
připraveno k vyzvednutí. V tomto odvolání se uvede, v jakém rozsahu se rozhodnutí napadá,
namítaný rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení,
jež mu předcházelo, odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné. 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 rozhodnutí
je nepřípustné. Podané odvolání má odkladný účinek.

otisk úředního razítka

Ing. Simona Heymerová
vedoucí odboru životního prostředí

Přílohy pro stavebníka
1. Ověřená projektová dokumentace stavby - po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí
2. Štítek "Stavba povolena" s uvedením údajů podle ust. § 18d vyhlášky č. 503/2006 Sb.,
o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu
– po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí
Obdrží:
Účastníci řízení ust. § 27 odst. 1 správního řádu (do vlastních rukou/DS)
1. České přístavy, a.s., Jankovcova 6, 170 00 Praha 7 (stavebník)
Účastníci řízení dle § 27 odst. 2 a 3 správního řádu (do vlastních rukou - DS)
2. Povodí Labe, s.p., Víta nejedlého 951, 500 03 Hradec Králové (správce toku, dotčené
pozemky)

3. MO Ústí nad Labem, Neštěmice (dotčená obec)
Dotčené orgány a další (na vědomí/DS):
4. Státní plavební správa, pobočka Děčín
5. Povodí Ohře, s.p., Bezručova 4219, 430 03 Chomutov (správce povodí)
6. Magistrát města Ústí nad Labem, stavební úřad
7. Magistrát města Ústí nad Labem, odbor ŽP – odpadové hospodářství, ochrana přírody
8. HZS ÚK, Horova 1340/10, 400 01 Ústí nad Labem
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