Odbor obecní živnostenský úřad, stavební úřad a životní prostředí
Vodoprávní úřad

Dle rozdělovníku

NAŠE ZN.:
ČJ.:
VYŘIZUJE:
TELEFON:
E-MAIL:

SZ MMCH/148175/2012
MMCH/32244/2013
Ing. Hana Hanzíková
474 637 942
h.hanzikova@chomutov-mesto.cz

DATUM:

19.03.2013

ROZHODNUTÍ

Magistrát města Chomutova, Vodoprávní úřad, jako vodoprávní úřad příslušný podle ustanovení § 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 ustanovení § 15 odst. 4
vodního zákona a ustanovení § 15 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním
řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), ve správním řízení
posoudil žádost, kterou dne 28.12.2012 podala
Ivana Tomanová, nar. 02.04.1951, trvale bytem Maxima Gorkého 3061, 430 01 Chomutov a Jaroslav
Toman, nar. 27.04.1952, trvale bytem Maxima Gorkého 3061, 430 01 Chomutov (dále jen
"žadatelé"),a na základě tohoto posouzení:

I.

Podle § 8 odst. 1 písm. a) bod 1 a 2 vodního zákona
vydává povolení

k nakládání s povrchovými vodami - k jejich odběru z bezejmenného vodního toku a k jejich vzdouvání a
akumulaci v plánované retenční nádrži (dále jen "nakládání s vodami") na místě:
Název kraje
Ústecký kraj
Název obce
Blatno
Identifikátor katastrálního území
605395
Název katastrálního území
Mezihoří u Chomutova
Parcelní čísla dle evidence katastru nemovitostí
parcela číslo 51/1 a 51/2 v katastrálním
Mezihoří u Chomutova
Číselný identifikátor vodního toku
10228169
Název vodního toku
bezejmenná vodoteč
Číslo hydrologického pořadí a podpořadí
1-14-01-0011
Umístění jevu vůči břehu (Č 09)
pravý břeh
Hydrogeologický rajon
6131
Přímé určení polohy (souřadnice X, Y) – odběr
982.814,830; 809.881,250
Přímé určení polohy (souřadnice X, Y) - odtok
982.858,551; 809.851,840
v tomto rozsahu:
Vzdouvání, akumulace
Přehrady, hráze a jezy

vzdouvání a akumulace
vodní nádrž
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Účely užití souvisejícího vodního díla (Č 11)
Zdroj vody (Č 01)
Vodní značka (cejch)
Maximální hladina akumulované (vzduté) vody
Hladina normální nadržení
Celkový objem akumulované vody
Objem při maximální akumulované (vzduté) vody
Údaje o povoleném množství odběru
Průměrný povolený odběr
Maximální povolený odběr
Maximální měsíční povolený odběr
Roční povolený odběr
Časové omezení platnosti povolení pro množství
odebíraných vod
Počet měsíců v roce, kdy se odebírá

1.
2.
3.

umožnění odběru a odvádění povrchové vody
pro ostatní účely – akumulační účel
z vodního toku (bezejmenná vodoteč)
ANO
693,170 m n.m.
693,000 m n.m.
0,68190 tis. m3
0,7461 tis. m3

1,5 l/s
10,0 l/s
3,9 tis. m3/měs
46,8 tis. m3/rok
po dobu životnosti vodního díla
12

Drenážní systém
Původ (odebírané) vody (Č 01)
Stavby k odvodňování pozemků

jiný zdroj – podzemní vody
jiné objekty - drenážní systém

Doplňkové údaje
K místu odběru je stanoveno ochranné pásmo
vodního zdroje

ANO

Stanoví povinnosti a podmínky pro nakládání s vodami:
Minimální zůstatkový průtok bude zajištěn umístěním odběrného objektu 50 mm nad úrovní dna
potoka.
Doba povoleného nakládání s vodami je stanovena po dobu životnosti stavby vodního díla.
Ve vodní nádrži, která se nachází ve vyhlášeném II. stupni hygienické ochrany vodárenské nádrže
Jirkov, nebudou chovány vodní živočichové, když by tato činnost vyžadovala jejich cílené krmení a
tím by mohlo dojít ke zhoršení kvality vody v povodí vodárenské nádrže.

Upozornění:
Vodoprávní úřad je v souladu s ustanovením § 109 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně
některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "vodní zákon"), oprávněn omezit
nebo zakázat povolené nakládání s vodami při mimořádných situacích na vodním toku, zejména je-li
přechodný nedostatek vody, pokud to vyžaduje veřejný zájem.

II.

Podle ustanovení § 15 vodního zákona
vydává stavební povolení

ke stavbě vodního díla vedeného pod názvem:
"Retenční nádrž na parcelách č. 51/1, 51/2 v k.ú. 605395 Mezihoří u Chomutova"
(dále jen "stavba").
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Údaje o místu předmětu rozhodnutí:
Vodní nádrž
Název kraje
Název obce
Identifikátor katastrálního území
Název katastrálního území
Parcelní čísla dle evidence katastru nemovitostí
Číselný identifikátor vodního toku
Název vodního toku
Číslo hydrologického pořadí a podpořadí
Umístění jevu vůči břehu (Č 09)
Přímé určení polohy (souřadnice X, Y)
Přítokové a odtokové koryto
Název kraje
Název obce
Identifikátory katastrálních území
Názvy katastrálních území
Parcelní čísla dle evidence katastru nemovitostí

Ústecký kraj
Blatno
605395
Mezihoří u Chomutova
parcela číslo 51/1 a 51/2 v katastrálním
Mezihoří u Chomutova
10228169
bezejmenná vodoteč
1-14-01-0011
pravý břeh
982.842; 809.883

Číselný identifikátor vodního toku
Název vodního toku
Čísla hydrologického pořadí

Ústecký kraj
Blatno
605395
Mezihoří u Chomutova
parcela číslo 51/1 a 51/2 v katastrálním
Mezihoří u Chomutova
10228169
bezejmenná vodoteč
1-14-01-0011

Přímé určení polohy (konec stavby) - (souřadnice X, Y)
Přímé určení polohy (začátek stavby) - (souřadnice X, Y)

982.814,830; 809.881,250
982.858,551; 809.851,840

Stavební objekty:
Hráz
Typ hráze podle materiálu
Druh hráze
Typ hráze podle umístění
Kóta koruny hráze
Délka koruny hráze
Kapacita dalších zařízení pro odtok velkých vod
kromě spodních výpustí
Kóta bezpečnostního přelivu
Vodní nádrž
Typ vodní nádrže (Č 14)
Objem celkového ovladatelného prostoru nádrže
Objem stálého nadržení
Kóta hladiny celkového ovladatelného prostoru
nádrže
Kóta dna nádrže

zemní sypaná
jiný - zemní
boční
693,50 m n.m.
24,980 m
0,1314 m3/s (bezpečnostní přeliv)
693,000 m n.m.

boční protékaná
0,74610 tis. m3
0,6819 tis. m3
697,13 m n.m. (maximální hladina)
690,50 m n.m.

Údaje o předmětu rozhodnutí:
Název vodního díla
Manipulační řád
Přehrady, hráze a jezy
Účely užití vodního díla (Č 11)
Zdroj vody (Č 01)

"Retenční nádrž na parcelách č. 51/1, 51/2 v
k.ú. 605395 Mezihoří u Chomutova"
ANO
vodní nádrž
jiné - částečná retence
z vodního toku
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Výškopisné údaje
Stavby upravující, měnící nebo zřizující koryta vod.
toků včetně terénních úprav
Účely užití vodního díla (Č 11)

nátok 694,09 m n.m.; odtok 687,56 m n.m.
přítokové a odtokové koryto
umožnění odběru povrchové vody pro ostatní
účely (akumulační)

III. Stanoví povinnosti a podmínky pro provedení stavby:
1. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace ověřené ve vodoprávním řízení, kterou
vypracoval Ing. Čáp Miloslav, Ph.D., identifikační číslo 61546267, se sídlem Blatenská 2306, 430 03
Chomutov (ČKAIT - 0007932), březen 2009, číslo zakázky 007-08; případné změny nesmí být
provedeny bez předchozího povolení vodoprávního úřadu.
2. Stavba bude dokončena nejpozději do 31. prosince 2014 let ode dne nabytí právní moci tohoto
rozhodnutí.
3. Před zahájením stavebních činností a po výběru zhotovitele bude vypracován havarijní dle vyhlášky
450/2005 Sb., o náležitostech nakládání se závadnými látkami a náležitostech havarijního plánu,
způsobu a rozsahu hlášení havárií, jejich zneškodňování a odstraňování jejich škodlivých následků ve
znění vyhlášky č. 175/2011 Sb. a povodňový plán stavby vypracovaný dle TNV 75 2931 „Povodňové
plány“, které budou po schválení příslušným správcem vodního toku, předloženy ke schválení
zdejšímu vodoprávnímu úřadu.
4. Před prvním napuštěním nádrže bude zpracován manipulační a provozní řád dle vyhlášky č.
216/2011 Sb., o náležitostech manipulačních řádů a provozních řádů vodních děl, které budou po
schválení příslušným správcem vodního toku, předloženy ke schválení zdejšímu vodoprávnímu úřadu.
5. Budou splněny podmínky uvedené ve vyjádření od obce Boleboř, vydaný dne 13.02.2013, značky OUBOL/42/2013:
- stavebními pracemi nedojde k porušení stability koryta vodního toku, a koryto bude uvedeno do
původního stavu,
- během výstavby a při provozu retenční nádrže nebude docházet ke znečištění vod,
- budou dodrženy podmínky hutnění uvedené v projektové dokumentaci.
6. Budou splněny podmínky souhlasného stanoviska Povodí Ohře, státní podnik, závod Chomutov, se
sídlem Spořická 4949, 430 46 Chomutov:
- během výstavby ani provozem díla nebude docházet k významnému znečištění vod, zvláště ne
ropnými látkami,
- stavební práce budou prováděny tak, aby nedošlo k porušení stability koryta vodního toku,
- dojde-li k porušení koryta toku, bude uvedeno do původního stavu,
- do toku pod stavbou budou po dobu realizace stavby umístěny dvě přehrážky ze sorpčních materiálů
(např. sorpční hadi) k minimalizaci rizika úniků ropných látek a ke zmenšení odtoku NL
(nerozpuštěných látek), zvláště v období provádění zemních prací,
- koryto vodního toku nebude znečištěno stavebním materiálem, veškerý vybouraný i stavební
materiál napadaný do koryta toku bude okamžitě odstraněn,
- zahájení a ukončení prací bude oznámeno provoznímu úseku Povodí Ohře, státní podnik, závod
Chomutov,
- vodní dílo bude vybaveno vodočetnou latí a trvanlivou vodní značkou pro normální a maximální
hladinu vody v nádrži dle ustanovení § 59 vodního zákona, vhodné řešení je použít např. pevně
osazený kovový pásek,
7. Budou splněny podmínky uvedené ve vyjádření ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín 4,
ze dne 02.05.2012, značky 0100053875:
- kabely je nutné vytýčit přímo na místě,
- veškeré práce v ochranném pásmu kabelů, které činí 1 m na každou stranu od krajního kabelu je
nutno provádět ručně,
- při křížení a souběhu s podzemním zařízením je nutno dodržet podmínky ČSN 73 6005, ČSN EN
50341-3-19, ČSN EN 50423-1, ČSN 33 2000-5-52 a PNE 33 3302.

Č.j. MMCH/32244/2013

str. 5

- dále budou dodrženy podmínky pro práci v ochranném pásmu kabelů.
IV. Podle ustanovení § 61 odst. 5 vodního zákona rozhoduje o zařazení stavby (stavebních objektů) do
kategorie technickobezpečnostního dohledu (dále jen „TBD“) na výše zmiňovanou stavbu:
Kategorie z hlediska TBD (Č 06)

IV. kategorie

za podmínek:
1. Vlastník stavby je povinen zajišťovat na svůj náklad TBD a to v rozsahu stanoveném vyhláškou č.
255/2010 Sb., kterou se mění vyhláška č. 471/2001 Sb., o technickobezpečnostním dohledu nad
vodními díly. U vodních děl IV. kategorie může TBD provádět vlastník sám.
2. Rovněž je stavebník povinen dodržet ustanovení § 62 vodního zákona.
V.
-

Vydává rozhodnutí o námitkách účastníků řízení:
nebyly uplatněny žádné námitky.

Účastníci řízení, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu (§ 27 odst. 1 správního řádu):
Jaroslav Toman, nar. 27.04.1952, trvale bytem Maxima Gorkého 3061, 430 01 Chomutov
Ivana Tomanová, nar. 02.04.1951, trvale bytem Maxima Gorkého 3061, 430 01 Chomutov
Odůvodnění
Dne 28.12.2012 podal žadatelé, které na základě plné moci zastupuje Ing. Čáp Miloslav, Ph.D.,
identifikační číslo 61546267, se sídlem Blatenská 2306, 430 03 Chomutov, žádost o povolení k nakládání
s vodami a o vydání stavebního povolení na výše uvedenou stavbu, uvedeným dnem bylo zahájeno
vodoprávní řízení.
Žádost byla doložena všemi povinnými doklady podle ustanovení § 61 odst. 4 vodního zákona a § 2 a § 6
vyhlášky č. 432/2001 Sb., o dokladech žádosti o rozhodnutí nebo vyjádření a o náležitostech povolení,
souhlasů a vyjádření vodoprávního úřadu, a dalšími doklady, a to zejména:
- územním rozhodnutím ze dne 15.11.2012, spis.značky SZ MMCH/92964/2012,
- souhlasem se stavbou ze dne
- koordinovaným stanoviskem ze dne 06.06.2012, naše značka MMCH/49028/2012,
- posudkem o zařazení vodního díla do IV. kategorie TBD,
- vyjádření obecního úřadu Blatno, ze dne 30.03.2012, značky OBBL-284/2012,
- závazným stanoviskem Hasičského záchranného sboru Ústeckého kraje, odbor Chomutov, ze dne
17.04.2012, značky HSUL-2459-2/CV-2012,
- závazným stanoviskem Vojenské ubytovací a stavební správy Praha, ze dne 12.04.2012, značky
4020/58016-ÚP/2012-7103/44,
- stanoviskem Povodí Ohře, státní podnik, závod Chomutov, ze dne 30.03.2012, značky 021001810/2012,
- vyjádřením SčVK, a.s., Chomutov, ze dne 29.03.2012, značky TPCZ/O12610014155/Kt/2012,
- vyjádřením RWE Distribuční služby, s.r.o., Brno, ze dne 31.05.2012, značky 5000636751,
- vyjádřením ČEZ Distribuce, a.s, Děčín, ze dne 06.04.2012, značky 1042902643,
- vyjádřením ČEZ Distribuce, a.s, Děčín, ze dne 02.05.2012, značky 0100053875,
- vyjádřením ČEZ ICT Services, a.s., ze dne 01.05.2012, značky 0200028505,
- vyjádřením Telefónica Czech Republic, a.s., Praha 4, ze dne 01.05.2012, značky 74602/12,
- vyjádřením UPC Česká republika, s.r.o., Teplice, ze dne 12.06.2012, značky A2352/2012,
- stanoviskem NET4GAS, s.r.o., Praha 4, ze dne 27.03.2012, značky 2451/12/OVP/N.
Vodoprávní úřad oznámil zahájení řízení známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům. Současně
nařídil ústní jednání spojené s ohledáním na místě na 22.02.2013 s upozorněním, že závazná stanoviska
a námitky, popřípadě důkazy, mohou uplatnit nejpozději při ústním jednání, jinak k nim nebude
přihlédnuto. O výsledku ústního jednání byl sepsán protokol.
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Projektovou dokumentaci záměru nakládání s vodami a záměru stavby vodního díla vedeného pod
názvem "Retenční nádrž na parcelách č. 51/1, 51/2 v k.ú. 605395 Mezihoří u Chomutova" vypracoval
Ing. Miloslav Čáp, Ph.D., identifikační číslo 61546267, se sídlem Blatenská 2306, 430 03 Chomutov
(ČKAIT - 0007932), březen 2009, číslo zakázky 007-08. Projektová dokumentace stavby řeší:
- Stavbu boční průtočné nádrže, která bude vytvořena zářezem ve svahu a sypanou homogenní zemní
hrází se sdruženým objektem, odběr vody bude probíhat z bezejmenné vodoteče a odtok vody do
stejného bezejmenného toku, který je levobřežním přítokem Bíliny – IDVT 10100034.
- Po dobu výstavby bude proveden drenážní systém pro odvádění vody, který bude dále sloužit i pro
odvádění podzemní vody po dokončení stavby. Systém bude proveden v rýhách 500/500, kde bude
osazeno drenážní potrubí DN 80 a 100 mm, ve sklonu min. 1,0 %. Tento drenážní systém bude
zaústěn do odtokového koryta pod nádrží, který zajistí odvodnění tělesa hráze.
- Hráz: bude hutněna po 200 mm na hodnotu 95 % dle Proctora, násyp bude po 400 mm vyztužován
geotextilií, sklony svahů budou pod úhlem 40°. Těsnění bude provedeno hydroizolací ze svařované
PE folie tl. 1,5 mm, vrstva bude uložena na pískovém posypu, z vrchu bude těsnění kryto kamennou
dlažbou tl. 300 mm.
- Sdružený objekt: bude žb. monolitický z betonu, vyztužený bude prutovou výztuží s krytím, součástí
bude chránička z TR 159/4,5 – S235 JR, která bude opatřena kruhovým prstencem a těsněním u
vnějšího líce a bezpečnostní přeliv o šířce 1,0 m, na který bude navazovat kamenná kaskáda. Na
chráničku bude navařeno výpustné potrubí. Spodní uzávěr bude proveden jako ruční smykové
stavítko s vodící cévovou tyčí. Stavítko bude s těsněním přišroubováno vlepovanými závitovými
tyčemi na žb. stěnu v místě oříznuté TR, cévová tyč bude ukončen 50 mm pod úrovní
bezpečnostního přelivu (tj. na úrovni 692,950 m n.m.). Ovládání uzávěru bude pomocí nástavce
s otočnou klikou z lávky nad bezpečnostním přelivem.
- Přítokové koryto: odběrný objekt bude proveden z kamenného zdiva a dlažby tl. 300 mm, kolmo
z břehového zdiva bude odbočeno kamenné koryto. Nátoková hrana odběrného objektu bude 50
mm nad úrovní dna potoka, čímž bude zajištěn minimální zůstatkový průtok. Odběr z potoka bude
prováděn mezerou mezi dnem a spodní dluží.
- Odtokové koryto: bude provedeno z kamenného zdiva a dlažby tl. 300 mm. Do odtokového koryta
bude zaústěna drenáž. Zaústění na bezejmenný potok bude provedeno kolmo na jeho osu.
- Statické údaje: výška dna 690,500 m n.m.; výška koruny hráze +693,500 m n.m.; výška přelivu
bezpečnostního přelivu 693,00 m n.m.; hladina normálního nadržení 693,000 m n.m.; maximální
hladina 693,170 m n.m.; objem při hladině normálního nadržení 681,9 m3; objem při maximální
hladině 746,1 m3.
Stanoviska dotčených orgánů, odborná posouzení, znalecké posudky:
Hasičský záchranný sbor Ústeckého kraje, územní odbor Chomutov, se sídlem Beethovenova 1347/19,
430 01 Chomutov vydalo souhlasné závazné stanovisko pod č. j. HSUL-2459-2/CV-2012 ze dne
17.04.2012.
Ministerstvo obrany, Vojenská ubytovací a stavební správa Praha, se sídlem Hradební 12, 110 15 Praha
vydalo souhlasné závazné stanovisko pod č. j. 4020/58016-ÚP/2012-7103/44 ze dne 12.04.2012.
Magistrát města Chomutova, Odbor stavební úřad a životní prostředí, úsek životního prostředí, vydal
závazné stanovisko – souhlas s trvalým odnětím části pozemku parcelní číslo 51/1 v katastrálním území
Mezihoří u Chomutova ze zemědělského půdního fondu dne 14.11.2012, značky MMCH/114791/2012.
K záměru stavby vydal obecný stavební úřad magistrátu města Chomutova územní rozhodnutí pod
spis.zn. SZ MMCH/92964/2012 dne 15.11.2012 a souhlas se stavbou podle § 15 odst. 2 stavebního
zákona pod spis.zn. SZ MMCH/148430/2012 dne 24.01.2013.
VODNÍ DÍLA – TBD a.s., se sídlem Hybernská 40, 110 Praha 1 vydal posudek o návrhu provádění
technicko-bezpečnostního dohledu (dále jen „TBD) a k zařazení vodního díla do IV. kategorie podle § 61
odst. 4 vodního zákona, ze dne 20.04.2012.
Posouzení vodoprávního úřadu:
Vodoprávní úřad v provedeném řízení přezkoumal předloženou žádost z hledisek uvedených
v ustanoveních vodního zákona a stavebního zákona, projednal ji s účastníky řízení a s dotčenými orgány
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a zjistil, že jejím uskutečněním nebo užíváním nejsou ohroženy zájmy chráněné zákony a zvláštními
předpisy. Při přezkoumání žádosti, projednání věci s účastníky řízení a na základě shromážděných právně
významných skutečností nebyly shledány důvody bránící povolení.
Vodoprávní úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů
ve výroku uvedených.
Účastníci řízení - další dotčené osoby (§ 27 odst. 2 správního řádu):
Daniel Ježek, Alexandr Novák, Vladimír Stránský, Milan Škvor, Bc. Jaroslava Škvorová, Filip Toman,
Jaroslav Vaněk, ČEZ Distribuce, a.s., Obec Blatno, Obec Boleboř, Povodí Ohře, státní podnik

Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků:
Účastníci neuplatnili návrhy a námitky.

Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí:
-

Podmínky účastníků řízení, které byly uplatněny ve stanoviscích a vyjádřeních opatřených
stavebníkem případně jeho zmocněncem, byly zahrnuty do podmínek pro provedení stavby.

Upozornění
Stavební povolení pozbývá podle § 115 odst. 4 stavebního zákona platnost, jestliže stavba nebyla
zahájena do 2 let ode dne, kdy nabylo právní moci. Stavba nesmí být zahájena, dokud stavební povolení
nenabude právní moci.
Stavebník oznámí vodoprávnímu úřadu termín zahájení stavby, název a sídlo stavebního podnikatele,
který bude stavbu provádět včetně doložení dokladu o oprávnění firmy provádět stavební práce vodních
děl.
Upozorňujeme na nutnost respektovat zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění
pozdějších předpisů,- stavebník je povinen umožnit provádění záchranného archeologického průzkumu.
Zahájení prací bude oznámeno organizaci provádějící archeologický průzkum (Archeologickému ústavu
Akademie věd České republiky) s cca 14- ti denním předstihem.
Při provádění stavby je nutno dodržet zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany
zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších
podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci).
Při provádění stavby budou dodrženy základní technické požadavky pro vodní díla a obecné technické
požadavky na stavební konstrukce vodních děl podle vyhlášky č. 590/2002 Sb., o technických
požadavcích pro vodní díla.
Při výstavbě nového vodního díla je nutné dle vyhlášky č. 590/2002 Sb., o technických požadavcích na
vodní díla, zabezpečit toto dílo při povodních s dobou opakování nejméně 100 let. Podrobně jsou
podmínky uvedeny v TNV 75 2935 „Posuzování vodních děl při povodních“.

Vodoprávní úřad po dni nabytí právní moci stavebního povolení zašle stavebníkovi jedno vyhotovení
ověřené projektové dokumentace a štítek obsahující identifikační údaje o povolené stavbě. Další
vyhotovení ověřené projektové dokumentace zašle vlastníkovi stavby, pokud není stavebníkem.
Před zahájením stavby bude na viditelném místě u vstupu na staveniště umístěn štítek "Stavba
povolena", který obdrží stavebník, jakmile toto rozhodnutí nabude právní moci. Štítek musí být chráněn
před povětrnostními vlivy, aby údaje na něm uvedené zůstaly čitelné a ponechán na staveništi do
kolaudace stavby.
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Poučení účastníků
Proti tomuto rozhodnutí se mohou účastníci řízení podle ustanovení § 81 odst. 1 správního řádu odvolat,
v odvolání se uvede, v jakém rozsahu se rozhodnutí napadá a dále namítaný rozpor s právními předpisy
nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo, ve lhůtě do 15 dnů ode dne jeho
oznámení ke Krajskému úřadu Ústeckého kraje se sídlem v Ústí nad Labem, podáním u zdejšího
vodoprávního úřadu. Prvním dnem lhůty je den následující po dni oznámení rozhodnutí.
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.
Vodoprávní úřad po právní moci rozhodnutí zašle ověřenou projektovou dokumentaci žadateli, případně
dalším osobám podle § 21 odst. 1 vyhlášky č. 526/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení
stavebního zákona ve věcech stavebního řádu, a předá štítek o povolení stavby. Žadatel je povinen štítek
umístit před zahájením stavby na viditelném místě u vstupu na staveniště.
Povolení ke vzdouvání a akumulaci povrchové vody je vydáváno bez ohledu na jakost povrchové vody
v místě tohoto povoleného nakládání.

„otisk úředního razítka“

Ing. Hana Hanzíková
Zaměstnanec životního prostředí

Doručí se
účastníci řízení a zmocněnec (doručenky do vlastních rukou)
1. Jaroslav Toman – doručuje se prostřednictvím zmocněnce
2. Ing. Čáp Miloslav, Ph.D. – zmocněnec
3. Ivana Tomanová – doručuje se prostřednictvím zmocněnce
4. Daniel Ježek
5. Alexandr Novák
6. Vladimír Stránský
7. Milan Škvor
8. Bc. Jaroslava Škvorová
9. Filip Toman
10. Jaroslav Vaněk
11. ČEZ Distribuce, a.s.
12. Obec Blatno
13. Obec Boleboř
14. Povodí Ohře, státní podnik
dotčené orgány (doručenka)
15. Magistrát města Chomutova, Odbor obecní živnostenský úřad, stavební úřad a životní prostředí,
úsek stavebního řízení
16. Magistrát města Chomutova, Odbor obecní živnostenský úřad, stavební úřad a životní prostředí,
úsek životního prostředí

