MĚSTSKÝ ÚŘAD LOVOSICE
odbor životního prostředí
ul. Školní 407/2, 410 30 Lovosice, FAX 416 532 130, e-mail: meulovo@meulovo.cz
E.Č.:

MULO 21576/2012

SPISOVÁ ZN.:

A-14

Č.J.

OŢP 144/2012 VV

VYŘIZUJE:
TELEFON:

Bc. Velichová
416 571 132

DATUM:

25.6.2012

Stanislav Gebhart
Staré 21, Třebívlice
410 02 Lovosice 2

ROZHODNUTÍ
Městský úřad Lovosice, odbor ţivotního prostředí, jako příslušný vodoprávní úřad podle ustanovení
§ 104 odst. 2 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. 1 písm. d) zákona č. 183/2006 Sb., o územním
plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební
zákon“) a jako místně příslušný správní orgán podle § 11 odst. 1 písm. b) zákona č. 500/2004 Sb.,
správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“) a § 2 zákona č. 314/2002 Sb., o
stanovení obcí s pověřeným obecním úřadem a stanovení obcí s rozšířenou působností, ve znění
pozdějších předpisů a § 11 vyhlášky č. 388/2002 Sb. o stanovení správních obvodů obcí s
pověřeným obecním úřadem a správních obvodů obcí s rozšířenou působností, ve znění pozdějších
předpisů ve správním řízení posoudil ţádost, kterou dne 22.2.2012 podal stavebník:
Stanislav Gebhart, Staré 21, Třebívlice, 410 02 Lovosice 2, nar.: 9.6.1976
(dále jen „stavebník“) a na základě tohoto posouzení:
I.

vydává povolení

podle ustanovení § 8 odst. 1 písm. a) bod 2. vodního zákona, k nakládání s povrchovými vodami k jejich akumulaci, HGR – Křída Dolního Labe po Děčín - levý břeh, v kraji Ústeckém, obci
Třebívlice, k.ú. Staré, na pozemku p. č. 55/4, č.h.p. 1-13-04-032, ř. km 13,35, vodní tok Ţejdlík,
umístění jevu vůči břehu - levý břeh, souřadnice Y/X: 773630/994743
v tomto rozsahu:
Provozní hladina akumulované vody: 348,6 m n. m.
Maximální hladina akumulované vody: 348,8 m n. m.
Celkový objem akumulované vody: 340 m3
Zdroj vody (č. 01): jiný zdroj povrchové vody
Údaje o povoleném nakládání s povrchovými vodami:
Vodní značka (cejch): ANO
Účel uţití akumulované vody (č.02): akumulace, pro zabezpečení ekologických nebo estetických
poţadavků
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Související vodní díla (č.03):
vodní nádrţ (tůň), jiné (výustní potrubí, výustní objekt)
Účel užití souvisejícího vodního díla (č. 11):
jiné (zabezpečení ekologických nebo estetických poţadavků)
Časové omezení platnosti povolení k nakládání s povrchovými vodami:
na dobu existence vodního díla
Povolení ke vzdouvání a akumulaci povrchové vody je vydáváno bez ohledu na jakost povrchové
vody v místě tohoto povoleného nakládání.
II.

vydává stavební povolení

podle ustanovení § 15 vodního zákona a ustanovení § 115 stavebního zákona a § 5 a 6 vyhlášky
č. 526/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona ve věcech stavebního
řádu k provedení stavby:

„Vodní tůň na parcele p.č. 55/4 v k.ú. Staré“,
kategorie z hlediska TBD nepodléhá TBD, č.h.p. 1-13-04-032, HGR - Křída Dolního Labe po Děčín
- levý břeh, kraj Ústecký, obec Třebívlice, na pozemku p. č. 55/4 v k.ú. Staré.
Stavba obsahuje:
Projekt řeší vybudování zahloubené nádrţe - tůně na pozemku p.č. 55/4 v k.ú. Staré. Bude se jednat o
tůň o celkové ploše cca 790 m2 a objemu 340 m3 s půdorysným tvarem nepravidelného obdélníku.
Z plochy tůně bude především profilací dle navrţených příčných řezů a podélného řezu patřičně
odtěţena zemina s následným vysvahováním a částečným dotěsněním dna a břehů, a to především
v místě nového odtokového objektu. Břehy tůně budou v místě dosahu hladiny opevněny místním
kamenem za účelem zabránění vymílání vodou. Vzdušná část břehu bude ohumusována a
zatravněna. Pro zásobování vodou bude upraven nátok ze stávajícího odvodňovacího příkopu, vtok
bude upraven kamenem. Původní trasa vodoteče (odvodňovacího příkopu) zůstane zachována.
Těleso odtokového objektu poţeráku bude realizováno z vodostavebního betonu. Odtok z poţeráku
bude řešen potrubím z PVC DN 300 v délce 34 m ve spádu min. 10 promile. Uloţení potrubí bude
provedeno v jílovém loţi. Vyústění odtoku bude řešeno do původního odvodňovacího příkopu,
vyústění bude zpevněno místním kamenem min. 30 cm. Opevnění bude stabilizováno betonovými
prahy (hl. 0,8 m). Vtok stávajícího odvodňovacího příkopu do VT Ţejdlík bude zachován. Stavba
není rozdělena na stavební objekty.
Údaje o povolené stavbě vodního díla:
Povolená vodní díla: tůň
Zdroj vody: povrchové vody
Umístění: mimo vodní tok
Kóta provozní hladiny: 348,6 m n.m.
Kóta maximální hladiny: 348,8 m n. m.

Kóta dna: 347,4 m n.m.
Zatopená plocha: 790 m2
Objem při provozní hladině: 340 m3
Manipulační řád: ANO

Účel užívání povolené stavby vodního díla:
akumulační, jiné (retenční, vodohospodářský, krajinotvorný)
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Druh vodního díla:
vodní nádrţ (§ 55 odst. 1 písm. a) vodního zákona)
III.
Pro provedení stavby vodních děl se podle ustanovení § 15 odst. 3 vodního zákona a
ustanovení § 115 stavebního zákona a § 5 písm. d) a § 6 vyhlášky č. 526/2006 Sb., kterou se
provádějí některá ustanovení stavebního zákona ve věcech stavebního řádu současně stanoví tyto
podmínky a povinnosti:
1. Stavba vodního díla bude provedena podle projektové dokumentace, kterou vypracoval
INDORS Ing. Michal Jeřábek, Velká Dominikánská 10, 412 01 Litoměřice, datum
12/2011., ověřené vodoprávním úřadem; případné změny nesmí být provedeny bez
předchozího povolení vodoprávního úřadu.
2. Stavebník zajistí vytyčení prostorové polohy stavby vodního díla subjektem k tomu
oprávněným.
3. Při provádění stavby vodního díla je nutno dodrţet předpisy týkající se bezpečnosti práce a
technických zařízení, zejména vyhlášky č. 324/1990 Sb., o bezpečnosti práce a technických
zařízení při stavebních pracích, ve znění pozdějších předpisů a dbát o ochranu zdraví osob
na staveništi.
4. Při stavbě vodního díla budou dodrţeny obecné technické poţadavky na výstavbu vodních
děl podle vyhlášky č. 428/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech
a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a
kanalizacích).
5. Stavba nesmí být zahájena, dokud stavební povolení nenabude právní moci. Stavební
povolení pozbývá podle § 115 odst. 4 stavebního zákona platnosti, jestliţe stavba nebyla
zahájena do 2 let ode dne, kdy nabylo právní moci. Dobu platnosti stavebního povolení
můţe stavební úřad prodlouţit na odůvodněnou ţádost stavebníka podanou před jejím
uplynutím. Podáním ţádosti se staví běh lhůty platnosti stavebního povolení.
6. Po dni nabytí právní moci stavebního povolení stavební úřad zašle stavebníkovi jedno
vyhotovení ověřené projektové dokumentace spolu se štítkem obsahujícím údaje o povolené
stavbě. Stavebník je povinen štítek o povolení stavby před zahájením stavby umístit na
viditelném místě u vstupu na staveniště a ponechat jej tam aţ do dokončení stavby, případně
do vydání kolaudačního souhlasu; rozsáhlé stavby se mohou označit jiným vhodným
způsobem s uvedením údajů ze štítku.
7. Kontrolní prohlídka stavby bude provedena vţdy na začátku kaţdé etapy stavby, v souladu
s předloţeným plánem kontrolních prohlídek. Ukončení kaţdé etapy oznámí stavebník
vodoprávnímu stavebnímu úřadu v dostatečném předstihu. Bez provedení kontrolní
prohlídky nelze ve stavbě dál pokračovat.
8. Stavbu lze uţívat pouze na základě kolaudačního souhlasu. Stavebník poţádá po dokončení
stavby vodoprávní úřad o vydání kolaudačního souhlasu dle § 122 stavebního zákona.
9. K návrhu na vydání kolaudačního souhlasu budou předloţena závazná stanoviska dotčených
orgánů k uţívání stavby vyţadovaná zvláštními předpisy, geodetické zaměření, doklady o
předání odpadů vzniklých při stavbě oprávněné osobě, doklady o způsobilosti provozních
zařízení k trvalému provozu včetně písemných osvědčení zhotovitelů. Investor dále doloţí:
Provozní a Manipulační řád vodního díla
Dokumentaci skutečného provedení stavby
10. Budou splněny podmínky souhrnného stanoviska OŢP MěÚ Lovosice, Školní 2, 410 30
Lovosice, MULO 8758/2012 ze dne 16.3.2012:
a) S veškerými vzniklými odpady bude nakládáno v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb.,
o odpadech a souvisejícími právními předpisy.
11. Budou splněny podmínky závazného stanoviska Správy CHKO České středohoří, Michalská
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260/14, Litoměřice zn.: 02297/CS/12:
a) Přebytečný výkopek bude vyuţit na nezbytné úpravy okolí tůně, případný přebytek
výkopové zeminy nebude ukládán do volné krajiny.
b) Provozem tůně nebude ovlivněn vodní reţim souběţné vodoteče.
12. Budou splněny podmínky závazného stanoviska OŢP MěÚ Lovosice - orgánu ochrany ZPF,
Školní 2, 410 30 Lovosice, č.j. OŢP 103/2012, MULO 10209/2012 ze dne 11.4.2012:
a) Hranice trvalého záboru budou v terénu vyznačeny dobře viditelnými znaky. V průběhu
stavební činnosti a s ní souvisejícími pracemi nesmí dojít k jejich překračování a
posunování na okolní zemědělské pozemky.
b) Při stavbě budou důsledně řešeny hydrologické a odtokové poměry tak, aby nedošlo ke
zhoršení biologických a fyzikálních vlastností okolní zemědělské půdy.
c) Investor zabezpečí, aby v souvislosti s pouţíváním mechanizačních prostředků
nedocházelo k únikům pohonných hmot, mazadel a ke kontaminaci půdy škodlivými
látkami. V případě vzniku škody zajistí investor neprodleně provedení nápravných
opatření.
d) Z plochy určené k akci „vodní tůň“ bude provedena skrývka kulturních vrstev půdy o
vypočteném objemu 158 m3 (790 m2 x 0,20 m ), která bude pouţita na zlepšení půdních
vlastností pozemků p.č. 55/4 a p.č. 56 v k.ú. Staré.
e) V souladu s ust. § 10 odst. 2 vyhlášky č. 13/1994 Sb., kterou se upravují některé
podrobnosti ochrany zemědělského půdního fondu bude o činnostech souvisejících se
skrývkou, přemístěním, rozprostřením, uloţením, ochranou a ošetřováním skrývaných
kulturních vrstev půdy bude veden protokol (pracovní deník), v němţ se uvádějí
všechny skutečnosti rozhodné pro posouzení správnosti, úplnosti a účelnosti vyuţívání
těchto zemin.
13. Budou splněny podmínky vyjádření Povodí Ohře, státní podnik, zn. 031001-40/2012 ze dne
18.1.2012:
a) Podél vodního toku Ţejdlík, který je ve správě státního podniku Povodí Ohře, bude v
místě souběhu s nádrţí zachován volný pruh v šíři min. 4 m od břehové čáry, za účelem
výkonu správy vodního toku (dle § 49 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách, můţeme
poţadovat volný pruh v šíři 6 m).
b) Dokumentaci pro stavební povolení je potřeba doplnit o řešení zaústění odtoku z nádrţe
do vodního toku Ţejdlík. Technické řešení bude konzultováno s provozním střediskem
Povodí Ohře v Terezíně. Dokumentace pro stavební povolení bude následně zaslána k
vyjádření na závod Terezín - tato podmínka byla splněna v rámci místního šetření
c) Výustní objekt nebude zasahovat do průtočného profilu, návrh opevnění koryta v místě
vyústění bude vycházet z hydraulického posouzení. Výpustný objekt včetně opevnění
nepřevezme státní podnik Povodí Ohře do svého majetku ani do své správy.
d) Výkopek z hloubení nádrţe bude uloţen mimo předpokládané záplavové území vodního
toku.
e) Pro vodní dílo bude vypracován manipulační a provozní řád (TNV 75 2910, TNV 75
2920) vč. opatření pro případ havárie jakosti vod - v přiměřeném rozsahu vzhledem k
velikosti nádrţe. Tyto řády budou předloţeny k vyjádření Povodí Ohře, státní podnik,
závodu Terezín a poté bude manipulační řád schválen vodoprávním úřadem.
f) Během výstavby ani provozem díla nedojde k významnému znečištění vod, zejména ne
ropnými látkami. Stavební stroje a dopravní prostředky musí být zabezpečeny proti
úniku ropných látek.
14. Budou splněny tyto další podmínky:
a) Zaústění odpadního potrubí bude do stávajícího odvodňovacího příkopu, nikoli do VT
Ţejdlík.
b) Stavebník před realizací stavby předloţí vodoprávnímu úřadu Havarijní plán pro stavbu
včetně vyjádření Povodí Ohře.
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c) Před kolaudací stavby bude vodoprávnímu úřadu předloţen Provozní a Manipulační řád.
d) Bude vypracována dokumentace skutečného provedení stavby.
15. Stavba vodního díla bude dokončena do 12/2013.
O podaných námitkách účastníků řízení se rozhoduje takto:
1. Poţadavku SOŢP, ohledně nesouhlasu se zrušením původního koryta potoka a odvedením
veškeré vody
se vyhovuje
2. Poţadavku SOŢP, ohledně nesouhlasu s ukrytím odtoku z tůně do potrubí
se nevyhovuje
3. Otázku vznesenou SOŢP, zda nádrţ v přírodním prostředí nebude koupaliště, vodoprávní úřad
nepovaţuje za námitku ve smyslu stavebního zákona, pouze uvádí, ţe stavebník vyuţití tůně
coby koupaliště nepředpokládá.
Účastníci řízení (§ 27 odst. 1 správního řádu):
Stanislav Gebhart, Staré 21, Třebívlice, 410 02 Lovosice 2
Odůvodnění
Městský úřad Lovosice, odbor ţivotního prostředí obdrţel dne 22.2.2012 ţádost stavebníka o
vydání stavebního povolení vodního díla „Vodní tůň na parcele 55/4 Staré“ a ţádost o povolení
k nakládání s povrchovými vodami - jejich akumulaci.
Podle ustanovení § 115 vodního zákona a zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších
předpisů, oznámil příslušný vodoprávní úřad zahájení vodoprávního řízení všem známým
účastníkům řízení i dotčeným orgánům písemně č.j.: OŢP 144/2012 VV, MULO 15916/2012 ze
dne 9.5.2012 a stanovil ústní jednání spojené a místním šetřením na 31.5.2012 v 10:00, s
upozorněním, ţe na námitky, které nebudou sděleny nejpozději při ústním jednání nebude moţno
brát zřetel. Dne 31.5.2012 bylo na místě stavby provedeno místní šetření, o jehoţ výsledku byl
pořízen zápis.
Vodoprávní úřad obdrţel v průběhu vodoprávního řízení dne 4.6.2012 sdělení OS Společnost
ochránců ţivotního prostředí, Nerudova 34, 412 01 Litoměřice (dále jen „SOŢP“) ze dne 31.5.2012,
kterým uplatnilo postavení účastníka řízení v souladu s ustanovením § 70 odst. 3 zákona č.
114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny ve znění pozdějších předpisů. SOŢP poţadovalo zaslání
kopie katastrální mapy s dotčenou parcelou 55/4, grafickou situaci stavby, příčný a podélný řez
tůně s uvedenou hloubkou, sklon břehů. Opatřením č.j.: OŢP 144/2012 VV, MULO 19544/2012 ze
dne 6.6.2012 byly SOŢP zaslány poţadované doklady a informace.
SOŢP dále projevilo nesouhlas se zrušením původního koryta potoka a odvedením veškeré vody a
s ukrytím odtoku z tůně do potrubí. Závěrem svého dopisu SOŢP polemizuje s otázkou, jestli se
nádrţ v přírodním prostření nestane koupalištěm. Vodoprávní úřad sdělil v opatření č.j.: OŢP
144/2012 VV, MULO 19544/2012 ze dne 6.6.2012, ţe původní koryto potoka nebude zrušeno a
veškerá voda nebude odváděna. Naopak do potoka bude přes nově vzniklou tůň přiváděna
povrchová voda ze stávajícího odvodňovacího příkopu, který taktéţ nebude vodním dílem zrušen
(toto bylo dohodnuto při místním šetření). Vzhledem k charakteru stavby, nelze odvádět povrchové
vody otevřeným kanálem.
Dne 6.6.2012 opatřením č.j.: OŢP 144/2012 VV, MULO 19554/2012 seznámil vodoprávní úřad
účastníky s podklady rozhodnutí. Písemné námitky či vyjádření vodoprávní úřad ve stanovené lhůtě
neobdrţel, a proto přistoupil k vydání rozhodnutí.
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K ţádosti byly připojeny doklady podle ustanovení § 6 vyhlášky č. 432/2001 Sb., o dokladech
ţádosti o rozhodnutí nebo vyjádření a o náleţitostech povolení, souhlasů a vyjádření vodoprávního
úřadu, a to:
- Rozhodnutí o umístění stavby č.j.: 170-244/2012
- Vyjádření stavebního úřadu MěÚ Lovosice dle § 15 stavebního zákona
- Souhrnné stanovisko OŽP MěÚ Lovosice zn.: MULO 8758/2012
- Závazné stanovisko OŽP MěÚ Lovosice - ZPF, č.j.: OŽP-103/2012
- Vyjádření OÚ Třebívlice ze dne 6.1.2012
- Vyjádření Povodí Ohře státní podnik zn.: 031001-40/2012
- Závazné stanovisko Správy CHKO České středohoří zn.: 02297/CS/2012
- Vyjádření RWE Distribuční služby s.r.o. zn.: 5000567563
- Vyjádření Telefónica Czech Republic, a.s. č.j.: 1405/12
- Vyjádření ČEZ Distribuce, a.s. zn.: 0200008845
- Projektová dokumentace, kterou vypracoval INDORS Ing. Michal Jeřábek, Velká
Dominikánská 10, 412 01 Litoměřice, datum 12/2011.
V rámci celého vodoprávního řízení bylo zjištěno:
a)
Dokumentace „Vodní tůň na parcele č. 55/4 Staré“ byla vypracována projektovou kanceláří
INDORS Ing. Michal Jeřábek, Velká Dominikánská 10, 412 01 Litoměřice, datum 12/2011.
Předloţená dokumentace řeší realizaci tůně v katastrálním území Staré tak, jak je uvedeno
v popisu stavby.
b)
V rámci vodoprávního řízení se vyjádřily nebo daly své kladné stanovisko tyto dotčené
orgány: Správa CHKO České středohoří.
Účastníci řízení - další dotčené osoby (dle § 27 odst. 2 a 3 správního řádu):
Obec Třebívlice, Komenského náměstí 17, 411 15 Třebívlice - dle § 115 odst. 4 vodního zákona
Povodí Ohře, státní podnik, Bezručova 4219, 430 03 Chomutov - dle § 115 odst. 5 vodního
zákona
Společnost ochránců ţivotního prostředí, Nerudova 34, 412 01 Litoměřice - v souladu s
ustanovením § 70 odst. 3 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny ve znění
pozdějších předpisů a § 115 odst. 7 vodního zákona
Do okruhu účastníků vodoprávního řízení byli zahrnuti, správce toku a občanské sdruţení v souladu
s ustanovením § 70 odst. 3 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny. Vodoprávní úřad
nezahrnul do okruhu účastníků řízení vlastníky sousedních pozemků, neboť vzhledem k charakteru
stavby nebudou jejich práva dotčena.
Posouzení vodoprávního úřadu:
Odbor ţivotního prostředí jako příslušný stavební vodoprávní úřad v provedeném řízení
přezkoumal předloţenou ţádost o stavební povolení z hledisek uvedených v § 111 stavebního
zákona a § 15 vodního zákona, projednal ji s účastníky řízení a s dotčenými orgány státní správy a
zjistil, ţe realizací ani uţíváním stavby nejsou ohroţeny zájmy společnosti ani nepřiměřeně
omezena či ohroţena práva účastníků řízení.
Dokumentace stavby je zpracována v souladu s podmínkami územního rozhodnutí, které k záměru
vydal stavební úřad MěÚ Lovosice pod č.j.: 170-244/2012, č.e.: MULO 12496/2012 dne 12.4.2012.
Dokumentace stavby splňuje poţadavky stanovené vyhláškou č. 268/2009 Sb., o obecných
technických poţadavcích na výstavbu. Je vyloučen negativní účinek stavby a jejího uţívání na
ţivotní prostředí.
Stavební vodoprávní úřad v průběhu řízení neshledal důvody, které by bránily povolení stavby.
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Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků:
1. Poţadavku SOŢP, „Nesouhlasíme se zrušením původního koryta potoka a odvedením vškeré
vody“ bylo vyhověno, původní koryto stávajícího odvodňovacího příkopu (v PD označen jako
pramenná vodoteč) zůstane zachováno. Do vodního toku Ţejdlík bude přes nově vzniklou tůň
přiváděna povrchová voda ze stávajícího odvodňovacího příkopu, který taktéţ nebude vodním
dílem zrušen (toto bylo dohodnuto při místním šetření). V případě ţe se účastník řízení SOŢP
domníval, ţe bude zrušena část koryta vodního toku Ţejdlík, vodoprávní úřad sděluje, ţe toto
řešení nebylo nikdy zvaţováno.
2. Poţadavku SOŢP, „Nesouhlasíme s ukrytím odtoku z tůně do potrubí atd.!“ nebylo vyhověno.
Navrţené řešení plně zohledňuje moţnosti snadné a bezpečné manipulace na vodním díle a
svým charakterem negativně neovlivňuje zájmy sledované zákonem 114/1992 Sb.
3. K otázce vznesené SOŢP, zda nádrţ v přírodním prostředí nebude koupaliště, vodoprávní úřad
uvádí, ţe stavebník vyuţití tůně coby koupaliště nepředpokládá. Tůň bude mít retenční a
krajinotvornou funkci
Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí:
- účastníci se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili.
Poučení účastníků
Proti tomuto rozhodnutí můţe účastník řízení podat podle ustanovení § 83 odst. 1 správního řádu
odvolání, ve kterém se uvede, v jakém rozsahu se rozhodnutí napadá a dále namítaný rozpor s
právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jeţ mu předcházelo, ve lhůtě 15 dnů
ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu Ústeckého kraje se sídlem v Ústí nad Labem podáním
učiněným u Městského úřadu Lovosice, odboru ţivotního prostředí. Odvolání se podává v počtu 4
stejnopisů. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je na jeho náklady Městský úřad
Lovosice odbor ţivotního prostředí. Podané odvolání má v souladu s ustanovením § 85 odst. 1
správního řádu odkladný účinek. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.
otisk úředního razítka
Ing. František Budský
vedoucí OŢP MěÚ Lovosice

Správní poplatek za vydání stavebního povolení byl vyměřen v souladu s poloţkou 17 odst. 1
písm. i) zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, ve výši
3.000 Kč a byl uhrazen dne 14.5.2012.
Přílohy pro stavebníka:
1. Ověřená projektová dokumentace „Vodní tůň na parcele č. 55/4 Staré“
- po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí
2. Štítek „Stavba povolena“ s uvedením údajů podle ustanovení § 115 odst. 3 stavebního
zákona a § 7 vyhl. č. 526/2006 Sb.,
- po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí
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Doručí se:
Účastníci řízení (dle § 27 odst. 1 písm. a) správního řádu v platném znění):
1. Stanislav Gebhart, Staré 21 Třebívlice, 410 02 Lovosice 2
Účastníci řízení (dle § 27 odst. 2 správního řádu v platném znění):
2. Obec Třebívlice, Komenského náměstí 17, 411 15 Třebívlice
3. Povodí Ohře, státní podnik, Bezručova 4219, 430 03 Chomutov (031001-40/2012)
4. Společnost ochránců ţivotního prostředí, Nerudova 34, 412 01 Litoměřice
Dotčené orgány a ostatní:
1. Správa CHKO České středohoří, Michalská 14, 412 01 Litoměřice
2. MěÚ Lovosice – stavební úřad, Školní 2, 410 30 Lovosice (170-244/2012)
1. spis
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