Městský úřad Varnsdorf
odbor životního prostředí
Varnsdorf Nám. E.Beneše 470 407 47
Číslo jednací došlého dokumentu 21213/2007
Ze dne 27.8.2007
Číslo jednací:
Vyřizuje: Ilona Šimonková
Telefon: 412 372 241 kl. 149
E-mail: ilona.simonkova@varnsdorf.cz
Fax: 421 371 051
Ve Varnsdorfu dne

ROZHODNUTÍ
Městský úřad Varnsdorf, odbor životního prostředí, jako příslušný vodoprávní úřad
podle ustanovení § 106 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní
zákon), ve znění pozdějších předpisů
žadateli

Povodí Ohře, s.p., IČ 70889988, Bezručova 4219, 430 03 Chomutov
vydává stavební povolení
podle ustanovení § 15 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní
zákon), ve znění pozdějších předpisů a ustanovení § 66 zákona č. 50/1976 Sb., o územním
plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů k provedení
stavby vodního díla

„ Oprava Chřibské Kamenice v Horní Chřibské v ř.k. 17,900 – 18,020 „
na pozemku parc.č. 110/1, 359, 352, 381, 384, 385, 386, 387 k.ú. Horní
Chřibská
v kraji Ústecký, obci Chřibská, katastrálním území HORNÍ CHŘIBSKÁ, vodní tok Chřibská
Kamenice, č.h.p. 1-14-05-014, ř. km (začátek stavby) 17,900, ř. km (konec stavby) 18,020.
Vodní dílo zahrnuje:
objekt
SO 01.1 – Oprava břehového opevnění na PB v ř.km 17,900 84 – 18,020 00
SO 01.2 – Oprava břehového opevnění na LB v ř.km 17,973 66 – 18,020 00
SO 02 –Oprava břehového opevnění na LB v ř.km 17,900 84 – 17,973 66
Popis stavby :
PD řeší opravu opevnění koryta vodního toku Chřibské Kamenice v délce 120 m. Pravobřežní
opěrná zeď je navržena z lomového kamene, čedič na cementovou maltu s korunou
z pískovcových kvádrů.
Levobřežní zeď je navržena z lomového kamene na sucho. Spádové ni směrové poměry nejsou

upravovány, dva stávající dřevěné stupně budou zachovány a provede se jejich oprava.V
úseku ř.km 17,900 – 17,973 je navrženo svah ohumusovat a oset travním semenem.
Podrobný popis stavby a technické řešení je patrné z projektové dokumentace vypracované
firmou HG partner s.r.o., V Chobotě 1037, 282 01 Český Brod.
Údaje o povolené stavbě vodního díla:
Povolená vodní díla
Délka dotčeného vodního toku - regulace vodního toku
Maximální návrhový průtok

úprava koryta a břehů
211 m
11,00 m3/s

Účel užívání povolené stavby vodního díla:
ochrana před povodněmi a ostatními škodlivými účinky vod
Pro provedení stavby vodního díla se současně stanoví tyto podmínky a povinnosti:
1. Stavba vodního díla bude provedena podle projektové dokumentace ověřené vodoprávním
úřadem; případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení vodoprávního
úřadu.
2. Stavebník zajistí vytyčení prostorové polohy stavby vodního díla podle ustanovení § 75
zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění
pozdějších předpisů a § 29 vyhlášky č. 132/1998 Sb., kterou se provádějí některá
ustanovení stavebního zákona.
3. Při provádění stavby vodního díla je nutno dodržet 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 provádění stavby vodního díla 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.
5. Při provádění stavby vodního díla budou dodržena také ustanovení českých technických
norem .
6. 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 musí být chráněn před povětrnostními vlivy, aby údaje na něm
uvedené zůstaly čitelné a ponechán na staveništi do kolaudace stavby vodního díla.
7. Při provádění stavby vodního díla musí být dodrženy požadavky dotčených orgánů:
a) Správa ochrany přírody, SCHKO Lužické hory, Školní 12, 471 25 Jablonné
v Podještědí ze dne 22.7.2005.
Budou dodrženy podmínky závazného stanoviska zn 558/LH/07 ze dne 16.4.2007.
• Beton základu zdi bude alespoň ve dně potok, v dotyku s vodou bude nahrazen zdivem
z lomového kamene (čedič) na MC
• obkladové zdivo z čediče na MC bude s tmavým spárováním
• drenáž zdi bude provedena z trub PE černé barvy s minimálním přesahem přes líc
zdiva
• na kamenný zához v patě zdi a svahu bude použit čedič

b) Město Chřibská, 407 44 Chřibská ze dne 10.5.2007.
Budou dodrženy podmínky rozhodnutí č.j. 942/2007 ze dne 10.5.2007 a 9.5.2007.
c) Městský úřad Varnsdorf – OŽP ze dne 11.4.2007.
Budou dodrženy podmínky vyjádření č.j. OŽP/8866-07/128-2007/PEjIv ze dne 11.4.2007.
d) Ústecký kraj, odbor dopravy a silničního hospodářství, Velká Hradební 3118/748,
400 02 Ústí nad Labem z 11.4.2007.
Budou dodrženy podmínky vyjádření č.j. 1448/DS/07/63379 ze dne 11.4.2007.
e) Městský úřad Varnsdorf – OSMI – odd.dopravy a silničního hospodářství ze dne
16.5.2007.
Budou dodrženy podmínky vyjádření č.j. OSMI/11995-07/96-2007/VelPe ze dne
16.5.2007.
při jakémkoliv nezbytém zásahu do komunikace požádá investor v dostatečném časovém
předstihu o povolení ke zvláštnímu užívání dotčené komunikace. K žádosti doloží
vyjádření správce komunikace a návrh dopravního řešení, se stanoviskem PČR DI Děčín.
f) Městský úřad Varnsdorf
Budou dodrženy podmínky souhlasu k trvalému odnětí č.j. OŽP/18108-07/10402007/KorAn/ZPF-16 ze dne 18.7.2007.
8. Při provádění stavby vodního díla budou dodrženy tyto další podmínky a povinnosti:
a) Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková organizace, Ruská 260, 417 03
Dubí 3, ze dne 3.5.2007.
Budou dodrženy podmínky vyjádření č.j. 21-274-O-1 ze dne 3.5.2007.
1. Budou předem zajištěna taková účinná opatření, aby v průběhu prací ani později po
jejich dokončení nedocházelo k znečištění či jinému poškození vozovek přilehlých
silnic ani ostatního silničního příslušenství, nebylo narušeno stávající silniční
odvodnění a nebyla ohrožena bezpečnost silničního provozu v dotčeném úseku.
2. V koruně zdi budou vynechány otvory pro osazení sloupků ocelového svodidla
průřezu buď čtvercového min. 30 x 30 cm nebo kruhového o průměru min. 30 cm a
hloubky min. 50 cm. Jednotlivé otvory budou od sebe osově vzdáleny 4,0 m,
s výjimkou vzdálenosti mezi posledními dvěma krajními otvory ve směru jízdy
vozidel, která bude 3,0 m.
3. Osazení svodidel na koruně zdi přiléhající k tělesu výše uvedené komunikace je třeba
v průběhu stavby dohodnout se střediskem SÚS ÚK, p.o. v České Kamenici
b) Český rybářský svaz, Severočeský územní svaz, Ústí nad Labem, Střekovské nábřeží
51, 400 03 Ústí nad Labem z 13.4.2007.
Budou dodrženy podmínky vyjádření ze dne 13.4.2007.
c) ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín z 11.4.2007.
Budou dodrženy podmínky vyjádření č.stanoviska 10345700 ze dne 11.4.2007.
Stavebník zajistí ochranu zařízení energetické společnosti v rozsahu daném zákonem č.
458/2000 Sb., příslušnými ČSN, PNE a přiloženými podmínkami tak, aby během stavební
činnosti ani jejím následkem nedošlo k jeho poškození. V případě jakýchkoliv zemních
prací je nutné před jejich zahájením provést vytýčení trasy tohoto silového zařízení a
dodržet

ochranné pásmo a podmínky pro práci v tomto ochranném pásmu.
d) Severočeská plynárenská, a.s., Klíšská 940, 401 17 Ústí nad Labem z 27.4..2005.
Budou dodrženy podmínky vyjádření č.j. SČP-LB-070427-1576 ze dne 27.4.2007
e) Severočeské vodovody a kanalizace, a.s., Masarykova 368, 401 17 Ústí nad Labem ze
dne 30.4.2007.
Budou dodrženy podmínky vyjádření č.j. 347/90200-Dc/1038/153 ze dne 30.4.2007.
1. Do snímku z katastrální mapy byl proveden orientační zákres podzemního zařízení
v majetku Severočeské vodárenské společnosti a.s. Teplice a provozování
Severočeských vodovodů a kanalizací a.s. Ústí nad Labem.
2. V úseku říčního kilometru 17,921 až 17,905 ( orientačně) je situována stávající
vodovodní shybka vodovodního řadu OC DN 32 a vod. řadu IPE 25 mm.
3. požaduje při opravě Chřibské Kamenice v místě podchodu vodoteče osadit ocelovou
chráničku DN 100. Podmínky a upřesnění pro uložení chráničky budou sdělena
zhotoviteli při vlastní realizaci akce.
4. Před zahájením požadujeme vytýčení stávajícího podzemního zařízení na místě
pracovníky vod. v Děčíně, středisko Varnsdorf. O vytýčení bude vydán protokol.
5. Investor stavby prokazatelně seznámí pracovníky, kteří budou práce provádět,
s polohou tohoto vedení a zařízení, včetně jeho profilu, upozorní organizace
provádějící práce na možnou polohovou odchylku uložených sítí od výkresové
dokumentace.
6. Zahájení prací nám bude s předstihem písemně oznámeno včetně jména a tel. spojení
stavebního dozoru a dodavatele stavby, aby v případě sporů mohla být rychle a účelně
sjednána náprava. Rovněž bude písmeně provozu vodovodů oznámeno ukončení
stavebních prací.
7. Požadujeme být přizváni ke každé činnosti v ochranném pásmu námi provozovaného
zařízen¨í, ke kontrole inž. sítí před záhozem. Každé poškození sítí či zařízení musí být
neprodleně ohlášeno středisku vodovodů – střed Č.Kamenice. Upozorňujeme, že při
porušení námi provozovaných sítí budou veškeré náklady na opravu a náhradní
zásobování účtovány investoru stavby.
8. Při provádění stavby bude dodržena ČSN +73 3050 „ Zemní práce „.
d) Telefónica O2 Czech republic, a.s., Masarykova 273/20, 403 40 Ústí nad Labem
Budou dodrženy podmínky vyjádření č.j. 61406/07/CUL/000 ze dne 12.4.2007.
Při provádění stavebních zemních nebo jiných prací je investor povinen učinit nezbytná
opatření, aby nedošlo k ohrožení nebo poškození vedení VKS a je povinen respektovat
pravidla stanovená právními předpisy.
9. Veškerá stávající vyústění do toku na daném úseku budou zachována, včetně vyústění, jež
se odhalí v průběhu výstavby.
10.Před zahájením stavby bude s vlastníky dotčených pozemků uzavřena smlouva o smlouvě
budoucí.
11.V dostatečném časovém předstihu bude před zahájením stavby bude vlastníkům dotčených
parcel předán podrobný postup výstavby.
12.Trasa manipulačního pruhu bude vedena v terénu viditelně a včas vytýčena stavebníkem.

13.Po dokončení stavby bude provedeno skutečné zaměření.
14.Stávající přístup k potoku ( schodiště) naproti domu č.ev. 16bude zachován a opraven.
15.Při realizaci akce nesmí být poškozeny ovocné stromy na p.č.k. 387 k.ú. Horní Chřibská
( 2 jabloně Ontario a švestka).
16.Mechanizační prostředky užívané na stavbě musí být v dobrém technickém stavu a musí
být dodržena preventivní opatření k zabránění případným únikům či úkapům ropných
produktů.
14.Pro případ havárie budou v místě prováděných prací připraveny sorpční materiály a nářadí,
s jejichž pomocí se zabrání kontaminaci vody.
15.Termín zahájení prací bude vlastníkům pozemků oznámen min. 1 měsíc předem.
16.Stavbou dotčené pozemky budou uvedeny do původního stavu na náklady investora stavby
max. do 1 měsíce po ukončení prací.
17. Prováděním stavebních prací nesmí být poškozeni ve svých právech uživatelé a vlastníci
sousedních nemovitostí, pozemků a vodních zdrojů.Veškeré škody způsobené prováděním
stavby budou hrazeny v souladu s ustanoveními občanského zákoníku v platném znění
a obchodního zákoníku v platném znění. Spory o náhradu škody řeší příslušný soud.
18.V rámci stavby budou respektovány veškeré stávající vodohospodářské sítě a objekty
(meliorace, drenáže, odvodnění sklepů). V případě, že budou stavbou narušeny je třeba je
opravit.
19.V průběhu stavebních prací nesmí docházet k poškozování a znečišťování přilehlých
pozemků a musí být zajištěna ochrana vzrostlé zeleně.
20.Stavba bude prováděna dodavatelským způsobem oprávněnou osobou. její název bude
vodoprávnímu úřadu oznámen.
21.O průběhu stavby bude veden stavební deník, který je stavebník povinen předložit na
požádání kontrolním orgánům.
22.Před zahájením zemních prací zajistí žadatel ( investor) platná vyjádření správců
podzemních sítí. Po dokončení prací budou jejich správci přizvání k odsouhlasení formou
zápisu do stavebního deníku.
23.Při kolaudaci stavby stavebník předloží doklad dodavatelské firmy o oprávnění
k provádění stavebních prací včetně dokladu o vedení realizace stavby oprávněnou osobou
s autorizací pro vodohospodářské stavby.)
24.Bude předložen doklad o likvidaci odpadů oprávněnou firmou.
25.Před dokončením stavby požádá stavebník o vydání kolaudačního souhlasu podle § 122
zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu ( stavební zákon)
s uvedením předpokládaného termínu dokončení stavby

Stavební povolení pozbývá platnosti , jestli- že do dvou let od nabytí právní moci nebude
stavba zahájena.
Stavba nesmí být zahájeno, dokud stavební povolení nenabude právní moci.

Rozhodnutí o námitkách účastníků řízení
V průběhu řízení nebyly ze strany účastníků řízení vzneseny žádné nesouhlasné námitky.
Účastníci řízení (§ 27 odst. 1 správního řádu):
1. Povodí Ohře, s.p., Bezručova 4219, 430 03 Chomutov
Odůvodnění
Městský úřad Varnsdorf, odbor životního prostředí obdržel dne 27.8.2007 žádost
Povodí Ohře, s.p., Bezručova 4219, 430 03 Chomutov, prostřednictvím svého zástupce
Povodí Ohře, s.p.,závod Terezín, Pražská 319, 411 55 Terezín o povolení opravy vodního
díla Chřibské Kamenice v Horní Chřibské u penzionu Mencl.
Žádost byla doložena všemi povinnými doklady podle ustanovení § 6vyhlášky
č.432/2001 Sb., o dokladech žádosti o rozhodnutí nebo vyjádření a o náležitostech povolení,
a dalšími doklady, a to:
1. Zmocnění firmy Povodí Ohře, s.p., Bezručova 4219, 430 03 Chomutov z 16.8.2007
2. Doklad o zaplacení správního poplatku příjmový pokladní doklad ze dne 17.9.2007
3. Projektová dokumentace 3 x
4. Souhlas podle § 120 SZ vydaný MěÚ Varnsdorf, stavební úřad, č.j. 1159/2007/K/sú ze dne
11.9.2007
5. Kopie katastrální mapy
6. Výpisy z katastru nemovitostí
7. Souhlas Brzák Jan, Horní Chřibská čp. 70, 407 44 Chřibská ze dne 12.4.2007
8. Souhlas Brzáková Božena, Horní Chřibská čp. 70, 407 44 Chřibská ze dne 12.4.2007
9. Město Chřibská, 407 44 Chřibská ze dne 10.5.2007, 9.5.2007
10.Český rybářský svaz, Severočeský územní svaz, Ústí nad Labem, Střekovské nábřeží 51,
400 03 Ústí nad Labem, zn. 1186/07 ze dne 13.4.2007
11.Souhlas Ing. Zdeněk Slavík, 17.listopadu 989/12, 405 02 Děčín ze dne 14.5.2007, dohoda
ze 17.7.2007, vyjádření ze dne 12.9.2007
12.Souhlas Ing. Julie Slavíková, 17.listopadu 989/12, 405 02 Děčín ze dne 14.5.2007, dohoda
ze dne 17.7.2007, vyjádření ze dne 12.9.2007
13.Geodetické zaměření z 12.2.2007
14.Zápis z výrobního výboru ze dne 23.3.2007

Doklady o jednání se správci IS a dalších zařízení
15.ČESKÝ TELECOM a.s., Masarykova 273/20, 403 40 Ústí nad Labem, č.j.
61406/07/CUL/000 ze dne 12.4.2007
16.Severočeské vodovody a kanalizace, a.s., Masarykova 368, 700 10 Ústí nad Labem ,
č.j.347/90200-DC/1038/153 ze dne 30.4.2007
17.Severočeská plynárenská, a.s., Klíšská 940, 401 17 Ústí nad Labem, č.j. SČP-LB-0704271576 ze dne 27.4.2007
18.Severočeská energetika, a.s., Teplická 8/874, 405 49 Děčín, č.10345700 ze dne 11.4.2007
19.ČEZnet, a.s., Oblast Severní Čechy, Ul.Zbrojnická 16, 405 02 Děčín zn. 07/24583-N ze
dne 24.4.2007

Doklady o jednání s dotčenými orgány státní správy
21.Městský úřad Varnsdorf, OŽP, č.j. OŽP/8866-07/128-2007/PejIv ze dne 11.4.2007
22.Správa ochrany přírody, Správa chráněné krajinné oblasti Lužické hory, Školní 12, 471 25
Jablonné v Podještědí, rozhodnutí č.j. 558/LH/07 ze dne 16.4.2007
23.Městský úřad Varnsdorf, OŽP, souhlas ze ZPF ze dne 18.7.2007, č.j. OŽP/1810807/1040-2007/KorAn/ZPF-16 ze dne 18.7.2007
24.Ústecký kraj, odbor dopravy a silničního hospodářství, Velká Hradební 3118/48, 400 02
Ústí nad Labem, zn. 1448/DS/07/63379 ze dne 11.4.2007
25.Správa a údržba silnic, Ústeckého kraje, příspěvková organizace, Ruská 260,
417 03 Dubí, zn. 21-274-O-1 ze dne 3.5.2007
26.Městský úřad Varnsdorf, OSMI – odd.dopravy a silničního hospodářství č.j.
OSMI - 11995-07/96-2007/VelPe ze dne 16.5.2007

Stanovisko správce toků a povodí
27.Povodí Ohře, s. p., Bezručova 4219, 430 03 Chomutov , č.j.003201-15355/2007 ze dne
25.5.2007
Podle ustanovení § 115 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů
(vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění
pozdějších předpisů, oznámil příslušný vodoprávní úřad zahájení vodoprávního řízení všem
známým účastníkům řízení veřejnou vyhláškou č.j.OŽP/21213-07/1191-2007/SimIl, ze dne
31.8.2007. Zároveň oznámil předpokládaný termín vydání rozhodnutí a poučil účastníky
řízení o jejich oprávnění navrhovat důkazy a činit jiné návrhy po celou dobu řízení až do
vydání rozhodnutí s tím, že mají po celou dobu právo nahlížet do spisu a to na Městském
úřadu ve Varnsdorfu, odboru životního prostředí. Do doby vydání tohoto rozhodnutí nebyl
uplatněn žádný důkaz ani jiný návrh a zůstávají tak v platnosti již vydaná stanoviska,
vyjádření a souhlasy, která k žádosti přiložil žadatel a byly zahrnuty do podmínek rozhodnutí
a žadatel je povinen je respektovat při provádění stavby.
V rámci celého vodoprávního řízení bylo zjištěno :
a) Dokumentace „Oprava Chřibské Kamenice v H.Chřibské (17,900 – 18,020) u penzionu
Mencl „
byla vypracována oprávněnou právnickou osobou HG partner s.r.o., V Chobotě 1037,
282 01 Český Brod, zodpovědný projektant Ing. Jaroslav Vrzák, autorizovaný inženýr pro
vodohospodářské stavby, ČKAIT 0008274, č.zakázky 19/05, ze srpna 2005.

b) Souhlas výše uvedeného místně příslušného stavebního úřadu podle ustanovení § 15
zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební
zákon), ve znění pozdějších předpisů s předmětnou stavbou vodního díla byl vydán dne č.j.
1159/2007/K/sú ze dne 11.9.2007.
Správní poplatek vyměřený dle ust. § 2 odst. 1 zákona č. 634/2004 Sb., o správních
poplatcích, sazebníku poplatků, položky č. 17 odst. 1 písm. i ) ve výši 1000,- Kč a byl
zaplacen dne 17.9.2007.
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 správními úřady 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.
Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků:
- Nebyly uplatněny žádné námitky.
Souhlasy, která k žádosti přiložil žadatel byly zahrnuty do podmínek rozhodnutí.
Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí:
- K podkladům rozhodnutí se vyjádřila Ing. Julie Slavíková, 17.listopadu 989/12, 405 02
Děčín ze dne 12.9.2007
- K podkladům rozhodnutí se vyjádřil Ing. Zdeněk Slavík, 17.listopadu 989/12, 405 02
Děčín ze dne 12.9.2007
K zahájenému stavebnímu řízení nemáme další připomínky viz dohoda z 17.7.2007.

Poučení účastníků
Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení podat podle ustanovení § 81 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, jež 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 Varnsdorf.
Lhůta pro odvolání se počítá ode dne následujícího po doručení písemného vyhotovení
rozhodnutí , nejpozději však po uplynutí desátého dne, kdy bylo nedoručené a uložené
rozhodnutí připraveno k vyzvednutí.
Odvolání se podává v počtu 9 ks. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů,
vyhotoví je na jeho náklady Městský úřad Varnsdorf. Podané odvolání má v souladu s
ustanovením § 85 odst. 1 správního řádu odkladný účinek. Odvolání jen proti odůvodnění
rozhodnutí je nepřípustné.
Ing. Přemysl B R Z Á K
vedoucí odboru životního prostředí

Přílohy pro stavebníka:
1. Ověřená projektová dokumentace : „Oprava Chřibské Kamenice v H.Chřibské
(17,900 – 18,020) u penzionu Mencl „
- po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí
2. Štítek "Stavba povolena" s uvedením údajů podle ustanovení § 21 odst. 2 vyhlášky
č. 132/1998 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona

- po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí

Doručí se:
účastníci řízení - § 27 odst. 1 správního řádu (do vlastních rukou na dodejku ):
1. Povodí Ohře, s.p., Bezručova 4219, 430 03 Chomutov, prostřednictvím svého zástupce
Povodí Ohře, s.p.,závod Terezín, Pražská 319, 411 55 Terezín
účastníci řízení - § 27 odst. 2 a 3 správního řádu (do vlastních rukou na dodejku):.
2. Severočeské vodovody a kanalizace, a.s., Masarykova 3680, 400 10 Ústí nad Labem
3. ČEZ Distribuce, Teplická 8/874, 405 02 Děčín
4. Město Chřibská, 407 44 Chřibská
5. Správa a údržba silnic, Ústeckého kraje, příspěvková organizace, Ruská 260,
417 03 Dubí
6. Ing. Zdeněk Slavík, 17.listopadu 989/12, 405 02 Děčín
7. Ing. Julie Slavíková, 17.listopadu 989/12, 405 02 Děčín
8. Brzák Jan, Horní Chřibská čp. 70, 407 44 Chřibská
9. Brzáková Božena, Horní Chřibská čp. 70, 407 44 Chřibská
Dotčené orgány:
(doporučeně)
1. Městský úřad, nám.E.Beneše 470, 407 47 Varnsdorf – stavební úřad
2. Městský úřad, nám.E.Beneše 470, 407 47 Varnsdorf – odbor životního prostředí
3. Správa ochrany přírody, Správa chráněné krajinné oblasti Lužické hory, Školní 12, 471 25
Jablonné v Podještědí
Na vědomí:
1. Telefónica O2 Czech republic,a.s., Masarykova 20/273, 400 10 Ústí nad Labem
2. Severočeská plynárenská,a.s., Klíšská 940, 401 17 Ústí nad Labem
3. ČEZ net, a.s., Oblast Severní Čechy, Zbrojnická 16, 405 02 Děčín IV.
4. Český rybářský svaz, Severočeský územní svaz, Ústí nad Labem, Střekovské nábřeží 51,
400 03 Ústí nad Labem
5. vlastní

