Městský úřad Varnsdorf
ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Váš dopis č.j.:
Ze dne:
Naše č.j.:
GEZ spol. s r.o.
Československých letců č.p. 1122
407 47 Varnsdorf 1

Vyřizuje:
Linka:
Datum:
E-mail:

Nám. E. Beneše 470
407 47 VARNSDORF
Tel: +420 412 372 241 – 244
Fax: +420 412 371 051
varnsdorf@varnsdorf.cz
http://www.varnsdorf.cz

20.5.2013
OŽP/1917/2013/SimIl
MUVA 17707/2013SimIl
Ilona Šimonková
149
8.7.2013
ilona.simonkova@varnsdorf.cz

ROZHODNUTÍ
Výroková část:
Městský úřad Varnsdorf, odbor životního prostředí, jako vodoprávní úřad věcně příslušný podle § 104
odst. 1 odst. 2 písm. c) a ustanovení § 106 odst. 1 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 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování
a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), místně
příslušný správní orgán podle ustanovení § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších
předpisů ve správním řízení posoudil žádost o povolení stavby vodního díla, kterou dne 20.5.2013
podala firma:
GEZ spol. s r.o., IČO 27297438, Československých letců č.p. 1122, 407 47 Varnsdorf 1,
prostřednictvím svého zástupce Ing. Michala Burdy, Polní 1845, 407 47 Varnsdorf
(dále jen "žadatel"), a na základě tohoto posouzení:
Podle § 8 odst. 1 písm. a) č. 2 vodního zákona
I.

povolení k nakládání s povrchovými vodami

(dále jen "nakládání s vodami")
ve vodním díle :
„ akumulační nádrž na Mezičkách „
k jejich akumulaci na pozemku parc. č. 604/1, 604/73, 828, 495 k.ú. Rozhled, kraj Ústecký, obec Jiřetín
pod Jedlovou, vodní tok Lužnička, č.h.p. 2-08-05-009, přímé určení polohy (souřadnice X,Y) GIS
719680,958989
Údaje o povoleném nakládání s povrchovými vodami:
Vodní značka (cejch): ANO
Účel užití akumulované vody
Odběr vody pro výrobu sněhu sněžnými děly
Související vodní díla:
vodní nádrž
Doba povoleného nakládání s povrchovými vodami:
po dobu užívání vodního díla
Povolení ke vzdouvání a akumulaci povrchové vody je vydáváno bez ohledu na jakost povrchové vody v
místě tohoto povoleného nakládání.
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II. Povolení se vydává za těchto podmínek :
1.

Při jakékoliv manipulaci na vodním díle zůstane ve vodním toku pod vodním dílem zachován
minimální zůstatkový průtok dle § 36 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů
v platném znění.
2. Minimální zůstatkový průtoku bude vyznačen vodní značkou (cejchem).
3. Správa chráněné krajinné oblasti Lužické hory, Školní 12, 471 25 Jablonné
v Podještědí.
Budou dodrženy podmínky závazného stanoviska zn. 696/LH/13 ze dne 30.5.2013.
• pokud rybník bude zarybňován, je přípustný pouze extenzivní chov ryb bez přikrmování a
hnojení, při plnění nádrže a ostatních manipulacích bude zachován minimální zůstatkový průtok
v potoce pod výpustním objektem rybníka v hodnotě min. Q 330 d
• při plnění nádrže a ostatních manipulacích bude zachován minimální zůstatkový průtok v potoce
pod výpustným objektem nádrže v hodnotě Q330, tj.1,29 l/s.
4. Provoz rybníka bude v souladu s manipulačně-provozním řádem, který bude předložen k závěrečné
kontrolní prohlídce stavby vodní nádrže.

III.

Stanovuje minimální zůstatkový průtok povrchových vod
podle ustanovení § 36 odst. 2 zákona č. 254/2011 Sb.vodního zákona
1,29 l/s
na výtoku pod nádrží

IV.

Podle § 15 vodního zákona
vydává stavební povolení

ke stavbě vodního díla:
„akumulační nádrž na Mezičkách „
Základní údaje o povolované stavbě :
1. účel vodního díla
vodní nádrž – umožnění odběru povrchové vody pro výrobu sněhu vodními děly
2. druh vodního díla
§ 55 odst. 1 písm.a) – přehrady, hráze, vodní nádrže, jezy a zdrže
Zákl. parametry rybníka:
Zákl. navržené parametry nádrže :
Zatopený objem /Plocha
Kóta koruny hráze
Kóta Hprov
Kóta Hmax
Sklon /opevnění návodního svahu
Sklon/opevnění vzdušného svahu
Odpadní potrubí
Bezpečnostní přeliv
Q100
Q50
Q20
Kategorie vodního díla :

2 500 m3 / 1760 m2
460,30 m n. m.
459,00 m n.m.
459,75 m n.m.
1 : 3 kamenný zához
1 : 3 travní drn
železobeton DN 400, kapacita 0,44 m 3/s
čelní, šíře 4 m, opevněn kamennou dlažbou do betonu
4,84 m3/s
3,63 m3/s
2,61 m3/s
IV.

Popis vodního díla :
Jedná se o stavbu nové, průtočné vodní nádrže, která bude napájena přívodem z bezejmenného potoka.
Dále bude vybudována podávací čerpací stanice a výtlačné potrubí v délce cca 430 m směrem ke
sjezdovce. Hráz bude sypaná s čelním bezpečnostním přelivem. Vypouštění pomocí dvoudlužového
požeráku s odpadním obetonovaným žb potrubím DN 400 mm. Max. objem vody v nádrži 4 300 m3.
Vývar bude v korytu pod výtokem spodní výpusti vyplněn kamenným záhozem, šířka 500 mm, výška 500
mm a délka vývaru 3,0 m. Za vývarem přechází koryto do přirozeného lichoběžníkového tvaru až k brodu
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místní komunikace. V místě stávajícího nefunkčního propustku bude snížena niveleta cesty o 0,7 m
v délce 10 m. Propustek bude nahrazen brodem. V severozápadní části je navržena malá zemní hrázka pro
dočasné přežívání živočichů v sušších obdobích.
V. Stanovuje podmínky pro provedení vodního díla
1. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace ověřené ve vodoprávním řízení, kterou
Vypracoval Josef Baum DiS, autorizovaný technik pro vodohospodářské stavby, případné
změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení vodoprávního úřadu.
2. Při provádění stavby musí být dodrženy požadavky dotčených orgánů:
1. Městský úřad Varnsdorf, odbor životního prostředí Varnsdorf.
Budou splněny podmínky stanoviska ze dne 19.11.2012, č.j,. MUVA 24673/2012PejIv.
2. Správa chráněné krajinné oblasti Lužické hory, Školní 12, 471 25 Jablonné
v Podještědí.
Budou dodrženy podmínky závazného stanoviska zn. 416/LH/13 ze dne 27.5.2013.
- vzdušní strana hráze bude přirozeně navázána na okolní terén
- místo pro uložení přebytečné zeminy bude předem konzultováno se Správou CHKOLH
- lokalita bude zajištěna proti úniku stavebních hmot, ropných látek a provozních náplní strojních
mechanizmů do půdy a vody
- stavební práce nebudou prováděny v období březen-květen
- doporučujeme zmírnit sklon bočních svahů bezpečnostního přelivu
- manipulační a provozní řád bude předložen Správě CHKO LH ke schválení
- do manipulačního řádu budou zapracovány tyto podmínky:
- vypouštění rybníka a větší manipulace s vodní hladinou (mimo čerpání k zasněžování s denním
poklesem hladiny max. 0,3 m) budou prováděny pouze se souhlasem Správy CHKO LH
- během vegetační sezóny (od 15.3.do 31.7) záměrně nemanipulovat (zvýšení, snížení, kolísání)
s vodní hladinou
- veškeré případné zásahy do břehů, dřevin na březích a litorální makrovegetace jsou možné pouze
po projednání a na základě souhlasu Správy SCHKO LH
3. Při provádění stavby budou dodrženy tyto další podmínky a povinnosti:
1. Povodí Ohře, s.p., Bezručova 4219, 430 03 Chomutov.
Budou dodrženy podmínky vyjádření zn. 301100-2197/2013 ze dne 10.5.2013.
1) Pro MVN bude nutné zpracovat manipulační a provozní řád dle TNV 75 2910 a TNV 75 2920.
Tyto řády budou předloženy Povodí Ohře, s.p., závodu Terezín k vyjádření. To vše ještě před
zahájením prvního napouštění nádrže. Manipulační řád bude jasně specifikovat, jakým způsobem
bude zachován min. průtok.
2) Po dobu stavby bude vypracován havarijní plán dle vyhlášky č. 450/2005 Sb., v platném znění a
povodňový plán dle TNV 75 2931. Ttyto plány budou po výběru zhotovitele stavby předloženy
Povodí Ohře, sp. Terezín k vyjádření a schváleny vodoprávním úřadem před zahájením stavby.
3) Dle ČSN 75 2410 musí být stykové plochy betonové konstrukce se zeminou tělesa hráze
provedeny ve sklonu 10:1 nebo mírnějším.
4) Doporučujeme na návodním svahu provést opevnění a filtr dle ČSN 75 2410. Upozorňujeme Vás
na nebezpečí porušení navržené konstrukce přelivu vlivem účinků vztlaku a mrazu.
4. Při provádění stavby musí být dodrženy požadavky:
a) ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín ze dne 14.8.2012, zn. 0100084633.
b) Telefónica Czech republic, a.s., Za Brumlovkou 266/2, 140 22 Praha 4 ze dne 14.8.2013 pod č.j.
138733/12.
c) RWE Distribuční služby, s.r.o., Plynárenská 499/1, 657 02 Brno ze dne 22.11.2012 zn.
5000716411.
d) ČEZ ICT SERVICES, a.s.,Duhová 1531/3, 140 53 Praha ze dne 14.9.20123 zn. 0200048912.
5. Stavba bude prováděna dodavatelským způsobem podnikatelským subjektem, který
má provádění stavebních prací ve své činnosti a má osvědčení o odborné způsobilosti dle
platných zákonných předpisů.
6. Prováděním stavebních prací nesmí být poškozeni ve svých právech uživatelé a vlastníci
sousedních nemovitostí, pozemků a vodních zdrojů. Sjednání příslušné dohody a náhrady
škody je povinen provádět stavebník dle platných předpisů a nařízení.
7. Práce je třeba provádět se zvýšenou opatrností tak, aby bylo zabráněno znečištění podzemních a
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povrchových vod. Zejména nesmí být prováděny opravy mechanismů, jejich čištění, manipulace
s ropnými látkami a jinými látkami škodlivými vodám. Pracovníci provádějící organizace musí být
prokazatelně řádně poučeni
- přebytečná zemina musí být ukládána tak, aby nedošlo k jejímu erozivnímu smyvu
- při stavbě nesmí dojít ke zhoršení odtokových poměrů v dané lokalitě
8. Po dokončení stavby budou pozemky uvedeny do původního stavu včetně přístupových komunikací,
který bude ze strany vlastníka pozemku a veřejného zájmu možno akceptovat.
9. Veškeré odpady vzniklé realizací stavby je nutno zneškodnit v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o
odpadech a změně dalších zákonů.
10. Bude zajištěno neškodné převedení povrchových vod protékajících rybníkem po dobu výstavby,
nesmí dojít k vyplavování sedimentu do vodoteče, při napouštění rybníka bude v toku zachován min.
zůstatkový průtok.
11. K žádosti o kolaudační souhlas bude předložen ke schválení manipulační řád.
12. Před zahájením stavby bude proveden pasport a fotodokumentace objektu č.67 Lesné.
13. V průběhu stavebních prací nesmí docházet k poškozování a znečišťování přilehlých pozemků a musí
být zajištěna ochrana vzrostlé zeleně.
14. Po dobu výstavby budou zabezpečeny přístupy a příjezdy na přilehlé pozemky nacházející se
v blízkosti staveniště. Komunikace bude v neupraveném místě zpevněna panely po dobu stavby.
15. 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.
16. Na nádrži bude osazena vodočetná lať s vyznačením provozní a maximální hladiny, která bude dobře
viditelná, přístupná a trvanlivá. Označení hladin bude odolné proti působení povětrnostních vlivů.
17. Na stavbu bude použita vhodná zemina odsouhlasena přizvaným geologem.
18. Stavebník je povinen vodoprávnímu úřadu oznámit za účelem provedení kontrolní prohlídky stavby
tyto fáze výstavby:
• závěrečná kontrolní prohlídka po ukončení stavby
19. Stavba bude po celou dobu životnosti udržována v řádném technickém stavu.
III.
stanovuje, že stavbu lze užívat jen na základě kolaudačního souhlasu
1. 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.
IV.
ukládá stavebníkovi povinnost oznámit :
1. Termín zahájení stavby.
2. Název a sídlo zhotovitele stavby.
V.

stanovuje termín pro dokončení stavby :

Termín pro dokončení stavby : do 31.08.2015.
Účastníci řízení na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu ( § 27 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb.,
Správní řád, ve znění pozdějších předpisů - dále jen správní řád):
GEZ spol. s r.o., Československých letců č.p. 1122, 407 47 Varnsdorf 1
Odůvodnění:
Dne 20.5.2013 podal žadatel žádost o stavební povolení na výše uvedenou stavbu, uvedeným dnem bylo
zahájeno vodoprávní řízení.
Vodoprávní úřad posoudil žádost jako způsobilou projednání a opatřením ze dne 25.2.2013 spis.zn.
OŽP/750/2013/SimIl č.j. MUVA 4658/2013SimIl, oznámil zahájení řízení podle § 115 odst. 1 vodního
zákona a § 112 odst. 1 stavebního zákona a současně stanovil účastníkům řízení a dotčeným orgánům
v souladu s § 112 odst. 2 stavebního zákona a § 115 odst. 8 vodního zákona desetidenní lhůtu, ve které
mohli vyjádřit své námitky a stanoviska. Účastníkům byla dána možnost k nahlédnutí do příslušné
spisové dokumentace. Ve stanovené lhůtě vznesl námitku p. Bena Lothar, Karlova 2693, 407 47
Varnsdorf a Mgr.Jiří Dvořák, Teplická 264/52, 190 00 Praha 9. Dne 10. 6. 2013 nahlédnul Mgr. Jiří
Dvořák , Teplická 264/52, 190 00 Praha 9 do projektové dokumentace.
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Žádost byla doložena všemi povinnými doklady podle ustanovení § 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:
- projektová dokumentace 2 x
- plná moc ze dne 3.9.2012
- výpis z katastru nemovitostí
- kopie katastrální mapy
- doklad o zaplacení správního poplatku č. 001252 ze dne 22.5.2013
- územní rozhodnutí č.j. MUVA 7359/2013TogMa ze dne 18.3.2013
- Telefónica O2 Czech republic, a.s., pracoviště Masarykova 3273/20, 403 40 Ústí nad Labem, č.j.
138733/12 ze dne 14.8.2012
- Městský úřad Varnsdorf, odbor životního prostředí, č.j. MUVA24673/2012PejIv ze dne 19.11.2012
- ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín, zn. 0100084633 ze dne 14.8.2012
- ČEZ ICT Services, a.s., Duhová 1531/3, 140 53 Praha zn. 0200048912 ze dne 14.8.2012
- Městský úřad Varnsdorf, stavební úřad, souhlas podle § 15 stavebního zákona č.j. 2013/To/sú ze dne
6.6.2013
- RWE Distribuční služby, s.r.o., Plynárenská 499/1, 657 02 Brno zn. 5000716411 ze dne 22.11.2012
- Obec Jiřetín pod Jedlovou, zn. JpJ-0767/2012 ze dne 19.9.2012
- Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene ze dne14.12.2011
- Záznam ze dne 10.6.2013 nahlédnutí do dokumentace
- Námitka – Mgr. Jiří Dvořák, Teplická 264, 190 00 Praha 9 ze dne 11.6.2013
- Námitka – Lothar Bena, Karlova 2693, 47 47 Varnsdorf ze dne 10.6.2013
- Protokol o projednání námitek ze dne 21.6.2013
- Závazné stanovisko SCHKO Lužické hory, Školní 12, 471 25 Jablonné v Podještědí č.j. 416/LH/13
ze dne 27.5.2013, zn. 696/LH/13 ze dne 30.5.2013
- Povodí Ohře, s.p., Bezručova 4219, 430 03 Chomutov č.j. 301100-2197/2013 ze dne 10.5.2013
- Rozhodnutí č.j.MUVA 4658/2013 ze dne 25.2.2013 o zařazení vodního díla do kategorie TBD
Projektovou dokumentaci: „ Zasněžování sjezdovky na Mezičkách „, vypracoval Josef Baum DiS,,
autorizovaný technik pro vodohospodářské stavby, ČKAIT 0500739, vypracováno v březnu 2013.
Projektová dokumentace stavby řeší: akumulační nádrž pro odběr vody na výrobu sněhu sněžnými děly.
K záměru stavby vydal obecný stavební úřad Městský úřad Varnsdorf územní rozhodnutí č. j. MUVA
7359/2013TogMa ze dne 18.3.2013 a souhlas se stavbou podle § 15 odst. 2 stavebního zákona pod
2013/To/sú ze dne 6. 6. 2013
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. S ohledem na
tyto skutečnosti bylo vydáno povolení v rozsahu výrokové části A a B a podmínkami zajistil ochranu
veřejných zájmů i zájmů účastníků řízení v rozsahu, v jakém se jich předmět řízení dotýká.
Vodoprávní úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů
ve výroku uvedených.
Účastníci řízení - další dotčené osoby:
Martin Gerhát, Jana Gerhátová, Lothar Bena, Zo Osž ČD Dkv Děčín, Jiří Dvořák, Dagmar
Dvořáková, Jaroslava Rudolfová
Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků:
V souladu s ustanovením § 114 stavebního zákona – osoba, která je účastníkem řízení podle § 109
písm. a), d), e) může uplatnit námitky proti projektové dokumentaci, způsobu provádění užívání stavby
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nebo požadavkům dotčených orgánů, pokud je jimi přímo dotčeno jeho vlastnické právo nebo právo
založené smlouvou.
V souladu s ustanovením § 114 odst. 3) stavebního zákona námitku, o které nedošlo k dohodě mezi
účastníky řízení, stavební úřad posoudí na základě obecných požadavků na výstavbu, závazných
stanovisek, popřípadě rozhodnutí dotčených orgánů nebo technických norem, pokud taková námitka
nepřesahuje rozsah jeho působnosti.
Návrhy a námitky, kterým bylo vyhověno:
- Mgr. Jiří Dvořák námitka dne 10.6.2013 č.j. 15775/2013
1. V projektu není řešena stabilita a nepropustnost hráze.
2. V projektu není řešena nepropustnost základové spáry a jejího bezprostředního okolí ( chybí
výsledky a zhodnocení inženýrsko geologického průzkumu).
3. V projektu jsou chybně stanoveny rozměry hráze, které neodpovídají výškovému uspořádání terénu, a
tím není naplněna podmínka Správy CHKO Lužické hory, že „ vzdušná strana hráze bude přirozeně
navázána na okolní terén“.
4. V předložené dokumentaci nejsou uvedeny parametry zeminy z hlediska vhodnosti jejího uložení do
tělesa zemní sypané hráze včetně způsobu a kontroly jejího ukládání.
5.

V předloženém stupni projektové dokumentace není řešen POV včetně dopravy materiálu na
staveniště a zpět. Vzhledem k předpokládanému objemu a rozsahu staveništní dopravy požaduji
trvalé zajištění sjízdnosti místní komunikace na p.č. 828 během všech prací a klimatických
podmínek a jejího uvedení do původního stavu po ukončení stavby. Současně požaduji zajištění
pasportizace stavebně-technického stavu objektu č.67 ( k.ú.Rozhled st.p.č.82) nezávislou
akreditovanou laboratoří před a po ukončení stavebních prací včetně vyhodnocení, a to na náklady
stavebníka.

Vodoprávní úřad k námitkám Mgr. Jiřího Dvořáka uvádí:
Námitky účastníků řízení musí vodoprávní úřad řešit v souladu se zákony a dbát na to, aby jejich práva
byla co nejméně dotčena. Námitkám bylo vyhověno v podmínkách tohoto rozhodnutí. Projektová
dokumentace byla doplněna. Při provádění stavby je investor povinen respektovat podmínky stavebního
povolení.
-

Lothar Bena námitka dne 11.6.2013 č.j. 16088/2013

1. Bude existovat manipulační řád nádrže – bude při zasněžování v potoce průtok vody?
2. Nevhodný geologický podklad dna – bude použita na utěsnění dna geotexilie – byl proveden
geologický průzkum?
3. Vypouštění nádrže (ale je přepad), čp.16,17,18,28 a 35 leží na trase zvýšené hladiny vody.
4. Jak již bylo uvedeno nevhodné místo z geologického hlediska pro vodní nádrž ( dno z jílu), viz nádrž
v Rozhledu u Kolářů (Jiřetín pod Jedlovou, Tolštýnská 227).
5. Není přístupová cesta, jak se bude řešit, cesta z Jiřetína pod Jedlovou do Lesné (u nádrže parcelní
číslo 828) není dimenzována na provoz nákladních vozidel.
6. Při stavbě položit provizorní potrubí, důvodem je kalná voda, zanesení potoka, který je navíc v dolní
části kanalizován.
7. Zvýšení hladiny spodní vody v budovách pod nádrží- zaručit že tento případ nenastane.
8. Při stavbě nedojde k narušení ochranného pásma pramenů nad vodní nádrží a narušení pramene pro
osadu Lesné ?
9. Není instalován vypouštěcí ventil nádrže.
Vodoprávní úřad k námitkám Lothara Beny uvádí:
Manipulační řád musí mít každá vodní nádrž. Bude vypracován před kolaudací a schválen vodoprávním
úřadem. Veškerá manipulace s vodním dílem bude uvedena v tomto řádu.
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Posudek o návrhu zařazení vodního díla do kategorie podle rizika ohrožení lidských životů, možných
škod na majetku v přilehlém území a ztrát z omezení funkcí a užitků ve veřejném zájmu vypracovala
Vodní díla –TBD a.s., Praha a vodní dílo bylo zařazeno do IV. kategorie. Do IV. Kategorie jsou
zahrnována díla, u nichž je reálný předpoklad, že ani při úplné destrukci nemohou způsobit závažné
škody.
Materiál na stavbu bude navážen po obecní komunikaci. V neupraveném místě bude komunikace
zpevněna po dobu stavby panely.
Při stavbě bude převeden potok potrubím dostatečné dimenze. Do potoka není povoleno žádné vypouštění
odpadních vod.
Námitkám bylo vyhověno v podmínkách tohoto rozhodnutí.
Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí:
-

K podkladům rozhodnutí se vyjádřil účastník řízení Mgr. Jiří Dvořák.

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.
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.
Stavebník je povinen štítek před zahájením stavby umístit na viditelném místě u vstupu na staveniště a
ponechat jej tam až do dokončení stavby, případně do vydání kolaudačního souhlasu; rozsáhlé stavby se
mohou označit jiným vhodným způsobem s uvedením údajů ze štítku.
Stavba nesmí být zahájena, dokud stavební povolení nenabude právní moci. Stavební povolení pozbývá
platnosti, jestliže stavba nebyla zahájena do 2 let ode dne, kdy nabylo právní moci.

Ing. Přemysl Brzák
vedoucí odboru životní prostředí

Poplatek:
Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích položky 17 odst. 1 písm. h) ve
výši 3000,- Kč byl zaplacen dne 22.5.2013.

Obdrží:
účastníci (§ 27 odst. 1 správního řád dodejky)
GEZ spol. s r.o., IDDS: z478ar6, prostřednictvím svého zástupce Ing. Michala Burdy, Polní 1845, 407 47
Varnsdorf
účastníci (§ 27 odst. 2 správního řád dodejky)
Martin Gerhát, Československých letců č.p. 1122, 407 47 Varnsdorf 1
Jana Gerhátová, Čsl.letců
čp. č.p. 1122, 407 47 Varnsdorf 1
Lothar Bena, Karlova č.p. 2693, 407 47 Varnsdorf 1

Č.j. MUVA 17707/2013SimIl

str. 8

Zo Osž ČD Dkv Děčín, Poštovní č.p. 49, Děčín IV-Podmokly, 405 02 Děčín 2
Jiří Dvořák, Teplická č.p. 264/52, 190 00 Praha 9-Střížkov
Dagmar Dvořáková, Teplická č.p. 264/52, 190 00 Praha 9-Střížkov
Jaroslava Rudolfová, Čelakovická č.p. 1532, 407 47 Varnsdorf 1
Obec Jiřetín pod Jedlovou, IDDS: dd6bngb
dotčené orgány
Obecní úřad Horní Podluží, IDDS: wggbzxy
SCHKO - LH, IDDS: bzhdx43
MěÚ Varnsdorf - stavební úřad, Nám. E. Beneše č.p. 470, 407 47 Varnsdorf 1
MěÚ Varnsdorf - OŽP, Nám. E. Beneše č.p. 470, 407 47 Varnsdorf 1
MěÚ Varnsdorf - OSMI/Doprava, Nám.E.Beneše č.p. 470, 407 47 Varnsdorf
ostatní
Povodí Ohře - státní podnik, IDDS: 7ptt8gm
vlastní
2x, Nám. E. Beneše č.p. 470, Varnsdorf

