Obecní úřad Varnsdorf
odbor životního prostředí
Varnsdorf Nám.E.Beneše 470 407 47
Číslo jednací došlého dokumentu 14226/2006
ze dne 10.5.2006
Číslo jednací:
Vyřizuje: Ilona Šimonková
Telefon: 412 372 241 kl. 149
E-mail: ilona.simonkova@varnsdorf.cz
Fax: 412 371 051
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
Ing. Jiří Květoň
Jméno a příjmení:
Adresa místa trvalého pobytu: Bránická 1435, 407 47 Varnsdorf
Datum narození:

vydává povolení
podle ustanovení § 8 odst. 1 písm.a) bod 2. zákona č. 254/2001 Sb. o vodách a o změně některých
zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů k nakládání s povrchovými vodami - k jejich
akumulaci ve vodní nádrži, z HGR Krystalinikum Krkonoš a Jizerských hor, kraj Ústecký, obec
Studánka u Rumburku, katastrální území STUDÁNKA U RUMBURKU, na pozemku parc.č.
538/4,
Celkový objem akumulované vody:
Zdroj vody :

700 m3
jiný zdroj povrchové vody

Údaje o povoleném nakládání s povrchovými vodami:
Vodní značka (cejch)
NE
Účel užití akumulované vody :
akumulace
Související vodní díla :
vodní nádrž
Účel užití souvisejícího vodního díla :
jiné
Doba povoleného nakládání s povrchovými vodami: po dobu existence vodního díla
Povolení ke vzdouvání a akumulaci povrchové vody je vydáváno bez ohledu na jakost povrchové
vody v místě tohoto povoleného nakládání.

Účastníci řízení (§ 27 odst. 1 správního řádu):
1. Ing. Jiří Květoň, 8.4.1961, Bránická 1435, 147 00 Praha
Odůvodnění
Městský úřad Varnsdorf, odbor životního prostředí obdržel dne10.5.2006, žádost Ing., Jiřího
Květoně, Bránická 1435, 147 00 Praha, prostřednictvím svého zástupce zastoupeného na základě
plné moci, Pavla Hrušky, S.K.Neumanna 3184, 407 47 Varnsdorf o povolení k nakládání
s vodami – k jejich akumulaci ve vodní nádrži na p.č.k. 538/4 k.ú. Studánka u Rumburku.
Žádost byla doložena všemi povinnými doklady podle ustanovení § 2vyhlášky č.432/2001
Sb., o dokladech žádosti o rozhodnutí nebo vyjádření a o náležitostech povolení, a dalšími
doklady, a to:
1. Projektová dokumentace
2. Kopie katastrální mapy
3. Výpis z katastru nemovitostí
Stanovisko správce toků a povodí
4. Vyjádření Povodí Ohře, s.p., Bezručova 4219, 430 03 Chomutov z 11.4.2006
5. Vyjádření Povodí Ohře, s.p., závod Terezín, Pražská 319, 411 55 Terezín z 25.5.2006
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 dopisem č.j.OŽP/14226-06/1312-2006/SimIl, ze dne 16.5.2006,
kterým bylo upuštěno od místního šetření a ústního jednání, s upozorněním, že na námitky,
které nebudou sděleny nejpozději do 10 dnů po obdržení cit. oznámení , nebude možno, podle
ustanovení § 115 odst. 8 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní
zákon), ve znění pozdějších předpisů, brát zřetel a zůstávají v platnosti již vydaná stanoviska a
vyjádření, a souhlasy, která k žádosti přiložil žadatel.
V průběhu řízení nebyly ze strany účastníků řízení vzneseny žádné námitky. Připomínky,
obsažené ve stanoviscích či vyjádřeních jednotlivých účastníků a dotčených orgánů státní správy
byly zahrnuty do podmínek rozhodnutí, které žadatel povinen respektovat .
Posouzení vodoprávního úřadu:
V průběhu řízení přezkoumal vodoprávní úřad předloženou žádost, posoudil shromážděná
stanoviska a připomínky, a zjistil, že uskutečnění nakládání s vodami je v souladu s Plánem
oblasti Povodí dalších zájmů sledovaných zákonem č. 254/2001 Sb.,
o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů
a obecných zájmů a jiných právem chráněných zájmů.
Na základě předložených dokladů a výsledků provedeného vodoprávního řízení bylo rozhodnuto
tak, jak je ve výroku uvedeno.

V průběhu řízení nebyla uplatněna žádná námitka.

Poučení účastníků
Proti tomuto rozhodnutí může 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, 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. Odvolání se podává
v počtu 1 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

Doručí se:
Účastníci vodoprávního řízení:
(doporučeně do vlastních rukou na dodejku)
1. Ing. Jiří Květoň, Bránická 1435, 147 00 Praha, prostřednictvím svého zástupce Pavla Hrušky,
S.K.Neumanna 384, 407 47 Varnsdorf
Na vědomí:
1. Povodí Ohře, s.p., Bezručova 4219, 430 03 Chomutov
2. vlastní

Vypraveno dne:

