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
V e Varnsdorfu dne 5.6. 2006

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
žadatel
Ing. Jiří Květoň
Jméno a příjmení:
Adresa místa trvalého pobytu: Bránická 1435, 147 00 Praha
Datum narození:
8.4.1961

vydává dodatečné povolení
podle ustanovení § 15 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní
zákon), ve znění pozdějších předpisů a ustanovení § 88 odst. 1 písm.b) zákona č. 50/1976 Sb., o
územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů pro stavbu
vodního díla. postaveného bez stavebního povolení :
„ vodní nádrž na p.č.k. 538/4 k.ú. Studánka u Rumburku „
kategorie z hlediska TBD nepodléhá TBD, kraj Ústecký, obec Studánka, katastrální území
STUDÁNKA U RUMBURKU, na pozemku parc.č. 538/4, vodní tok Mandava,
č.h.p. 2-04-08-005,HGR Krystalinikum Krkonoš a Jizerských hor, umístění jevu vůči břehu jiné.
Popis objektu :
Jedná se o zahloubenou vodní nádrž o půdorysných rozměrech 25 x 28 m x 1 m. Nádrže je
částečně ohrázovaná, dno je těsněno pomocí PE folie a bude opatřeno 150 mm vrstvou písku.
Břehy jsou zpevněny kameny a rostlou zeminou. Nádrž je vybavena jednodlužovým požerákem.
Podrobný popis povolované stavby vodního díla obsahuje projektová dokumentace, ověřená

v tomto vodoprávním řízení, která je nedílnou součástí spisového materiálu vodoprávního úřadu
Městského úřadu Varnsdorf.
Vodní dílo zahrnuje :
Objekt
Typ vodní nádrže
Objem celkového prostoru nádrže:

Údaje o povolené stavbě vodního díla:
Povolená vodní díla
Zdroj vody
Plocha povodí vodního toku

vodní nádrž
jiný
3
700 m

vodní nádrž
jiný zdroj povrchové vody
30,858 km2

Účel užívání povolené stavby vodního díla:
rekreace u vody a jiné účely
Pro dodatečné povolení stavby musí být dodrženy tyto podmínky :
1. Stavba vodního díla bude provedena podle projektové dokumentace ověřené vodoprávním
úřadem; případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení vodoprávního
úřadu.
2

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.

3. Při stavbě budou dodrženy ředpisy 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 dodržena také ustanovení českých technických
norem.
5. 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) Povodí Ohře, s.p., Bezručova 4219, 430 03 Chomutov , č.j. 031001-2224/2006 ze dne
25.5.2006
Pro vodní dílo bude zpracován jednoduchý manipulační řád podle vyhlášky MZE č.
195/2002 Sb., o náležitostech manipulačních řádů.

8. Stavba vodního díla bude dokončena do 31.12.2006.
9. V manipulačním řádu bude popsáno vypouštění vodní nádrže.
10. Stavba bude prováděna dodavatelským způsobem.
11. Prováděním stavebních prací nesmí být poškozeni ve svých právech uživatelé a vlastníci
sousedních pozemků a vodních zdrojů. Sjednání příslušné dohody a náhrady
škody je povinen provádět stavebník dle platných předpisů a nařízení.
12. Stavba nesmí být užívána bez kolaudačního rozhodnutí.
Rozhodnutí o námitkách účastníků řízení :
Námitky ani připomínky nebyly vzneseny.
Účastníci řízení (§ 27 odst. 1 správního řádu):
1. Ing. Jiří Květoň, 8.4.1961, Bránická 1435, 147 00 Praha
2. Ing. Jana Květoňová, 16.11.1963, Bránická 1435, 147 00 Praha

Odůvodnění
Stavebník zahájil provádění předmětné stavby bez stavebního povolení.
Městský úřad Varnsdorf, odbor životního prostředí jako příslušný vodoprávní úřad podle
vodního zákona a jako speciální stavební úřad podle stavebního zákona oznámil zahájení řízení
o odstranění stavby dopise č.j. 10152/2004 – 4123/2004 ze dne 26.4.2004, kterým bylo
stanoveno ústní jednání na den 14. května 2004 na místě stavby. Námitky a připomínky
účastníků řízení a stanoviska dotčených orgánů státní správy mohly být uplatněny nejpozději při
ústním jednání.
Stavebník byl vyznán dopisem č.j.12489/2004-4123/2004 ze dne 17.5.2004 k předložení dokladů
o dodatečné povolení výše uvedené stavby a zároveň bylo řízení přerušeno do doby podání úplné
žádosti stavebníka o dodatečné povolení stavby s vyžádanými podklady a doklady v termínu do
30.6.2005.
Jelikož nebyly vyřešeny majetkoprávní vztahy k pozemku, stavebník dopisem č.j. 7878/2005
ze dne 15.3.2005 požádal o prodloužení lhůty k předložení žádosti o dodatečné povolení
v termínu do 30.6.2006.
Dne 10.5.2006 byla podána žádost o dodatečné povolení stavby.
Žádost byla doložena všemi povinnými doklady podle ustanovení § 6 vyhlášky
č.432/2001 Sb., o dokladech žádosti o rozhodnutí nebo vyjádření a o náležitostech povolení, a
dalšími doklady, a to:
1. projektová dokumentace 2 x
2. plná moc
3. informace o parcelách
4. geometrický plán pro rozdělení parcel č.386 -305/2005 ze dne 26.1.2006
5. kopie katastrální mapy , mapový list č.8-6/4 z 8.12.2004

Doklady o jednání se správci IS a dalších zařízení
6. Severočeská energetika, a.s., Teplická 874/8, 405 19 Děčín zn. SEA/DP/RU ze dne
10.11.2004
7. Severočeská plynárenská a.s., Klíšská 940, 401 17 Ústí nad Labem, č.j. 4196/11 RC LB/2004
z 1 5.11.2004
8. Severočeské vodovody a kanalizace, č.j.882/DC/16009/141 ze dne 19.11.2004
9. ČESKÝ TELECOM, a.s., Masarykova 273/20, 403 40 Ústí nad Labem ,
č.j.02390/04/DC/NE z 29.11.2004, č.j. 54925/06/CUL/000 z 6.4.2006
10. Povodí Ohře s.p., Bezručova 4219, 430 03 Chomutov, č.j.003201-8566/2006 ze dne
11.4.2006
11.Povodí Ohře, s.p., závod Terezín, Pražská 319, 411 55 Terezín, č.j. 031001-2224/2006 ze
dne 25.5.2006
Doklady o jednání s dotčenými orgány státní správy
12.Městský úřad Varnsdorf, stavební úřad
13.Městský úřad Varnsdorf, OSMI – územní plánování
14.Zaplacení správního poplatku , položka č. 17 i, zák. č. 634/2004 Sb. ve výši 3.000,- Kč,
zaplaceno dne 25.6.2006, č.dokladu 6056
V rámci zahájeného řízení bylo zdejšímu úřadu doručeno :
souhlas stavební úřad Městský úřad Varnsdorf podle § 120 stavebního zákona
vyjádření Městský úřad Varnsdorf, OSMI – územní plánování, vyjádření Povodí Ohře, s.p.,
závod Terezín, Pražská 319, 411 55 Terezín.
Podmínky uvedených vyjádření,stanovisek a připomínek doručených na základě oznámení ,
jsou obsaženy ve výroku rozhodnutí, které je žadatel povinen respektovat při provádění stavby.
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 i dotčeným orgánům dopisem č.j. OŽP/14226-06/1312-2006/SimI ze
dne 16.5.2006, kterým bylo upuštěno od ústního jednání ( místního šetření) s upozorněním, že na
námitky, které nebudou sděleny nejpozději 10 dnů ode doručení 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, která k žádosti přiložil žadatel.

a)

b)

V rámci celého vodoprávního řízení bylo zjištěno:
Dokumentace „ Vodní nádrž na Studánce u Rumburku ", byla vypracována oprávněným
projektantem Josefem Baumem DiS, Šluknov, v prosinci 2005, ČKAIT 0500739.
Souhlas výše uvedeného místně příslušného stavebního úřadu podle ustanovení § 120
odst. 2 zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon),
ve znění pozdějších předpisů s předmětnou stavbou vodního díla byl vydán pod č.j.
4289/2006/K/sú, ze dne 6.2.2006.

Posouzení vodoprávního úřadu:

V průběhu řízení stavebník prokázal, že stavba je v souladu s veřejným zájmem, zejména
s územně plánovací dokumentací, obecnými technickými požadavky na výstavbu, technickými
požadavky na stavby a zájmy chráněnými zvláštními předpisy, podal žádost o její dodatečné
povolení , předložil doklady a podklady vyžádané vodoprávním úřadem.
Městský úřad Varnsdorf , vodoprávní úřad v průběhu správního řízení o odstranění stavby
neshledal důvody bránící vydání tohoto rozhodnutí, rozhodl způsobem uvedeným ve výroku.
V rámci vodoprávního řízení nebyly ze strany účastníků řízení vzneseny žádné námitky .
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 3 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 – Vodní nádrž na Studánce u Rumburku
- 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 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 3184, 407 47 Varnsdorf
2. Ing. Jana Květoňová, Bránická 1435, 147 00 Praha
3. Margit Bartoňová, 407 52 Studánka čp. 243
Dotčené orgány:
(doporučeně)

1. Městský úřad Varnsdorf – stavební úřad
2. Městský úřad Varnsdorf – OŽP
3. Městský úřad Varnsdorf – OSMI, ing. Nechvíle
Na vědomí:
1. Severočeská energetika, a.s., Teplická 8, 405 49 Děčín
2. Povodí Ohře, s.p., Bezručova 4219, 430 03 Chomutov
3. Severočeské vodovody a kanalizace, a.s., Masarykova 368, 400 10 Ústí nad Labem
4. ČESKÝ TELECOM, a.s., Masarykova 20/273, 403 40 Ústí nad Labem
5. vlastní

Vypraveno dne:

