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Litoměřice

29.11.2016

TORA-F a.s.
Na Strži 65/1702
140 00 Praha 4

USNESENÍ

Městský úřad Litoměřice, odbor životního prostředí jako příslušný vodoprávní úřad podle
ustanovení § 104 odst. 2 písm. a) a ustanovení § 106 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a
o změně některých zákonů (vodní zákon) ,ve znění pozdějších předpisů, příslušný speciální
stavební úřad podle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu
(stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a jako místně příslušný podle ustanovení § 11
zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů
prodlužuje
podle ustanovení § 15 odst. 1 vodního zákona a ustanovení § 115 odst. 4 stavebního zákona
k žádosti účastníka řízení – stavebníka ze dne 23.11.2016
Ředitelství vodních cest ČR, se sídlem Vinohradská 184, 130 52 Praha 3, IČ: 67981801
v zastoupení TORA-F a.s., Na Strži 65/1702, 140 00 Praha 4, IČ: 27580172
dobu platnosti stavebního povolení změny dokončené stavby do termínu 31.12.2018
lhůtu k dokončení stavby do termínu 31.12.2018
„ Kotviště pro osobní vodní dopravu na dolním Labi – Kotviště Litoměřice „
na pozemku parc.č. 2693/1, 2693/3, 2696, 2697, 4750 v k.ú. Litoměřice

stavební povolení vydáno pod č.j.: 0033788/13/ŽP/BHo, ev.č.: C – 11 ze dne 17.05. 2013,
které nabylo právní moci dne 05.06.2013
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Odůvodnění
Městský úřad Litoměřice, odbor životního prostředí jako příslušný vodoprávní úřad
v zahájeném řízení přezkoumal předloženou žádost stavebníka ze dne 23.11.2016
o prodloužení platnosti stavebního povolení s předpokládaným termínem dokončení stavby
do 31.12.2018.
Stavební úřad v průběhu řízení neshledal důvody, které by bránily prodloužení platnosti
stavebního povolení a lhůty k dokončení stavby do požadovaného termínu.

Poučení účastníků

Proti tomuto usnesení může účastník řízení podat odvolání podle ustanovení § 76 odstavce 5
správního řádu ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu Ústeckého kraje
podáním učiněným u Městského úřadu Litoměřice , ve kterém se uvede v jakém rozsahu se
usnesení napadá a dále namítaný rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí
nebo řízení, jež mu předcházelo . Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby
jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodáli účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka. Podané
odvolání má v souladu s ustanovením § 85 odstavce 1 správního řádu odkladný účinek.
Odvolání jen proti odůvodnění usnesení je nepřípustné.

Břetislav Holub
oprávněná úřední osoba
vodoprávní úřad Litoměřice
Rozdělovník:
Ředitelství vodních cest ČR, Vinohradská 184/2396, 130 52 Praha 3, IČ: 67981801
v zastoupení TORA-F a.s., Na Strži 65/1702, 140 00 Praha 4, IČ: 27580172, DS: g2tgp4k
Povodí Labe, s.p., Víta Nejedlého 951, 500 03 Hradec Králové, DS: dbyt8g2
Město Litoměřice, zast. odborem územního rozvoje, Pekařská 2, 412 01 Litoměřice
Státní plavební správa – pobočka Děčín, Husická 1403/8, 405 02 Děčín VI, DS: pwzaih7
MěÚ Litoměřice - odbor ŽP, Pekařská 2, 412 01 Litoměřice
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