Městský úřad Varnsdorf
odbor životního prostředí
Varnsdorf Nám. E.Beneše 470 407 47
Číslo jednací došlého dokumentu 6362/2006
Ze dne 21.2.2006
Číslo jednací:
Vyřizuje: Ilona Šimonková
Telefon: 412 372 241 kl. 149
E-mail: ilona.simonkova@varnsdorf.cz
Fax: 421 371 051
Ve Varnsdorfu dne 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
žadateli
Povodí Ohře, s.p.,
Obchodní firma nebo název
sídlo
Bezručova 4219, 430 03 Chomutov, IČ 70889988,
telefon:
474 636 111

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 Chřibské pod bývalou MŠ „
na pozemku parc.č. 110/1, 204/1, 206, 212, 218, 649, 213, 214, 215, 219, 220, 233
st.p.č. 221 a 217 k.ú. Horní Chřibská
kategorie z hlediska TBD nepodléhá TBD v kraji Ústecký, obci Chřibská, katastrálním území
HORNÍ CHŘIBSKÁ, vodní tok Chřibská Kamenice, č.h.p. 1-14-05-014, ř. km (začátek stavby)
17,015, ř. km (konec stavby) 17,226.
Vodní dílo zahrnuje:
objekt
SO 01 – Oprava zdiva v ř.km 17,015 00 – 17, 045 28

SO 02 – rekonstrukce koryta v ř.km. 17,04528- 17,22594
Popis stavby :
Oprava rekonstrukce Chřibské Kamenice pod bývalou MŠ řeší protipovodňovou ochranu
okolních pozemků a stabilizaci koryta, z důvodu špatného technického stavu stávajícího
břehového opevnění a zkapacitnění stávajícího příčného profilu koryta na Q 20.Tvar nového
příčného profilu koryta je částečně obdélníkový v úsecích nových oboubřežních zdiv o výškách
1,5 – 1,7 m z LK žuly o šíři koruny 0,5 m sklonem v líci 10:1 a založením na hl. 0,8 m. V případě
svahů se jedná o sklon 1 :1,5 a u kamenných patek 1 : 1 s použitím stabilizačních georohoží
v části svahů .V rámci díla bude vybudována kaskáda z kamenných stupňů a rybí přechody .
Současně bude provedena dočasná demontáž 2 ks stávajících lávek. Veškerá stávající vyústění
do koryta budou zachována.
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
3
11,00 m /s

Účel užívání povolené stavby vodního díla:
ochrana před povodněmi a ostatními škodlivými účinky vod
Pro provedení stavby vodního díla se podle ustanovení § 15 odst. 3 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 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 rozhodnutí č.j. 1355/2005/17R/VS ze dne 22.7.2005.
b) Městský úřad Varnsdorf – OŽP ze dne 13.7.2005.
Budou dodrženy podmínky vyjádření č. j.OŽP/173378/2005-55/2005/vyj. ze dne 13.7.2005.
1. Odpady ze stavby budou tříděny podle jednotlivých druhů a kategorií, budou přednostně
využity, případně odstraněny na zařízeních k tomu určených.
2. Investor, popř. jím pověřená osoba, předloží při kolaudaci doklad o odstranění odpadů
vzniklých realizací výše uvedené akce v souladu se zákonem a prováděcími právními
předpisy ( např. faktura, vážní lístek, apod.).
3. Odpady lze převést do vlastnictví pouze osobě oprávněné k jejich převzetí podle zákona (
ustanovení § 12 odst. 3).
c) Obecní úřad Chřibská, 407 44 Chřibská ze dne 3.8.2005.
Budou dodrženy podmínky rozhodnutí č.j. R/13/05 ze dne 3.8.2005.
d) Městský úřad Varnsdorf – OŽP ze dne 4.1.2006
Budou dodrženy podmínky souhlasu k trvalému odnětí ze ZPF č.j.32731/20052543/20005/ZPF-38.
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 21.7.2005. 8.8.20051.3.2006.
Budou dodrženy podmínky vyjádření č.j. 21-260-0.1, 21-260-0.2, 21-260-0.3.
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
č.III/26325 a III/26326 ani ostatního silničního příslušenství a nebylo narušeno stávající
silniční odvodnění2. Stavba kteroukoliv svoji částí, včetně oplocení či jiných souvisejících drobných a
dočasných objektů ( kromě vyjímek dle bodu č. 3 tohoto vyjádření), nezasáhne do
silničního pozemku ( § 11 zákona č. 13/1997 Sb.), tj. ve směru od silnice do vzdálenosti
min. 3,5 m kolmo od přilehlé hrany stávajícího živičného krytu.
3. V místě stávajícího silničního mostu evid. č. 26326-2 ( úsek pod bývalou MŠ) nedojde
k jakémukoliv poškození jeho kamenných opěr. V úseku rekonstrukce opěrné zdi u čp.
140 v ř.km. 18,265 – 18,315 budou na koruně zdi vynechány otvory ( 170 x 170 x 500 m)
v osové vzdálenosti 4,0 m pro dodatečné osazení ocelových silničních svodidel.

b) Severočeská plynárenská, a.s., Klíšská 940, 401 17 Ústí nad Labem z 21.6.2005.
Budou dodrženy podmínky vyjádření č.j. 2108/06/ RC LB/2005 ze dne 21.6.2005.
c) Severočeské vodovody a kanalizace, a.s., Masarykova 368, 401 17 Ústí nad Labem ze
dne 8.7.2005.
Budou dodrženy podmínky vyjádření č.j. 505/TPC-90000/DC/7798/153 ze dne 8.7.2005.
1. U objektu čp. 140 je veden vodovodní řad HDPE 40 mm v nezjištěné hloubce, před
zahájením stavebních prací bude společně s investorem stavby stanoven další postup
prací v součinnosti Severočeských vod.a kanal. a.s. Ústí nad Labem.
2. Rekonstrukce u bývalé MŠ podél přemostění vodoteče v prostoru KÍ 17,235 je veden
stávající vodovodní řad LT 100 mm v nezjištěné hloubce. Současně v tomto prostoru
pravděpodobně v břehovém opevnění levého břehu je výustní objekt kalosvodu
s ovládacím šoupětem. Před zahájení prací nutno stanovit způsob úpravy umístění
armatury a výústního objektu.
3. Poblíž čp. 100 je veden pode dnem potoka vodovodní řad HDPE 32 mm – bližší průběh
nutno upřesnit před odkrytím a stanovit případný způsob úpravy.
4. V prostoru km 17,015 prochází pode dnem potoka v nezjištěné hloubce vodovodní řad
LT DN 100. Vzhledem ke skutečnosti, že tento vodovod tvoří páteřní část Horní
Chřibské, požadujeme realizovat v součinnosti s naší a.s. výměnu dotčeného
vodovodního řadu. Postup prací bude stanoven na základě jednání mezi zástupci
investora a SčVK a.s.
5. Před zahájením požadujeme vytýčení stávajícího podzemního zařízení na místě
pracovníky vod. v Děčíně, středisko Varnsdorf. O vytýčení bude vydán protokol.
6. Zahájení a ukončení prací bude oznámeno na ÚV Chřibská. Případné ohrožení vody nebo
havárii neprodleně hlásit na centrální dispečink SčVK Teplice.
d) ČESKÝ TELECOM, a.s., Klíšská 940, 4 340 ústí nad Labem z 15.6.2005.
Budou dodrženy podmínky vyjádření č.j. 0115645/05/CUL/000 ze dne 15.6.2005.
9. Koruna hráze bude upravena tak, aby bylo možno dřevěný můstek s ocelovými nosníky osadit
na původní místo spojující p.č.k. 215 a 216 k.ú. Horní Chřibská.
10.Zařízení staveniště na p.č.k. 202/1 k.ú. Horní Chřibská bude posunuto do levé části tohoto
pozemku.
11.V rámci realizace díla u čp. 84 zajistí investor dílčí plnění na oboustranném břehovém
opevnění – zdivu u zhotovitelské firmy do nejpozdějšího termínu 30.6.2006 k umožnění
realizace kabelové přípojky, která bude umístěna v nátoku mostku k čp. 33.
12.V případě předchozí realizace kabeláže ze strany SČE a.s. v roce 2006 dojde z důvodu
následné kolizní situace s tokem k dílčí změně trasy vedení pro č.p. 40 a 42 tak, aby byla
umožněna následná realizace akce pod bývalou MŠ ze strany Povodí Ohře s.p., v roce 2007.
13.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.Mostek spojující p.č.k. 215 a 216 k.ú. Horní Chřibská bude umístěn na původní místo a
uveden do provozuschopného stavu pro přejezd vozidel.
21.Pokud bude v průběhu stavby nutná demontáž oplocení u čp. 18 podél toku Chřibské
Kamenice , bude tento v rámci dokončení stavby opětovně instalován a uveden do původního
stavu.
22.U domu čp. 18 se nacházejí okrasné dřeviny a vzrostlé keře rybízů, které budou zachovány a
nebudou poškozeny.
23.Bude zachováno stávající vyústění do koryta na p.č.k.212 , 204/1 k.ú. Horní Chřibská v místě
stávajícího stupně.
24.Budou zpětně osazeny stávající lávky spojující jednotlivé pozemky.
25.Na p.č.k. 204/1 k.ú.- Horní Chřibská nebude pojíždět těžká mechanizace.
26.Stavba bude prováděna dodavatelským způsobem oprávněnou osobou. její název bude
vodoprávnímu úřadu oznámen.
27.O průběhu stavby bude veden stavební deník, který je stavebník povinen předložit na požádání
kontrolním orgánům.
28.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.
29.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.
30.Dokončenou stavbu lze užívat jen na základě kolaudačního rozhodnutí.
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
2. Petrák Karel, 12.5.1944, V Hůrkách 2092/21, 155 00 Praha 5 – Stodůlky
3. Petráková Zdeňka, 15.12.1949, V Hůrkách 2092/21, 155 00 Praha 5 – Stodůlky
4. Čurda Roman, 24.8.1959, Březinova 1059, Kročehlahy, 272 01 Kladno
5. Čurdová Juliana, 30.8.1965, Březinova 1059, Kročehlahy, 272 01 Kladno
6. Vymětal Pavel, 19.12.1942, 407 44 Horní Chřibská čp. 42
7. Zajíčková Eva MUDr., 18.6.1930 Fügnerova 694/6, 276 01 Mělník

8. Křivohlavá Vlasta, 11.4.1930, 407 44 Chřibská čp. 44
9. Křivohlavý Vlastimil, 3.11.1950, 407 44 Chřibská čp. 44
10. Obec Chřibská, 407 44 Chřibská
11. Kapitánová Milena, 19.4.1965, Stará Lysá 184, 289 26 Stará Lysá
12. Moural Ladislav, 21.11.1962, Riegrova 586, 473 01 Nový Bor
13. Lukačovič Justin, 7.10.1936, 407 44 Horní Chřibská čp. 186
14. Lukačovičová Helga, 25.1.1942, 407 44 Horní Chřibská čp. 186
15. Severočeské vodovody a kanalizace, .a.s, Masarykova 368, 400 10 Ústí nad Labem

Odůvodnění
Městský úřad Varnsdorf, odbor životního prostředí obdržel dne 21.2.2006 žádost Povodí
Ohře, s.p., Bezručova 4219, 430 03 Chomutov, prostřednictvím svého zástupce Milana Vyšína,
bří. Čapků 2870, 470 01 Česká Lípa o povolení opravy vodního díla Chřibské Kamenice
v Chřibské pod bývalou MŠ.
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 pro Milana Vyšína,
bří. Čapků 2870, 470 01 Česká Lípa
2. Oprávnění zpracovatele předložené projektové dokumentace , osvědčení o autorizaci
Ing. Jaroslava Vrzáka, autorizovaný inženýr v oboru vodohospodářských staveb, ČKAIT
0008274.
3. Doklad o zaplacení správního poplatku1000,- Kč – příjmový pokladní doklad č. 44 ze dne
28.2.2006
4. Souhlas podle § 120 SZ vydaný MěÚ Varnsdorf, stavební úřad, č.j. 1749/2006/K/sú ze dne
17.1.2006
5. Kopie katastrální mapy
6. Výpisy z katastru nemovitostí
7. Projektová dokumentace 3 x
8. Český hydrometeorologický ústav z 27.6.2005
9. Obec Chřibská, 407 44 Chřibská ze dne 3.8.2005
10.Obecní úřad Chřibská, 407 44 Chřibská, rozhodnutí č.j.R 13/05 ze dne 3.8.2005
11.Český rybářský svaz, Severočeský územní svaz, Ústí nad Labem, Střekovské nábřeží 51,
400 03 Ústí nad Labem, zn. 1762/05 ze dne 30.6.2005
12.Zápis z výrobního výboru ze dne 20.6.2005
13.Zápis ze závěrečného výrobního výboru z 3.8.2005
14.Souhlas Justin Lukačovič, 407 44 Horní Chřibská 186 ze dne 2.7.2005, dohoda z 13.1.2006
15.Souhlas Helga Lukačovičová, 407 44 Chřibská 186 ze dne 2.7.2005, dohoda z 13.1.2006
16.Souhlas Vlastimil Křivohlavý, 407 44 Horní Chřibská čp. 44 ze dne 2.7.2005, dohoda ze dne
15.1.2006
17.Souhlas Vlasta Křivohlavá, 407 44 Chřibská čp. 44 ze dne 2.7.2005, dohoda ze dne 15.1.2006
18.Souhlas MUDr.Eva Zajíčková, Fügnerova 6/694, 276 01 Mělník ze dne 21.7.2005, dohoda ze
dne 1.2.2006
19.Souhlas Ladislav Moural, Riegrova 586, 473 01 Nový Bor ze dne 3.7.2005, dohoda ze dne

3.2.2006
20.Souhlas Milena Kapitánová, Stará Lysá čp. 184,, 289 26 Stará Lysá
21.Souhlas Pavel Vymětal, Horní Chřibská, čp. 42, 407 44 Chřibská ze dne 2.7.2005, dohoda ze
dne 13.1.2006
22.Souhlas Roman Čurda, Březinova 1059, Kročehlahy, 272 01 Kladno ze dne 25.7.2005,
dohoda ze dne 10.2.2006
23.Souhlas Juliana Čurdová, Březinova 1059, Kročehlahy, 272 01 Kladno ze dne 25.7.2005,
dohoda ze dne 10.2.2006
24.Souhlas Karel Petrák, V Hůrkách 21/2092, 155 00 Praha 5 – Stodůlky ze dne 11.7.2005,
dohoda ze dne 29.1.2006
25.Souhlas Zdeňka Petráková , V Hůrkách 21/2092, 155 00 Praha 5 – Stodůlky ze dne
11.7.2005, dohoda ze dne 29.1.2006
26.Dohoda Obec Chřibská, 407 44 Chřibská ze dne 12.1.2006
Doklady o jednání se správci IS a dalších zařízení
27.ČESKÝ TELECOM a.s., Masarykova 273/20, 403 40 Ústí nad Labem, č.j.
0115645/05/CUL/000 ze dne 15.6.2005
28.Severočeské vodovody a kanalizace, a.s., Masarykova 368, 700 10 Ústí nad Labem ,
č.j.505/TPC – 90000/DC/7798/153 ze dne 8.7.2005
29.Severočeská plynárenská, a.s., Klíšská 940, 401 17 Ústí nad Labem, č.j. 2108/06 RC
LB/2005 ze dne 21.6.2005
30.Severočeská energetika, a.s., Teplická 8/874, 405 49 Děčín, zn. SEA/DP/RU ze dne 8.6.2005
Doklady o jednání s dotčenými orgány státní správy
31.Městský úřad Varnsdorf, OŽP, č.j. OŽP/17338/2005-55/2005/vyj. ze dne 13.7.2005
32.Správa ochrany přírody, Správa chráněné krajinné oblasti Lužické hory, Školní 12, 471 25
Jablonné v Podještědí, rozhodnutí č.j. 1355/2005/17R/VS ze dne 22.7.2005
33.Městský úřad Varnsdorf, OŽP, souhlas ze ZPF ze dne 19.12.2005, č.j. 32371/2005
2543/2005/ZPF-38
34.Ústecký kraj, odbor správy majetku kraje, Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem
zn.MP 4124/102193/05/če ze dne 5.8.2005
35.Správa a údržba silnic, Ústeckého kraje, příspěvková organizace, Ruská 260,
417 03 Dubí, zn. 21-260-0.1 ze dne 21.7.2005, 21-260.0.2 ze dne 8.8.2005
Stanovisko správce toků a povodí
36.Povodí Ohře, s. p., Bezručova 4219, 430 03 Chomutov , závod Terezín, provoz Česká Lípa,
Litoměřická 91, 470 01 Česká Lípa, zn. 035003-1857/2005 ze dne 14.7.2005
37.Povodí Ohře, s. p., Bezručova 4219, 430 03 Chomutov , zn.003201-693/2006 ze dne 9.1.2006
V rámci zahájeného řízení bylo zdejšímu úřadu doručeno :
- vyjádření Správa a údržba silnic, Ústeckého kraje, příspěvková organizace, Ruská 260,
417 03 Dubí, zn. 21-2600.3 ze dne 1.3.2006
Podmínky uvedených vyjádření,stanovisek a připomínek doručených na základě oznámení o
zahájení řízení, 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 dopisem č.j. 6362/2006-585/2006, ze dne 22.2.2006, kterým
bylo upuštěno od místního šetření a ústního jednání, s upozorněním, že na námitky, které
nebudou sděleny nejpozději do 8 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.
Vodoprávní úřad se v rámci řízení o povolení stavby vodního díla zabýval stanovením okruhu
účastníků řízení v souladu s ustanovením § 27 zák.č. 500/2004 Sb., a v souladu s ustanovením
§ 59 odst. 1 zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování
a stavebním řádu v platném znění, § 115 zák. č. 254/2001 Sb., vodách
a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů a stanovil okruh
účastníků řízení .
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 při provádění stavby.
V rámci celého vodoprávního řízení bylo zjištěno :
a) Dokumentace „Oprava Chřibské Kamenice v Chřibské pod bývalou MŠ „ 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 § 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
1749/2006/K/sú ze dne 17.1.2006.
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 1 000,- Kč byl stavebníkem uhrazen na
základě výzvy o zaplacení správního poplatku č.j.6582/2006-585/2006 ze dne 22.2.2006, dne
28.2.2006.
Posouzení vodoprávního úřadu:
V řízení bylo zkoumáno, zda mohou být přímo dotčena vlastnická nebo jiná práva dalších
vlastníků pozemků a staveb na nich.
Veškeré požadavky účastníků řízení a dotčených orgánů státní správy uplatněné v jejich
vyjádřeních k žádosti o stavební povolení a přímo ve stavebním řízení byly v podmínkách
stavebního povolení akceptovány.
V průběhu řízení přezkoumal žádost z hledisek uvedených v § 62 stavebního zákona,
dále z hledisek daných zákonem č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů , ve
znění pozdějších předpisů, zák. č.274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou
potřebu a o změně některých zákonů, posoudil shromážděná stanoviska a připomínky a zjistil,

že projektová dokumentace splňuje obecné technické požadavky na výstavbu, není v rozporu
s veřejnými zájmy, zejm. ochrany přírody a zdraví a za předpokladu dodržení podmínek
tohoto rozhodnutí neohrožuje ani nepoškozuje vodoprávní ani všeobecné zájmy a práva jiných
nad míru danou zákonnými předpisy a proto bylo ve věci rozhodnuto tak, jak je uvedeno
ve výroku rozhodnutí. Dále bylo zkoumáno, zda je předmětná dokumentace vypracována
oprávněnou osobou a zda má stavebník k pozemkům dotčeným stavbou vlastnická
nebo jiná práva, která mu realizaci akce umožní.
V rámci vodoprávního řízení nebyly ze strany účastníků řízení vzneseny žádné námitky a
připomínky.

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 17 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 Chřibské pod
bývalou MŠ „
- 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. Povodí Ohře, s.p., Bezručova 4219, 430 03 Chomutov, prostřednictvím svého zástupce
Milana Vyšína, bří. Čapků 2870, 470 01 Česká Lípa
2. Obec Chřibská, 407 44 Chřibská
3. Čurda Roman, Březinova 1059, Kročehlavy, 272 01 Kladno
4. Čurdová Juliana, Březinova 1059, Kročehlavy, 272 01 Kladno
5. Lukačovič Justin, Horní Chřibská čp. 186, 407 44 Chřibská
6. Lukačovičová Helga, Horní Chřibská čp. 186, 407 44 Chřibská
7. Vymětal Pavel, Horní Chřibská čp. 42, 407 44 Chřibská
8. MUDr.Eva Zajíčková, Fügnerova 694/6, 276 01 Mělník
9. Křivohlavá Vlasta, Horní Chřibská čp. 44, 407 44 Chřibská
10.Křivohlavý Vlastimil, Horní Chřibská čp.44, 407 44 Chřibská
11.Moural Ladislav, Riegrova 586, 473 01 Nový Bor
12.Petrák Karel, V Hůrkách 2092/21, 155 00 Praha - Stodůlky
13.Petráková Zdeňka, V Hůrkách 2092/21, 155 00 Praha – Stodůlky
14.Kapitánová Milena, Stará Lysá 184, 289 26 Stará Lysá
15.Pražák Jan, Vlkova 532/8, 130 00 Praha 3 – Žižkov
16.Pražáková Emilie, Vlkova 532/8, Praha 3 – Žižkov
17.Severočeské vodovody a kanalizace, a.s., Masarykova 368, 401 17 Ústí nad Labem
Dotčené orgány:
(doporučeně)
1. Městský úřad Varnsdorf, stavební úřad, 407 47 Varnsdorf
2. Správa ochrany přírody, SCHKO Lužické hory, Školní 12, 471 25 Jablonné v Podještědí
3. Městský úřad Varnsdorf - OŽP
Na vědomí:
1. Severočeská energetika, a.s., Teplická 874/8, 405 40 Děčín
2. ČESKÝ TELECOM a.s., Masarykova 273/20, 400 10 Ústí nad Labem
3. Severočeská plynárenská, a.s., Klíšská 940, 401 17 Ústí nad Labem
4. Český rybářský svaz MO Chřibská, 407 44 Chřibská
5. Český rybářský svaz, severočeský územní svaz, Střekovské nábřeží 51, 400 03 Ústí nad
Labem
6. Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, Ruská 260, 417 03 Dubí
7. vlastní

Vypraveno dne:

