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ROZHODNUTÍ
Výroková část:
Městský úřad Litvínov, stavební úřad, jako vodoprávní úřad příslušný podle § 104 odst. 2 písm.
c) a ustanovení § 106 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"), ve správním řízení posoudil žádost o povolení stavby vodního díla, kterou dne
01.08.2013 podalo
MĚSTO LITVÍNOV, IČO 00266027, náměstí Míru 11, 436 01 Litvínov
(Účastník řízení podle ustanovení § 27 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb. správní řád, ve znění
pozdějších předpisů, dále jen "stavebník"), a na základě tohoto posouzení vydává

stavební povolení
podle § 15 vodního zákona a § 115 stavebního zákona ke stavbě vodního díla s názvem:
Úprava toku Janovského potoka v úseku nad ulicí Podkrušnohorská
Litvínov, Janov
(dále jen "stavba") na místě:
Název kraje
Název obce
Identifikátory katastrálních území
Názvy katastrálních území
Parcelní čísla dle evidence katastru nemovitostí
Číselný identifikátor vodního toku
Název vodního toku
Čísla hydrologického pořadí

Ústecký
Litvínov
637068
Janov u Litvínova
parc. č. 317/5, 344/5, 562/1, 1009/4,
1059/1 v katastrálním území Janov u
Litvínova
146230000100
Janovský potok
6131

Údaje o povolené stavbě:
Název vodního díla
Stavby upravující, měnící nebo zřizující koryta
vod.toků včetně terénních úprav
Účely užití vodního díla (Č 11)
Délka dotčeného vodního toku - regulace
vodního toku

Úprava toku Janovského potoka
úprava koryta a břehů
ochrana před povodněmi a ostatními
škodlivými účinky vod
57 m
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Orientační určení polohy
(souřadnice X,Y v souřadnicovém systému S-JTSK)

ZÚ 979068.701/ 795512,80
KÚ 979020,65/ 795540,60

Pro provedení stavby se v souladu s ustanovením § 15 odst. 3 vodního zákona a § 115 odst. 1
stavebního zákona stanoví tyto podmínky:
1. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace ověřené ve vodoprávním řízení;
případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení vodoprávního úřadu.
2. Stavba bude dokončena nejpozději do 30.08.2015.
3. Stavebník oznámí stavebnímu úřadu v souladu s ustanovením § 152 odst. 3 písm. a)
stavebního zákona termín zahájení stavby a stavebního podnikatele, který bude stavbu
provádět, včetně jeho oprávnění.
4. Stavebník písemně oznámí stavebnímu úřadu tyto fáze výstavby pro kontrolní prohlídky
stavby:
- stabilizační prvky na začátku úseku
- stabilizační prvky na konci úseku
5. Bude
respektováno
závazné
stanovisko
ze
dne
13.02.2013,
spis.zn.
OŽP/717/2013/ZEI/246.4 vydané Městským úřadem Litvínov, odborem životního prostředí.
Podmínky závazného stanoviska (se zásahem do „VKP“):
1. Kácení dřevin bude realizováno v době vegetačního klidu tj.01.10.2012 - 31.03.2013,
01.10.2013 - 31.03.2014.
2. Bude provedena na pravém břehu toku náhradní výsadba dřevin – 6 ks dřevin
druhová skladba jeřáb prostřední.
3. Při zásazích do toku bude zajištěn trvalý minimální průtok vody z důvodu, aby nebyl
ohrožen život ve vodním toku.
4. Bude respektováno ustanovení § 5, § 5a zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a
krajiny, ve znění pozdějších předpisů.
6. Oznámení zahájení stavebních prací bude alespoň měsíc předem oznámeno Českému
rybářskému svazu, Severočeský územní svaz, Ústí nad Labem, pro možnost slovení ryb
z předmětného úseku toku.
7. Stavba bude realizována pod vedením 0,4 kV, které není chráněno ochranným pásmem.
Bude dbáno na to, aby nedošlo k narušení stability podpěrných bodů a při pracích
mechanizmů pod vedením, na bezpečnost s ohledem na přiblížení se k el. vodičům.
8. Stavbou nebude narušena, poškozena či znečištěna krajská komunikace č. III/2543 včetně
jejího příslušenství, v opačném případě dojde k okamžité nápravě na náklady žadatele.
9. Při stavbě budou učiněna taková opatření, která zamezí zvýšenému odnosu splavenin níže
po toku.
10. Pro realizaci bude zpracován havarijní plán podle vyhlášky č. 450/2005 Sb. a povodňový
plán stavby dle TNV 75 2931 „Povodňové plány“. Tyto plány budou předloženy Povodí
Ohře, státní podnik závod Chomutov (Spořická 4949, 43046 Chomutov) k vyjádření a poté
schváleny příslušným vodoprávním úřadem (Městský úřad Litvínov odbor životního
prostředí). To vše ještě před zahájením stavby.
11. Pokud bude užito komunikace jiným než obvyklým způsobem nebo k jiným účelům, než pro
které je určena, požádá zhotovitel před započetím stavebních prací Městský úřad Litvínov,
odbor správních evidencí - úsek dopravy:
- o vydání povolení zvláštního užívání komunikace v souladu s § 25 odst. 1 a 6 písm. c)
zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, a
stanovení přechodné úpravy provozu.
- o vydání povolení částečné nebo úplné uzavírky v souladu s § 24 zákona č. 13/1997
Sb., o pozemních komunikacích ve znění pozdějších předpisů (pokud bude uzavřena
více než jak polovina jednoho jízdního pruhu v délce větší než 50m na dobu delší než
tři dny).
12. Budou splněny podmínky uvedené ve vyjádření Telefónica Czech Republic, a.s. ze dne
19.12.2012 č.j. 715741/12:
- Vyjádření je platné pouze pro zájmové území určené a vyznačené žadatelem, jakož i pro
důvod vydání vyjádření stanovený žadatelem v žádosti.

Č.j. OSÚ/43461/2013

-

-

-

-

-

1.

2.

3.

4.

5.

str. 3

Vyjádření pozbývá platnosti uplynutím doby platnosti v tomto vyjádření uvedené,
změnou rozsahu zájmového území či změnou důvodu vydání Vyjádření uvedeného
v žádosti nebo nesplněním povinnosti stavebníka dle bodu 2 tohoto Vyjádření, to vše
v závislosti na tom, která ze skutečností rozhodná pro pozbytí platnosti tohoto Vyjádření
nastane nejdříve.
Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen bez zbytečného odkladu poté, kdy
zjistil, že jeho záměr, pro který podal shora označenou žádost, je v kolizi se SEK a nebo
zasahuje do ochranného pásma SEK, nejpozději však před počátkem zpracování
projektové dokumentace stavby, která koliduje se SEK a nebo zasahuje do Ochranného
pásma SEK, vyzvat společnost Telefónica ke stanovení konkrétních podmínek ochrany
SEK, případně k přeložení SEK, a to v pracovní dny od 8:00 do 15:00, prostřednictvím
zaměstnance společnosti Telefónica pověřeného ochranou sítě – Radek Červinka, tel.:
606 757 248, e-mail: radek.cervinka@telefonica.com (dále jen POS).
Přeložení SEK zajistí její vlastník, společnost Telefónica. Stavebník, který vyvolal
překládku SEK je dle ustanovení § 104 odst. 16 zákona č. 127/2005 Sb., o
elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů povinen uhradit
společnosti Telefónica veškeré náklady na nezbytné úpravy dotčeného úseku SEK, a to
na úrovni stávajícího technického řešení.
Pro účely přeložení SEK dle bodu (3) tohoto vyjádření je stavebník povinen uzavřít se
společností Telefónica Smlouvu o realizaci překládky SEK.
Bez ohledu na všechny shora v tomto Vyjádření uvedené skutečnosti je stavebník, nebo
jím pověřená třetí osoba povinen řídit se Všeobecnými podmínkami ochrany SEK
společnosti Telefónica, které jsou nedílnou součástí tohoto Vyjádření.
Společnost Telefónica prohlašuje, že žadateli byly pro jím určené a vyznačené zájmové
území poskytnuty veškeré dostupné informace o SEK.
Žadateli převzetím tohoto Vyjádření vzniká povinnost poskytnuté informace a data užít
pouze k účelu, pro který mu byla tato poskytnuta. Žadatel není oprávněn poskytnuté
informace a data rozmnožovat a rozšiřovat, pronajímat, půjčovat či jinak užívat bez
souhlasu společnosti Telefónica.
V případě porušení těchto povinností vznikne žadateli odpovědnost vyplývající
z platných právních předpis, zejména práva autorského.
Všeobecné podmínky ochrany SEK společnosti Telefónica
I. Obecná ustanovení
Stavební, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen při provádění jakýchkoliv činností,
zejména stavebních nebo jiných prací, při odstraňování havárií a projektování staveb,
řídit se platnými právními předpisy, technickými a odbornými normami (včetně
doporučených), správnou prací v oboru stavebnictví a technologickými postupy a učinit
veškerá opatření nezbytná k tomu, aby nedošlo k poškození nebo ohrožení sítě
elektronických komunikací ve vlastnictví společnosti Telefónica a je výslovně srozuměn
s tím, že SEK jsou součástí veřejné komunikační sítě, jsou zajišťovány ve veřejném
zájmu a jsou chráněny právními předpisy.
Při jakékoliv činnosti v blízkosti vedení SEK je stavebník, nebo jím pověřená třetí
osoba, povinen respektovat ochranné pásmo SEK tak, aby nedošlo k poškození nebo
zamezení přístupu k SEK. Při křížení nebo souběhu činností se SEK je povinen řídit se
platnými právními předpisy, technickými a odbornými normami (včetně doporučených),
správnou prací v oboru stavebnictví a technologickými postupy. Při jakékoliv činnosti ve
vzdálenosti menší než 1,5 m od krajního vedení vyznačené trasy podzemního vedení
SEK (dále jen PVSEK) nesmí používat mechanizačních prostředků a nevhodného
nářadí.
Pro případ porušení kterékoliv z povinností stavebníka, nebo jím pověřené třetí osoby,
založené všeobecnými podmínkami ochrany SEK společnosti Telefónica je stavebník,
nebo jím pověřená třetí osoba, odpovědný za veškeré náklady a škody, které
společnosti Telefónica vzniknou porušením jeho povinností.
V případě, že budou zemní práce zahájeny po uplynutí doby platnosti tohoto Vyjádření,
nelze toto Vyjádření použít jako podklad pro vytyčení a je třeba požádat o vydání
nového Vyjádření.
Bude-li žadatel na společnosti Telefónica požadovat, aby se jako účastník správního
řízení, pro jehož účely bylo toto Vyjádření vydáno, vzdala práva na odvolání proti
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rozhodnutí vydaném ve správním řízení, pro jehož účely bylo toto Vyjádření vydáno, je
povinen kontaktovat POS.
II. Součinnost stavebníka při činnostech v blízkosti SEK
Započetí činnosti je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen oznámit POS.
Oznámení bude obsahovat číslo Vyjádření, k němuž se vztahují tyto podmínky.
Před započetím zemních prací či jakékoliv jiné činnosti je stavebník, nebo jím pověřená
třetí osoba, povinen zajistit vyznačení tras PVSEK na terénu dlr polohopisné
dokumentace. S vyznačenou trasou PVSEK prokazatelně seznámí všechny osoby,
které budou a nebo by mohly činnosti provádět.
Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen upozornit jakoukoliv třetí osobu,
jež bude provádět zemní práce, aby zjistila nebo ověřila stranovou a hloubkovou polohu
PVSEK přísnými sondami, a je srozuměn s tím, že možná odchylka uložení středu trasy
PVSEK, stranová i hloubková, činí +/- 30 cm mezi skutečným uložením PVSEK a
polohovými údaji ve výkresové dokumentaci.
Při provádění zemních prací v blízkosti PVSEK je stavebník, nebo jím pověřená třetí
osoba, povinen postupovat tak, aby nedošlo ke změně hloubky uložení nebo
prostorového uspořádání PVSEK. Odkryté PVSEK je stavebník, nebo jím pověřená třetí
osoba, povinen zabezpečit proti prověšení, poškození a odcizení.
Při zjištění jakéhokoliv rozporu mezi údaji v projektové dokumentaci a skutečností je
stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen bez zbytečného odkladu přerušit
práce a zjištění rozporu oznámit POS. V přerušených pracích lze pokračovat teprve
poté, co od POS prokazatelně obdržel souhlas k pokračování v pracích.
V místech, kde PVSEK vystupuje ze země do budovy, rozváděče, na sloup apod. je
stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen vykonávat zemní práce se zvýšenou
mírou opatrnosti s ohledem na ubývající krytí nad PVSEK. Výkopové práce v blízkosti
sloupů nadzemního vedení SEK (dále jen NVSEK) je povinen provádět v takové
vzdálenosti, aby nedošlo k narušení jejich stability, to vše za dodržení platných právních
předpisů, technických a odborných norem, správné praxi v oboru stavebnictví a
technologických postupů.
Při provádění zemních prací, u kterých nastane odrytí PVSEK, je povinen stavebník,
nebo jím pověřená třetí osoba před zakrytím PVSEK vyzvat POS ke kontrole. Zához je
oprávněn provést až poté, kdy prokazatelně obdržel souhlas POS.
Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn manipulovat s kryty
kabelových komor a vstupovat do kabelových komor bez souhlasu společnosti
Telefónica.
Stavebník, nebo jím pověřená třetí osob a, není oprávněn trasu PVSEK mimo vozovku
přejíždět vozidly nebo stavební mechanizací, a to až do doby, než PVSEK řádně
zabezpečí proti mechanickému poškození. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je
povinen projednat s POS způsob mechanické ochrany trasy PVSEK. Při přepravě
vysokého nákladu nebo mechanizace pod trasou NVSEK je stavebník, nebo jím
pověřená třetí osoba, povinen respektovat výšku NVSEK nad zemí.
Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn na trase PVSEK (včetně
ochranného pásma) jakkoliv měnit niveletu terénu, vysazovat trvalé porosty ani měnit
rozsah a konstrukci zpevněných ploch (např. komunikací, parkovišť, vjezdů aj.).
Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen manipulační a skladové plochy
zřizovat v takové vzdálenosti od NVSEK, aby činnosti na/v manipulačních a skladových
plochách nemohly být vykonávány ve vzdálenost menší než 1 m NVSEK.
Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen obrátit se na POS v průběhu
stavby, a to ve všech případech, kdy by i nad rámec těchto Všeobecných podmínek
ochrany SEK společnosti Telefónica mohlo dojít ke střetu stavby se SEK.
Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn užívat, přemisťovat a
odstraňovat technologické, ochranné a pomocné prvky SEK.
Stavebník, nebo jím pověřená třetí soba, není oprávněn bez předchozího projednání
s POS jakkoliv manipulovat s případně odkrytými prvky SEK, zejména s ochranou skříní
optických spojek, optickými spojkami, technologickými rezervami či jakýmkoliv jiným
zařízení SEK. Stavební, nebo jím pověřená třetí osoba, je výslovně srozuměn s tím, že
technologická rezerva představuje několik desítek metrů kabelu stečeného do kruhu a
ochranou optické spojky je skříň o hraně cca 1 m.
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neprodleně od okamžiku zjištění takové skutečnosti, oznámit POS nebo poruchové
službě společnosti Telefónica, telefonní číslo 800 184 084, pro oblast Praha lze užít
telefonní číslo 241 400 500.
III. Práce v objektech a odstraňování objektů
Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen před zahájením jakýchkoliv prací
v budovách a jiných objektech, kterými by mohl ohrozit stávající SEK, prokazatelně
kontraktovat POS a zajistit u společnosti Telefónica bezpečné odpojení SEK.
Při provádění činností v budovách a jiných objektech je stavebník, nebo jím pověřená
třetí osoba, povinen v souladu s právními předpisy, technickými a odbornými normami
(včetně doporučených), správnou prací v oboru stavebnictví a technologickými postupy
provést mimo jiné průzkum vnějších i vnitřních vedení SEK na omítce i pod ní.
IV. Součinnost stavebníka při přípravě stavby
Pokud by činností stavebníka, nebo jím pověřené třetí osoby, k níž je třeba povolení
správního orgánu dle zvláštního právního předpisu, mohlo dojít k ohrožení či omezení
SEK, je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen kontaktovat POS a předložit
zakreslení SEK do příslušné dokumentace stavby (projektové, realizační, koordinační
atp.).
V případě, že pro činnosti stavebníka, nebo jím pověřené třetí osoby, není třeba
povolení správního orgánu dle zvláštního právního předpisu, je stavebník, nebo jím
pověřená třetí osoba, povinen předložit zakreslení trasy SEK i s příslušnými kótami do
zjednodušené dokumentace (katastrální mapa, plánek), ze které bude zcela patrná
míra dotčení SEK.
Při projektování stavby, rekonstrukce či přeložky vedení a zařízení silových elektrických
sítí, elektrických trakcí vlaků a tramvají, nejpozději však před zahájením správního
řízení ve věci povolení stavby, rekonstrukce či přeložky vedení a zařízení silových
elektrických sítí, elektrických trakcí vlaků a tramvají, je stavebník, nebo jím pověřená
třetí osoba, povinen provést výpočet rušivých vlivů, zpracovat ochranná opatření a
předat je POS. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn do doby, než
obdrží od POS vyjádření k návrhu opatření, zahájit činnost, která by mohla způsobit
ohrožení či poškození SEK. Způsobem uvedeným v předchozí větě je stavebník, nebo
jím pověřená třetí osoba, povinen postupovat také při projektován í stavby,
rekonstrukce či přeložky produktovodů s katodovou ochranou.
Při projektování stavby, při rekonstrukci, která se nachází v ochranném pásmu
radiových trs společnosti Telefónica a překračuje výšku 15 m nad zemských povrchem,
a to včetně dočasných objektů zařízení staveniště (jeřáby, konstrukce, atd.), nejpozději
však před zahájením správního řízení ve věci povolení takové stavby, je stavebník nebo
jím pověřená třetí osoba, povinen kontaktovat POS za účelem projednání podmínek
ochrany těchto radiových tras. Ochranné pásmo radiových tras v šíři 50m je zakresleno
do situačního výkresu. Je tvořeno dvěma podélnými pruhy o šíři 25 m po obou stranách
radiového paprsku v celé jeho délce, resp. 25 m kruhem kolem vysílacího radiového
zařízení.
Pokud se v zájmovém území stavby nachází podzemní silnoproudé vedení (NN)
společnosti Telefónica je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, před zahájením
správního řízení ve věci povolení správního orgánu k činností stavebníka, nebo jím
pověřené třetí osoby, nejpozději však před zahájením stavby, povinen kontaktovat
POS.
Pokud by navrhované stavby (produktovody aj.) svými ochrannými pásmy zasahovaly
do prostoru stávajících tras a zařízení SEK, či do jejich ochranných pásem, je
stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen realizovat taková opatření, aby
mohla být prováděna údržba a opravy SEK, a to i za použití mechanizace, otevřeného
plamene a podobných technologií.
V. Křížení a souběh se SEK
Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen v místě křížení PVSEK se sítěmi
technické infrastruktury, podzemními komunikacemi, parkovacími plochami, vjezdy atp.
ukládat PVSE v zákonnými předpisy stanovené hloubce a chránit PVSEK chráničkami
s přesahem minimálně 0,5 m na každou stranu od hrany křížení. Chráničku je povinen
utěsnit a zamezit vnikání nečistot.
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2. Stavebník nebo jím pověřená třetí osoba, je výslovně srozuměn s tím, že v případě, kdy

hodlá umístit stavbu sjezdu či vjezdu, je povinen stavbu sjezdu či vjezdu umístit tak, aby
metalické kabely SEK nebyly umístěny v hloubce menší než 0,6 m a optické nebyly
umístěny v hloubce menší než 1 m. V případě, že stavebník, nebo jím pověřená osoba,
není schopen zajistit povinnosti dle předchozí věty, je povinen kontaktovat POS.
3. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen náklady (stavby, opěrné zdi,
podezdívky apod.) umístit tak, aby dodržel minimální vodorovný odstup 1,5 m od
krajního vedení, případně kontaktovat POS.
4. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn trasy PVSEK znepřístupnit
(např. zabetonováním).
5. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je při křížení a souběhu stavby nebo sítí
technické infrastruktury s kabelovodem povinen zejména:
• pokud plánované stavby nebo trasy sítí technické infrastruktury budou umístěny
v blízkosti kabelovodu ve vzdálenosti menší než 2 m nebo při křížení kabelovodu
ve vzdálenosti menší než 0,5 m nad nebo kdekoli pod kabelovodem, předložit POS
a následně projednat zakreslení v příčných řezech,
• do příčného řezu zakreslit také profil kabelové komory v případě, kdy jsou sítě
technické infrastruktury či stavby umístěny v blízkosti kabelové komory ve
vzdálenosti menší než 2 m,
• neumísťovat nad trasou kabelovodu v podélném směru sítě technické
infrastruktury,
• předložit POS vypracovaný odborný statický posudek včetně návrhu ochrany tělesa
kabelovodu pod stavbou, ve vjezdu nebo pod zpevněnou plochou,
• nezakrývat vstupy do kabelových komor, a to ani dočasně
• projednat s POS, nejpozději ve fází projektové přípravy, jakékoliv výkopové práce,
které by mohly být vedeny v úrovni či pod úrovní kabelovodu nebo kabelové
komory a veškeré případy, kdy jsou trajektorie podvrtů a protlaků ve vzdálenosti
menší než 1,5 m od kabelovodu.
13. Dokončenou stavbu, lze užívat pouze na základě kolaudačního souhlasu v souladu
s ustanovením § 15 vodního zákona a § 122 stavebního zákona. Žádost o vydání
kolaudačního souhlasu je nutné podat na předepsaném formuláři pro vodní díla. Náležitosti
žádosti včetně podkladů stanoví vyhlášky č. 432/2001 Sb., o dokladech žádosti o rozhodnutí
nebo vyjádření a o náležitosti povolení, souhlasů a vyjádření vodoprávního úřadu, ve znění
pozdějších předpisů.
14. Stavebník zajistí, aby byly před započetím užívání stavby provedeny a vyhodnoceny
zkoušky předepsané zvláštními právními předpisy.
15. Užívání stavby bez kolaudačního souhlasu je nepřípustné a postihnutelné podle § 178
a § 180 stavebního zákona.
Odůvodnění:
Městský úřad Litvínov, odbor stavebního úřadu, speciální stavební úřad pro vodní díla obdržel
dne 01.08.2013 žádost Města Litvínov, zastoupeného. Městským úřadem Litvínov, odborem
investic a regionálního rozvoje, náměstí Míru č.p. 11, Horní Litvínov43601 Litvínov, o
stavebního povolení na výše uvedenou stavbu. Uvedeným dnem bylo zahájeno vodoprávní
řízení.
Vodoprávní úřad oznámil dne 13.08.2013 zahájení řízení známým účastníkům řízení a
dotčeným orgánům. Vodoprávní úřad podle ustanovení § 112 odst. 2 stavebního zákona upustil
od ohledání na místě a ústního jednání, protože mu poměry byly dobře známy a žádost
poskytovala dostatečné podklady pro posouzení, a stanovil, že ve lhůtě do 05.09.2013 mohou
účastníci řízení uplatnit své námitky a dotčené orgány svá stanoviska. Současně je upozornil,
že na později podané námitky nebude možno brát zřetel.
Účastníci stavebního řízení byli určeni dle ustanovení § 115 vodního zákona a § 109
stavebního zákona.
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Účastníci řízení podle § 27 odst.1 správního řádu
Stavebník
• MĚSTO LITVÍNOV, zast. MĚÚ Litvínov odborem investic a regionálního rozvoje, náměstí
Míru č.p. 11, Horní Litvínov, 436 01 Litvínov 1
Účastníci řízení § 27 odst. 2 stavebního zákona
Příslušná obec
MĚSTO LITVÍNOV, zast. MĚÚ odborem investic a regionálního rozvoje,
Vlastníci dotčených pozemků
• MĚSTO LITVÍNOV zast. Městským úřadem Litvínov odborem nakládání s majetkem,
• Státní pozemkový úřad, IDDS: z49per3
• Drahoslav Erlich, Křížatecká č.p. 119, Janov, 435 42 Litvínov 8
Vlastníci sousedních pozemků a staveb
• Václav Žemlička, Křížatecká č.p. 102, Janov, 435 42 Litvínov 8
• Ústecký kraj zastoupený Správou a údržbou silnic Ústeckého kraje, příspěvková
organizace, Ruská č.p. 260/13, Dubí u Teplic 3
• Neznámý vlastník (pozemek parc.č. 968/1 k.ú. Janov u Litvínova) - doručováno veřejnou
vyhláškou
Dotčeni stavbou (věcné břemeno)
• Telefónica O2 Czech Republic, a.s., IDDS: d79ch2h
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, souhlasů a
vyjádření vodoprávního úřadu:
• Žádost o vydání stavebního povolení pro vodní díla – MĚSTO LITVÍNOV zastoupené
Městským úřadem odborem investic a regionálního rozvoje
• Plná moc ze dne 02.01.2013
• Městský úřad Litvínov, stavební úřad – kopie územního rozhodnutí ze dne 31.01.2012,
spis.zn. SÚ/4806/2011/SOH/UR/3634
• Městský úřad Litvínov, stavební úřad - souhlas podle § 15 stavebního zákona ze dne
15.07.2013, spis.zn. OSÚ/31881/2013/SOH/3634
• Kopie katastrální mapy ze dne 12.08.2013
• Výpis z katastru nemovitostí ze dne 13.08.2013
• Městský úřad Litvínov OŽPRR – oddělení úřad územního plánování – vyjádření ze dne
12.01.2011, č.j. MELTD 1145/2011
• Povodí Ohře, státní podnik Chomutov - stanovisko ze dne 15.07.2013, zn. 003210018716/2013
• Český rybářský svaz, Severočeský územní svaz, ústí nad Labem – vyjádření ze dne
01.02.201, zn. 257/11
• ČEZ Distribuce a.s. – vyjádření ze dne 19.12.2012, zn. 0100121676, vyjádření ze dne
15.07.2013, zn. 1055324156
• ČEZ ICT Services, a.s. – vyjádření ze dne 20.12.2012 zn. 0200076990
• Telefónica O2 Czech Republic, a.s. – vyjádření ze dne 19.12.2012, č.j. 715741/12
• Severočeské vodovody a kanalizace a.s. – vyjádření ze dne 17.01.2013, zn.
O13610003011/TPCZ/We
• UPC Česká republika, a.s. – vyjádření ze dne 24.01.2013, zn. A02298/2013
• Vojenská ubytovací a stavební správa Praha – souhlas ze dne 07.01.2013, č.j.
ÚP-545-11-2013
• RWE Distribuční služby, s.r.o. – stanovisko ze dne 16.01.2013, zn. 5000730425
• Městský úřad Litvínov odbor ŽPRR – úsek životního prostředí – stanovisko ze dne
25.03.2011 č.j. MELTD/12265/2011/OŽPRR-ÚŽP/MAJ/ST
• Stanovisko vlastníka sousedního pozemku (pan Václav Žemlička) souhlas ze dne
20.04.2011
• Smlouva o umožnění realizace stavby (Město Litvínov a Drahoslav Erlich)
• Smlouva vlastníka nemovitosti a investora k plánované stavbě (Pozemkový fond ČR a
Město Litvínov) ze dne 14.11.2011
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Městský úřad Litvínov, odbor životního prostředí – závazné stanovisko (souhlas se
zásahem do VKP) ze dne 13.02.2013, spis.zn. OŽP/717/2013/ZEI/246.4
Městský úřad Litvínov, odbor životního prostředí – povolení ke kácení dřevin rostoucí mimo
les ze dne 11.02.2013, spis.zn. 718/2013/ZEI/246.10
Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková organizace – vyjádření ze dne
03.09.2013

Stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených orgánů
vyžadovaných zvláštními předpisy a vyjádření účastníků řízení, která zkoordinoval a zahrnul do
podmínek tohoto rozhodnutí.
Projektovou dokumentaci zpracovala oprávněná osoba - Ing. Jan Jirásek (autorizovaný inženýr
pro stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství, ČKAIT – 0401800).
Popis stavby
Projektová dokumentace řeší zkapacitnění průtočného profilu, opravu stávajících opěrných zdí,
stabilizace přilehlých svahů na části koryta Janovského potoka, který vede souběžně
s komunikací v ulici Křižatecká. Technické řešení úpravy Janovského potoka spočívá ve snížení
průměrného podélného sklonu dna z 8% na 3,5% a to za využití dřevěných a kamenných
stupňů výšky 0,40m. Příčný profil toku bude stabilizován kamennou rovnaninou ve sklonu svahů
1:1 s kolmou výškou 1,50m. V km 0,000 - 0,017 bude na PB realizována kamenná zeď na MC.
Přechod mezi kamennou rovnaninou a zdí bude zajištěn pomocí zborcené plochy. Celková
délka úpravy činí 57 m. Podrobněji řeší stavbu projektová dokumentace.
Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí:
- Předložená vyjádření účastníků řízení byla zkoordinována a zahrnuta do podmínek tohoto
rozhodnutí.
Ve výroku rozhodnutí zdejší úřad vymezil rozsah povolené stavby a stanovil podmínky pro její
provedení. Povinnosti plynoucí z obecně platných právních předpisů nejsou předmětem
povolení, neboť povinnosti řídit se jejich ustanoveními řeší jednotlivé předpisy. Jedná se
zejména o předpisy v oblasti bezpečnosti práce a práce ochranných pásmech sítí, ze kterých
vyplývají tyto povinnosti:
- Při provádění stavby je nutno dodržovat předpisy týkající se bezpečnosti práce a
technických zařízení, zejména vyhlášku 591/2006 Sb., o bezpečnosti práce a technických
zařízení při stavebních prací, nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na
bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky.
- Staveniště bude řádně zajištěno a tím zabráněno vstupu cizím osobám do prostoru
rozestavěné stavby.
- Při provádění stavby budou dodržena ustanovení vyhlášky č. 268/2009 Sb. o technických
požadavcích na stavby.
- Stavebník musí dbát na to, aby zhotovitel stavby použil na stavbu jen takové výrobky, u
kterých lze na kontrolní prohlídce stavby prokázat, že splňují technické požadavky na
výrobky podle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, ve znění
pozdějších předpisů.
- Před započetím zemních prací je nutno zajistit vytýčení stávajících inženýrských sítí jejich
vlastníky a provozovateli přímo v terénu a v jejich blízkosti postupovat dle pokynů těchto
vlastníků a provozovatelů při zvýšené opatrnosti.
Posouzení vodoprávního úřadu:
Vodoprávní úřad v provedeném řízení přezkoumal předloženou žádost z hledisek uvedených
v ustanoveních vodního zákona a stavebního zákona, a zjistil, že jejím uskutečněním nebo
užíváním nejsou ohroženy zájmy chráněné zákony a zvláštními předpisy. Při přezkoumání
žádosti a na základě shromážděných právně významných skutečností nebyly shledány důvody
bránící povolení. Vodoprávní úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití
ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.
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Poučení účastníků:
Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu
Ústeckého kraje 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.
Toto rozhodnutí se účastníkům řízení doručuje do vlastních rukou. Dnem doručení je den, kdy
byla písemnost doručena do vlastních rukou. Doručení je provedeno vyzvednutím písemnosti
prostřednictvím provozovatele poštovních služeb nebo do datové schránky. Jestliže písemnost
uložená na poštovní službě není vyzvednuta ve lhůtě 10 dnů ode dne, kdy byla k vyzvednutí
připravena, je považována za doručenou posledním dnem této lhůty. Dokument, který byl
dodán do datové schránky, je doručen okamžikem, kdy se do datové schránky přihlásí osoba,
která má s ohledem na rozsah svého oprávnění přístup k dodanému dokumentu. Nepřihlásí-li
se do datové schránky oprávněná osoba ve lhůtě 10 dnů ode dne, kdy byl dokument dodán do
datové schránky, považuje se tento dokument za doručený posledním dnem této lhůty.
V případě, že si adresát vyzvedne písemnost po 10ti denní lhůtě, lhůta pro podání odvolání se
nepočítá od faktického převzetí písemnosti, ale od 11. dne od uložení písemnosti.
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.
Vodoprávní úřad po dni nabytí právní moci stavebního povolení zašle stavebníkovi jedno
vyhotovení ověřené projektové dokumentace a štítek obsahující identifikační údaje o povolené
stavbě.
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.
Při likvidaci případných škod vzniklých stavbou na cizím majetku se postupuje podle obecných
právních předpisů o náhradě škody.

OTISK ÚŘEDNÍHO RAZÍTKA

Bc. Petr Kačala v.r.
vedoucí stavebního úřadu
Poplatek:
Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích se nevyměřuje.

Obdrží:
Účastníci řízení
Stavebník
• MĚSTO LITVÍNOV, zast. MĚÚ odborem investic a regionálního rozvoje, náměstí Míru č.p.
11, Horní Litvínov, 436 91 Litvínov 1
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Příslušná obec
• MĚSTO LITVÍNOV, zast. MĚÚ odborem investic a regionálního rozvoje,
Vlastníci dotčených pozemků
• MĚSTO LITVÍNOV zast. Městským úřadem Litvínov odborem nakládání s majetkem,
• Státní pozemkový úřad, IDDS: z49per3
• Drahoslav Erlich, Křížatecká č.p. 119, Janov, 435 42 Litvínov 8
Vlastníci sousedních pozemků a staveb
• Václav Žemlička, Křížatecká č.p. 102, Janov, 435 42 Litvínov 8
• Ústecký kraj zastoupený Správou a údržbou silnic Ústeckého kraje, příspěvková
organizace, Ruská č.p. 260/13, Dubí u Teplic 3
• Neznámý vlastník (pozemek parc.č. 968/1 k.ú. Janov u Litvínova) - doručováno veřejnou
vyhláškou
Dotčeni stavbou
• Telefónica O2 Czech Republic, a.s., IDDS: d79ch2h

