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Dle rozdělovníku

Stavební povolení k vodním dílům
R O Z H O D N U T Í
Stavebník : Obec Travčice, Travčice č.p. 150, 412 01 Litoměřice, IČ: 00264504
požádal dne 06.02.2015 o vydání stavebního povolení k vodním dílům
„ Plovoucí molo na Labi v ř.km 799,970 Travčice - Nučničky „
na pozemku parc.č. 217/2 a 241 v k.ú. Nučničky
pro umístění stavby vydal souhlas MěÚ Litoměřice-stavební úřad ze dne 12.11.2014
č.j.: 0074887/14/SÚ/Lbe. Dále předložil předepsanou projektovou dokumentaci
ke
stavebnímu řízení – 01/2014, kterou autorizoval Ing. Mojmír Dadejík , autorizovaný inženýr
pro vodohospodářské stavby , ČKAIT 0400850.
Výroková část
Městský úřad Litoměřice, 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 a příslušný speciální stavební úřad podle ustanovení §
15 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve
znění pozdějších předpisů projednal na stavebním a vodoprávním řízení žádost s dotčenými
orgány státní správy a se známými účastníky řízení.
Po přezkoumání žádosti podle § 15 vodního zákona a § 111 stavebního zákona,
rozhodl vodoprávní úřad takto:
„ Plovoucí molo na Labi v ř.km 799,970 Travčice - Nučničky „
na pozemku parc.č. 217/2 a 241 v k.ú. Nučničky
podle ustanovení § 115 stavebního zákona a podle ustanovení § 15 vodního zákona

povoluje
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Popis stavby:
Plovoucí molo – bude upevněno pomocí objímek k zaberaněným 2 ks štětovnic cca 6 m od
břehu. Štětovnice budou od sebe vzdáleny 4 m a zaberaněny cca 2,5 m do rostlého dna koryta
vodního toku. Plovoucí molo bude 10 x 1,5 m, výrobce JETFLOAT. Složeno ze segmentů
500x500x400 mm. Spojení se břehem bude lávkou 6 x 1,5 m umístěnou volně na břehový
pozemek. Štětovnice a plovoucí molo budou spojeny pevným ocelovým lankem (případně
řetězem) aby bylo zajištěno v případě povodně neodplavení mola dále po toku.
Pro provedení stavby se stanoví tyto podmínky:

1.

Stavba bude provedena podle projektové dokumentace z 01/2014, kterou autorizoval Ing.
Mojmír Dadejík , autorizovaný inženýr pro vodohospodářské stavby , ČKAIT 0400850.
Případné změny nesmí být prováděny bez předchozího souhlasu vodoprávního úřadu.

2.

Při provádění stavby budou dodržena ustanovení vyhl. č. 268/2009 Sb., o technických
požadavcích na stavby a je nutno dodržovat předpisy týkající se bezpečnosti práce a
technických zařízení a dbát o ochranu zdraví osob na staveništi.

3.

Stavebník zajistí vytyčení prostorové polohy stavby organizací k tomu oprávněnou.

4.

Stavba bude dokončena nejpozději do : 12/2015

5.

Stavbu bude provádět oprávněná osoba a oznámena vodoprávnímu úřadu před zahájením
prací.

6.

Plovoucí molo bude na viditelném místě označeno jménem a evidenčním označením
plovoucího zařízení včetně umístění břehového plavebního znaku C.1 „ Hloubka je
omezena“ s hodnotou 1,80 m. Zodpovědná osoba bude zajišťovat vyvazování plovoucího
zařízení podle kolísání vodní hladiny ke břehu tak, aby bylo bezpečné a aby bylo
zamezeno případnému poškozování záhozu.

7.

Provozovatel mola si bude zajišťovat potřebné plavební hloubky podél mol na vlastní
náklady. Plovoucí zařízení musí snést účinky kolísání hladiny v jezové zdrži České
Kopisty. K plovoucím zařízením musí být zpracován provozní řád a povodňový plán.

9.

K žádosti o kolaudační souhlas předloží stavebník:
Projektovou dokumentaci skutečného provedení, zaměření skutečného stavu do kopie
katastrální mapy v platném souřadnicovém a výškovém systému oprávněnou osobou,
závazná stanoviska dotčených orgánů k užívání stavby vyžadována zvláštními právními
předpisy, povodňový plán a provozní řád plovoucího zařízení

Po dokončení stavby je investor povinen požádat vodoprávní stavební úřad o kolaudační
souhlas . Stavební povolení pozbývá platnosti, jestliže do dvou let ode dne nabytí právní moci
nebude stavba zahájena.
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Odůvodnění
Stavebník Obec Travčice, Travčice č.p. 150, 412 01 Litoměřice, IČ: 00264504 požádal dne
06.02.2015 o vydání stavebního povolení k vodním dílům „ Plovoucí molo na Labi v ř.km
799,970 Travčice - Nučničky „ na pozemku parc.č. 217/2 a 241 v k.ú. Nučničky.
Pro umístění stavby vydal souhlas MěÚ Litoměřice-stavební úřad ze dne 12.11.2014
č.j.: 0074887/14/SÚ/Lbe. Dále předložil předepsanou projektovou dokumentaci
ke
stavebnímu řízení – 01/2014, kterou autorizoval Ing. Mojmír Dadejík , autorizovaný inženýr
pro vodohospodářské stavby , ČKAIT 0400850.
Státní plavební správa – pobočka Děčín vydala souhlasné stanovisko zn.: 656/DC/14 ze dne
25.03.2014. Povodí Labe, s.p. vydal souhlasné stanovisko dne 14.02.2014 pod č.j.:
TPČ/14/1452.
Stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených stanovisek, vyjádření, tyto požadavky
zahrnul do podmínek rozhodnutí a dospěl k závěru, že je stavba v souladu s veřejnými zájmy
a proto ji lze povolit.
Poučení účastníků
Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení podat odvolání podle ustanovení § 83 odstavce
1 správního řádu ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho oznámení k Městskému úřadu Litoměřice, 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 . 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. Podané odvolání má v souladu s ustanovením § 85
odstavce 1 správního řádu odkladný účinek. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je
nepřípustné.
Břetislav Holub
oprávněná úřední osoba
vodoprávní úřad Litoměřice
Správní poplatek podle položky 18 odst. 1 písm. h) ve výši 3000 Kč zaplacen dne
23.02.2015.
Rozdělovník:
Obec Travčice, Travčice č.p. 150, 412 01 Litoměřice, IČ: 00264504
Povodí Labe, s.p., Víta Nejedlého 951, 500 03 Hradec Králové, IČ: 70890005
Státní plavební správa – pobočka Děčín, Husická 1403/8, 405 02 Děčín VI
MěÚ Litoměřice - odbor ŽP, Pekařská 2, 412 01 Litoměřice
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