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dle rozdělovníku

06.02. 2020

Povolení změny stavby před jejím dokončením
Retence důlních vod na ÚRAO RICHARD Litoměřice – Bídnice
- prodloužení lhůty k dokončení stavby, určené ve stavebním povolení, které
bylo vydáno Městským úřadem Litoměřice, odborem životního prostředí dne
25.05. 2018, č.j.: MULTM/0035494/18/ŽP/JBa, , Ev.č.: A-26

Rozhodnutí
Odbor životního prostředí MěÚ Litoměřice, jako příslušný vodoprávní úřad dle § 106 odst.
1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších
předpisů (vodní zákon) a jako příslušný speciální stavební úřad dle § 15 odst. 1 písm. d)
zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších
předpisů (stavební zákon) a jako místně příslušný podle ustanovení § 11 zákona č. 500/2004
Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (správní řád), vydává následující rozhodnutí:

Výroková část
Vodoprávní úřad odbor životního prostředí MěÚ Litoměřice v souladu s § 118 zákona
č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů
povoluje změnu stavby před jejím dokončením
- prodlužuje lhůtu k dokončení stavby –

Retence důlních vod na ÚRAO RICHARD Litoměřice – Bídnice
-

vodní dílo bude umístěno na p.p.č.: 5369/2, 5327/1, 5329, 5328/1 v k.ú. Litoměřice
do 31.12. 2020
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stavebník:

Správa úložišť radioaktivních odpadů, IČO 66000769, se sídlem Dlážděná 1004/6,
110 00 Praha 1 Nové Město
Podmínky stanovené ve stavebním povolení a uplatněné v rámci územního a stavebního
řízení zůstávají nadále v platnosti.

Odůvodnění
Žadatel Správa úložišť radioaktivních odpadů, IČO 66000769, se sídlem Dlážděná
1004/6, 110 00 Praha 1 Nové Město požádal dne 05.02. 2020 o Povolení změny stavby před
jejím dokončením - prodloužení lhůty k dokončení stavby, určené ve stavebním povolení pro
stavbu - vodní dílo: "Retence důlních vod na ÚRAO Litoměřice - Bídnice". Stavba byla
zahájena, zatím nebyla dokončena.
Vodoprávní úřad MěÚ Litoměřice žádost o povolení změny stavby před jejím
dokončením posoudil. Jelikož nebyly shledány důvody bránící povolení změny stavby před
jejím dokončením, žádosti vyhověl a rozhodl, jak je uvedeno ve výrokové části tohoto
rozhodnutí. Správní poplatek 1000 Kč byl uhrazen.

Poučení účastníků
Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení podat podle ustanovení § 83 odstavce 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
podáním učiněným u Městského úřadu Litoměřice. Odvolání se podává v počtu 1 stejnopis.
Nepodá – li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je na jeho náklady Městský úřad
Litoměřice. Podané odvolání má v souladu s ustanovením § 85 odstavce 1 správního řádu
odkladný účinek. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.

Jiřina Bartoňová, DiS.
oprávněná úřední osoba
vodoprávní úřad MěÚ Litoměřice

Rozdělovník:
účastníci řízení : - obdrží do vlastních rukou
• Správa úložišť radioaktivních odpadů, IČO 66000769, se sídlem Dlážděná 1004/6,
110 00 Praha 1 Nové Město
dotčené orgány: - obdrží do vlastních rukou
• MěÚ Litoměřice – odbor životního prostředí , Pekařská 2 , 412 01 Litoměřice
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