MAGISTRÁT MĚSTA ÚSTÍ NAD LABEM
odbor životního prostředí
Velká Hradební 8, 401 00 Ústí nad Labem
Váš dopis: ze dne 11. 7. 2014
spisová značka: MM/OŽP/VHO/47464/2014/Rz-72
evidenční číslo: 98586/2014
vyřizuje: Bc. Martínková
Datum: 24. 7. 2014

ROZHODNUTÍ
Magistrát města Ústí nad Labem, odbor životního prostředí jako vodoprávní úřad věcně
příslušný dle ust. § 104 odst. 2 písm. c) a ust. § 106 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb.,
o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů a místně
příslušný správní orgán podle ust. § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění
pozdějších předpisů,
vydává
žadateli/účastníkovi řízení dle ust. § 27 odst. 1 správního řádu, jímž je právnická osoba:
Statutární město Ústí nad Labem,
se sídlem Velká Hradební 2336/8, 401 00 Ústí nad Labem, IČO 00081531,
zastoupené
Ing. Evou Šartnerovou, vedoucí odboru rozvoje města Magistrátu města Ústí nad Labem,
povolení
podle ustanovení § 14 odst. 1 písm. a) vodního zákona
k některým činnostem –
k vysazování stromů v záplavovém území vodního toku řeky Labe
v rámci akce „Revitalizace Střekovského nábřeží v Ústí nad Labem“,
na území města Ústí nad Labem, v kraji Ústeckém, v katastrální území Střekov,
na pozemcích p. č. 2529/3, 2529/4 a 2529/7, na pravém břehu řeky Labe (IDVT 10100002)
v ř. km. 765,22 – 765,68, ČHP 1-13-05-021, v území vodního útvaru povrchových vod „Labe
po soutok s tokem Bílina“ ID 14418000 a ve vodním útvaru podzemních vod „Křída dolního
Labe po Děčín – pravý břeh, severní část“ ID 46200, orientační poloha místa záměru je dle
souřadnic JTSK, osy X/Y: 976409/760361.
Záplavové území bylo stanoveno Krajským úřadem Ústeckého kraje, odborem životního
prostředí a zemědělství pod č. j.: 3282/03/ZPZ/Ko ze dne 18. 3. 2004.
Doba, na kterou se povolení vydává: 30. 4. 2015
Popis činnosti:
Předmětem činnosti je provedení objektu SO 105 v rámci výše uvedené akce. Jedná se
o výsadbu – doplnění vzrostlé aleje lip podél chodníku u ulice Střekovské nábřeží ve
stanoveném záplavovém území řeky Labe. Bude vysazeno 3 ks lípy srdčité o velikosti
obvodu kmene 14 – 18 cm.
Účastníci řízení (§ 27 odst. 1 správního řádu):
Statutární město Ústí nad Labem, se sídlem Velká Hradební 2336/8, 401 00 Ústí nad
Labem, IČO 00081531, zastoupené Ing. Evou Šartnerovou, vedoucí odboru rozvoje města
Magistrátu města Ústí nad Labem
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ODŮVODNĚNÍ
Magistrát města Ústí nad Labem, odbor životního prostředí, jako příslušný vodoprávní úřad
obdržel dne 11. 7. 2014 žádost investora stavby, kterým je právnická osoba Statutární město
Ústí nad Labem, se sídlem Velká Hradební 2336/8, 401 00 Ústí nad Labem, IČO 00081531,
zastoupené Ing. Evou Šartnerovou, vedoucí odboru rozvoje města Magistrátu města Ústí
nad Labem, o vydání povolení k některým činnostem - k vysazování stromů v záplavovém
území řeky Labe podle ust. § 14 odst. 1 písm. a) vodního zákona v rámci akce „Revitalizace
Střekovského nábřeží v Ústí nad Labem“,
Předmětem činnosti ve stanoveném záplavovém území řeky Labe je provedení objektu SO
105, který řeší výsadbu – doplnění vzrostlé aleje lip podél koryta řeky Labe. Bude vysazeno
3 ks lípy srdčité.
Žádost byla doložena všemi povinnými doklady podle vyhlášky č. 432/2001 Sb., o dokladech
žádosti o rozhodnutí nebo vyjádření a o náležitostech povolení, souhlasů a vyjádření
vodoprávního úřadu, ve znění pozdějších předpisů, včetně vyjádření správce toku, tj. Povodí
Labe, státní podnik, Hradec Králové a dokumentace řešící výsadbu, kterou vypracoval Ing.
Arch. Zdeněk Šťastný (autorizovaný architekt ČKA: 00680), Šrámkova 3369/39, 400 11 Ústí
nad Labem, IČO 19018819.
Vodoprávní úřad po posouzení žádosti z hledisek uvedených v ustanovení vodního zákona,
zjistil, že provedením uvedené činnosti nejsou ohroženy zájmy chráněné zákony a zvláštními
předpisy.
Na základě předložených dokladů a výsledků provedeného vodoprávního řízení bylo
za použití ust. § 115 odst. 10 rozhodnuto bezodkladně tak, jak je ve výroku uvedeno.

POUČENÍ ÚČASTNÍKŮ
Proti tomuto rozhodnutí mohou účastníci řízení podat podle § 81 a následujících správního
řádu odvolání ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu Ústeckého kraje,
se sídlem Velká Hradební 48, Ústí nad Labem a to podáním učiněným u zdejšího úřadu.
Za počátek lhůty se považuje den následující po dni oznámení tohoto rozhodnutí, nejpozději
však po uplynutí desátého dne ode dne, kdy bylo nedoručené a uložené rozhodnutí
připraveno k vyzvednutí. V tomto odvolání se uvede, v jakém rozsahu se rozhodnutí napadá,
namítaný rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení,
jež mu předcházelo, odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné. 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 odkladný účinek.
Činnost nesmí být zahájena, dokud povolení nenabude právní moci
otisk úředního razítka

Ing. Simona Heymerová
vedoucí odboru životního prostředí

Rozdělovník
Účastníci řízení ust. § 27 odst. 1 správního řádu (do vlastních rukou/DS)
1. Statutární město Ústí nad Labem, Velká Hradební 8, 401 00 Ústí nad Labem,
zastoupené Ing. Evou Šartnerovou, vedoucí odboru rozvoje města Magistrátu města
Ústí nad Labem
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Účastníci řízení dle § 27 odst. 2 a 3 správního řádu (do vlastních rukou/DS)
2. Povodí Labe, státní podnik, Víta Nejdlého 951, Hradec Králové
3. Městský obvod Ústí nad Labem - Střekov
Dotčené orgány a další (na vědomí/DS)
4. Magistrát města Ústí nad Labem, stavební odbor
5. AOPK Správa CHKO České Středohoří, Michalská 260/14, 412 01 Litoměřic
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