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Dle rozdělovníku

Změna stavby před jejím dokončením
R O Z H O D N U T Í
Stavebník : Obec Travčice, Travčice č.p. 150, 412 01 Litoměřice, IČ: 00264504
požádal dne 25.03.2015 o vydání změny stavby před jejím dokončením

„ Plovoucí molo na Labi v ř.km 799,970 Travčice - Nučničky „
na pozemku parc.č. 217/2 a 241 v k.ú. Nučničky
stavební povolení vydáno pod č.j.: 0015705/15/ŽP/BHo, ev.č.: C – 22 ze dne 06.03. 2015,
které nabylo právní moci dne 25.03.2015
Výroková část
změna stavby před jejím dokončením
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 jako speciální stavební úřad podle zákona
č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) po přezkoumání
žádosti rozhodl takto: pro změnu stavby před jejím dokončením vodního díla
I. vydává
změnu stavby před jejím dokončením
podle ustanovení § 118 odst. 3 stavebního zákona a podle ustanovení § 15 vodního zákona
vodního díla
„ Plovoucí molo na Labi v ř.km 799,970 Travčice - Nučničky „
na pozemku parc.č. 217/2 a 241 v k.ú. Nučničky
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Stavba obsahuje tyto objekty:





Plovoucí molo 10 x 1,5 m
přístupová lávka 6 x 1,5 m umístěná volně na břehový pozemek
Zaberaněné štětovnice 2 ks vzdáleny od sebe 4 m
Spojení štětovnic a plovoucího mola ocelovým lanem (případně řetězem)

Jedná se o tuto změny stavby před jejím dokončením:
Složení plovoucího mola ze segmentů výrobce JETFLOAT bude z finančních důvodů
nahrazeno z plastových sudů zasazených do kovové konstrukce.
Odůvodnění
Stavebník Obec Travčice, Travčice č.p. 150, 412 01 Litoměřice, IČ: 00264504 požádal dne
25.03.2015 o vydání změny stavby před jejím dokončením „ Plovoucí molo na Labi
v ř.km 799,970 Travčice - Nučničky „ na pozemku parc.č. 217/2 a 241 v k.ú. Nučničky.
Stavební povolení vydáno pod č.j.: 0015705/15/ŽP/BHo, ev.č.: C – 22 ze dne 06.03. 2015,
které nabylo právní moci dne 25.03.2015.
Městský úřad Litoměřice, odbor životního prostředí jako příslušný vodoprávní úřad v
provedeném řízení přezkoumal předloženou žádost o povolení změny stavby před jejím
dokončením z hledisek uvedených v § 118 stavebního zákona.
Bylo zjištěno , že realizací stavby po odsouhlasené změně nebudou ohroženy zájmy
společnosti ani nepřiměřeně omezena či ohrožena práva účastníků řízení.
Vodoprávní úřad v průběhu řízení neshledal důvody, které by bránily povolení změny stavby
před jejím dokončením.
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
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Správní poplatek podle položky 18 odst. 5 ve výši 1000 Kč zaplacen dne 09.04.2015.

Rozdělovník:
Obec Travčice, Travčice č.p. 150, 412 01 Litoměřice, IČ: 00264504
Povodí Labe, s.p., Víta Nejedlého 951, 500 03 Hradec Králové
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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