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Městský úřad Litvínov
náměstí Míru 11, 436 01 Litvínov

odbor stavebního úřadu
Spis. zn.:
Čj.:

OSÚ/3586/2017/SOH/D-2204
OSÚ/40223/2017/SP

Oprávněná úřední osoba pro vyřízení: Ing. Hana Součková
Telefon:
476 767 867
Fax:
476 767 801
E-mail:
hana.souckova@mulitvinov.cz
Oprávněná úřední osoba pro podpis: Bc. Petr Kačala
Datum:

04.10.2017

ROZHODNUTÍ
Výroková část:
Městský úřad Litvínov, stavební úřad, jako vodoprávní úřad příslušný podle § 106 zákona
č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších
předpisů, 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, kterou dne
29.03.2017 podalo
Město Litvínov, IČO 00266027, náměstí Míru 11, 436 01 Litvínov-Horní Litvínov
(účastníci řízení podle ustanovení § 27 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb. správního řádu, ve
znění pozdějších předpisů, dále jen "žadatel" nebo „stavebník“), a na základě tohoto posouzení
vydává
stavební povolení
podle ustanovení § 15 vodního zákona a ustanovení § 115 stavebního zákona ke stavbě
vodního díla s názvem:
Revitalizace Janovského potoka a mostků, Litvínov - SO 01 Rekonstrukce koryta
Litvínov, Janov
(dále jen "stavba") na pozemcích parc. č. 735/1, 740, 741, 742/1, 745/2, 745/5, 745/6, 1018/3,
1018/5, 1058/1 v katastrálním území Janov u Litvínova.
Údaje o místu předmětu rozhodnutí:
Název kraje
Název obce
Identifikátory katastrálních území
Názvy katastrálních území
Parcelní čísla dle evidence katastru nemovitostí
Čísla hydrologického pořadí
Vodní tok
ř.km
Stavební objekty:

Ústecký
Litvínov
637068
Janov u Litvínova
parc. č. 735/1, 740, 741, 742/1, 745/2,
745/5, 745/6, 1018/3, 1018/5, 1058/1 k.ú.
Janov u Litvínova
2131

Janovský potok
0,036 - 0,144
reko břehových zdí v souhrnné délce cca 72 m, stabilizace dna
s úpravou podélného skonu, vložením zděných stupňů a prahů
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Pro provedení stavby se stanoví podle § 15 odst. 3 vodního zákona a § 115 odst. 1 stavebního
zákona tyto podmínky a povinnosti:
1. Stavba bude provedena podle ověřené projektové dokumentace s názvem „Revitalizace
Janovského potoka a mostků, Litvínov – SO 01 Rekonstrukce koryta", datum 06/2017, zak.
č. 05/2017, vyhotovena společností ENIMA PRO, a.s., IČO 26190338, Bělohorská č. p.
193/149, 169 00 Praha – Břevnov, oprávněnou osobou Ing. Janem Jiráskem,
autorizovaným inženýrem pro stavby vodního a krajinného inženýrství, ČKAIT -0401800,
ověřené ve vodoprávním řízení, která bude zaslána po nabytí právní tohoto rozhodnutí.
Případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení stavebního úřadu.
2. Stavba bude prováděna v koordinaci se zbývajícím stavebním objektem - rekonstrukce
mostků, na kterou bylo vydáno stavební povolení Městským úřad Litvínov, odborem
stavebního úřadu, speciální stavební úřad pro dopravní stavby.
3. Stavba bude dokončena nejpozději do 2 let od nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.
4. Stavebník písemně 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.
5. Stavebník písemně oznámí stavebnímu úřadu, kdy je možné na stavbě vykonat kontrolní
prohlídky. Kontrolní prohlídky budou probíhat v těchto fázích výstavby:
- rekonstrukce břehových zdí
- stabilizace dna
- uvedení do užívání
6. Při provádění stavebních prací nesmí být ohrožen provoz na přilehlých komunikacích, tyto
komunikace vč. jejich příslušenství nesmí být zároveň znečišťovány (dojde-li k znečištění,
zajistí stavebník okamžitou nápravu).
7. Vzhledem k okolní rodinné zástavbě nebudou v její blízkosti prováděny hlučné stavební
práce ve dnech pracovního volna, pracovního klidu, v době svátků a v době nočního klidu
(21:00 – 07:00). Budou učiněna všechna přístupná technická opatření tak, aby nedocházelo
k překračování povolených limitů hluku a vibrací v chráněném vnitřním prostoru staveb, dále
bude zamezeno úniku škodlivých látek a obtěžování obyvatel obytných domů zvýšenou
prašností.
8. Stavebník je povinen zajistit:
- aby v případě, že bude při realizaci stavby poškozeno okolí stavby (veřejná zeleň nebo
okolní veřejné komunikace), jejich uvedení zpět do předešlého stavu dle požadavku
technika Městského úřadu Litvínov, odboru nakládání s majetkem
- v případě, že se v souvislosti s výkopovými pracemi objeví nějaké další zařízení, aby se
k němu přistupovalo tak, aby nedošlo k jeho znehodnocení.
9. Stavebník je povinen dodržet podmínky Městského úřadu Litvínov, odboru životního
prostředí uvedené ve vyjádření odboru životního prostředí č. j. OŽP/21937/2016/MAJ/208.4
ze dne 23.05.2016 ve znění:
- Stavebník předloží doklady o tom, jakým způsobem byly odpady předány k opětovnému
využití (např. materiálové, energetické využití) či zneškodněny (vážní lístky
ze skládkového komplexu apod.) před užíváním stavby.
- Během stavebních úprav bude staveniště a přilehlé okolí udržováno v čistém stavu a
bude omezen únik prachových částic do okolí.
10. Stavebník je povinen dodržet podmínky Českého rybářského svazu, z.s., místní organizace
Most, uvedené ve stanovisku ze dne 13.06.2016, ve znění:
1. Chceme být informováni alespoň 30 dní před započetím prací, aby mohl být proveden
výlov ryb z dané lokality.
2. Vzhledem k výskytu pstruha obecného ve zmíněné lokalitě a charakteru prací bude
muset být celý úsek Janovského potoka před započetím prací vyloven a vylovené ryby
přemístěny do jiné části tohoto revíru.
3. Je nutné zamezit úniku škodlivých látek (provozní kapaliny strojů, stavební materiály,
apod.)
4. V případě jakékoliv havárie, nebo nepředvídané události okamžitě telefonicky nahlásit
vzniklou situaci. Kontaktní osoby: hospodář - Jiří Jakeš 775 319 986, 777910 516,
Slavomír Hrádek 777 910 511 (v případě nedostupnosti hospodáře).
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11. Stavebník je povinen dodržet podmínky Městského úřadu Litvínov, odboru životního
prostředí uvedené v závazném stanovisku se souhlasem k zásahu do významného
krajinného prvku vodní tok, č. j. OŽP/32890/2017/ZEI/246.4 ze dne 17.08.2017 ve znění:
- Mýcení křovin bude realizováno v době vegetačního klidu tj. 01.11. - 31.03.
- Dřeviny nacházející se v blízkosti přístupových tras, poř. výkopů, s jejichž kácením se
nepočítá, budou ochráněny dle ČSN 839061 – technologie vegetačních úprav v krajině –
ochrana stromů, porostů, vegetačních ploch při stavebních pracích.
- Souhlas se vydává na dobu realizace záměru.
12. Stavebník je povinen dodržet podmínky Povodí Ohře, státní podnik, závod Chomutov,
uvedené ve stanovisku ze dne 27.07.2017, zn. POH/32136/2017-2/201100, ve znění:
1. Během výstavby nedojde k významnému znečištění vod, zvláště ne ropnými látkami.
2. Koryto vodního toku nebude znečištěno stavebním materiálem, veškerý vybouraný i
stavební materiál napadaný do koryta toku bude okamžitě odstraněn na náklad
investora stavby.
3. Do toku pod stavbou budou po dobu stavby umístěny dvě přehrážky ze sorpčních
materiálů (např. sorpční hadi) k minimalizaci rizika úniku ropných látek a ke zmenšení
odtoku nerozpuštěných látek, zvláště v období provádění zemních prací.
4. Po výběru zhotovitele bude vypracován „Havarijní plán“ podle vyhlášky č. 450/2005 Sb.,
o náležitostech nakládání se závadnými látkami a náležitostech havarijního plánu,
způsobu a rozsahu hlášení havárií, jejich zneškodňování a odstraňování jejich
škodlivých následků, a povodňový plán stavby dle TNV 75 2931 „Povodňové plány“.
Tyto plány budou předloženy Povodí Ohře, státní podnik, závodu Chomutov k vyjádření
a poté budou schváleny příslušným vodoprávním úřadem. To vše před zahájením
stavby.
5. Koryto vodního toku včetně jeho okolí, budou po skončení prací uvedeny do původního
stavu.
6. Zahájení a ukončení prací bude oznámeno pracovníkovi Povodí Ohře, státní podnik,
Chomutov, provoz Teplice – Ing. Gučík, tel. č.: 608 462 203, gucik@poh.cz.
7. Povodí Ohře, státní podnik, nepřevezme do své správy žádné nově budované
konstrukce, nebude na nich provádět údržbu a neodpovídá za škody způsobené vodou
včetně škod způsobených ledovými jevy, a to jak v průběhu stavby, tak i při jejím
užívání.
13. Budou dodrženy obecné podmínky společnosti ČEZ Distribuce, a.s. uvedené ve sdělení
o existenci zařízení zn. 0100731344 ze dne 19.04.2017, a v souhlasu s umístěním stavby a
s prováděním činnosti v ochranném pásmu zn. č. stanoviska 1088977699 ze dne
06.09.2016 (z důvodu rozsáhlosti nejsou citovány), které je součástí dokladové části
projektové dokumentace.
14. K užívání stavby bude stavebním úřadem vydán kolaudační souhlas v souladu
s ustanovením § 15 vodního zákona a § 122 stavebního zákona. Žádost o vydání
kolaudačního souhlasu je nutné podat na předepsaném formuláři. 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.
15. Stavebník zajistí, aby byly před podáním žádosti o kolaudační souhlas, provedeny a
vyhodnoceny zkoušky předepsané zvláštními předpisy a byla opatřena závazná stanoviska
dotčených orgánů. Součástí žádosti o vydání kolaudačního souhlasu bude písemné
vyhodnocení podmínek stavebního povolení.
16. Užívání stavby bez kolaudačního souhlasu je nepřípustné a postihnutelné podle § 178
a § 180 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu.
Odůvodnění:
Městský úřad Litvínov, stavební úřad, obdržel dne 29.03.2017 žádost stavebníka,
zastoupeného společností ENIMA PRO, a.s., IČO 26190338, Bělohorská č. p. 193/149, 169 00
Praha – Břevnov, o vydání stavebního povolení na výše uvedenou stavbu. Uvedeným dnem
bylo zahájeno stavební řízení.
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Vzhledem k tomu, že žádost neobsahovala všechny předepsané údaje a podklady, vodoprávní
úřad vyzval dne 27.04.2017, spis. zn. OSÚ/3586/2017/SOH/D-2204, č.j. OSÚ/17767/2017/Vyz
žadatele k doplnění žádosti a k tomuto úkonu stanovil lhůtu. Současně usnesením ze dne
27.04.2017, spis. zn. OSÚ/3586/2017/SOH/D-2204, č.j. OSÚ/17927/2017/Usn řízení přerušil.
Žádost byla doplněna dne 21.08.2017 doplněna.
Vodoprávní úřad oznámil dne 28.08.2017 zahájení řízení známým účastníkům řízení a
dotčeným orgánům. K projednání žádosti současně nařídil ústní jednání spojené s ohledáním
na místě na 22.09.2017 s upozorněním, že na námitky, které nebudou sděleny nejpozději při
ústním jednání, nebude možno brát zřetel. O výsledku ústního jednání byl sepsán protokol.
Účastníci vodoprávního řízení byly určeny dle ustanovení § 115 vodního zákona a ustanovení
§ 109 stavebního zákona
Účastníci dle § 27 odst. 1 správního řádu
 Stavebník
Město Litvínov, náměstí Míru č.p. 11, Horní Litvínov, 436 01 Litvínov 1
 Zástupce stavebníka
ENIMA PRO, a.s., Bělohorská č.p. 193/149, Praha 6-Břevnov, 169 00 Praha 69,
Účastníci dle § 27 odst.2 a 3 správního řádu
 Vlastník pozemku nebo stavby, na kterém má být stavba prováděna, může-li být jeho
vlastnické právo k pozemku prováděním stavby přímo dotčeno a ten, kdo má k tomuto
pozemku nebo stavbě právo odpovídající věcnému břemenu, mohou-li být jejich práva
prováděním stavby přímo dotčena
MĚSTO LITVÍNOV zast. MěÚ Litvínov ONM, náměstí Míru č.p. 11, 436 01 Litvínov 1
Romana Blažková, K. H. Borovského č.p. 53, Janov, 435 42 Litvínov 8
Mgr. Martin Klika, Loupnická č.p. 202, Janov, 435 42 Litvínov 8
Jaroslav Grau, Kopistská č.p. 228, Janov, 435 42 Litvínov 8
Alena Habartová, Kopistská č.p. 228, Janov, 435 42 Litvínov 8
ČEZ Distribuce, a. s., Teplická č.p. 874/8, Děčín IV-Podmokly, 405 02 Děčín 2IDDS: v95uqfy
 Vlastník sousedního pozemku nebo stavby na něm, může-li být jeho vlastnické právo
prováděním stavby přímo dotčeno:
Povodí Ohře, státní podnik, sídlo: Bezručova č.p. 4219, 430 03 Chomutov 3, IDDS: 7ptt8gm
Lenka Kliková, Loupnická č.p. 202, Janov, 435 42 Litvínov 8
Účastníky řízení nejsou vlastnící dalších okolních pozemků a staveb v sousedství, jelikož se
jejich práv zamýšlená stavba a tímto rozhodnutím povolená stavba nedotkne.
Žádost byla doložena všemi povinnými doklady podle vyhlášky § 6 č. 432/2001 Sb., o
dokladech žádosti o rozhodnutí nebo vyjádření a o náležitostech povolení, souhlasů a vyjádření
vodoprávního úřadu, a dalšími doklady, a to:
 Plná moc
 Výpisy z katastru nemovitostí
 Kopie katastrální mapy
 Městský úřad Litvínov, stavební úřad – vyjádření dle § 15 odst. 2 stavebního zákona
spis. zn. OSÚ/4093/2017/HLA/3681, č. j. OSÚ/21487/2017 ze dne 24.05.2017
 Městský úřad Litvínov, odbor životního prostředí - závazné stanovisko se souhlasem
k zásahu do významného krajinného prvku vodní tok č. j. OŽP/32890/2017/ZEI/246.4
ze dne 17.08.2017
 Smlouva o umožnění realizace stavby č. KT/8993/16 uzavřená mezi stavebníkem Městem
Litvínov a vlastníkem dotčeného pozemku parc. č. 740 v k. ú. Janov u Litvínova
Mgr. Martinem Klikou dne 11.05.2017
 Smlouva o umožnění realizace stavby č. KT/9204/17 uzavřená mezi stavebníkem Městem
Litvínov a vlastníkem dotčeného pozemku parc. č. 745/5 v k. ú. Janov u Litvínova, Romanou
Blažkovou ze dne 12.04.2017
 Smlouva o umožnění realizace stavby č. KT/9203/17 uzavřená mezi stavebníkem Městem
Litvínov a vlastníkem dotčeného pozemku parc. č. 745/2 v k. ú. Janov u Litvínova,
Jaroslavem Grauem a Alenou Habartovou, dne 19.04.2017
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Souhlas s realizací a vstupy na pozemky parc. č. 740, 741 k. ú. Janov u Litvínova vlastníka
pozemku Mgr. Martina Kliky ze dne 18.04.2016
Souhlas s realizací a vstupy na pozemky parc. č. 745/5 aa st. parc. č. 26/1, 349 všechny
v k. ú. Janov u Litvínova vlastníka pozemku paní Romany Blažkové ze dne 18.04.2016
Souhlas s realizací a vstupy na pozemky parc. č. 745/2 a 745/8 v k. ú. Janov u Litvínova
vlastníka pozemku pana Jaroslava Graua a paní Aleny Harbatové ze dne 18.04.2016
Město Litvínov zast. Městským úřadem Litvínov, odborem nakládání s majetkem – vyjádření
k projektové dokumentaci zn. ONM/19943/2017 ze dne 16.05.2017
Povodí Ohře, státní podnik – stanovisko zn. POH/32136/2017-2/201100 ze dne 27.07.2017
Městský úřad Litvínov, odbor životního prostředí – vyjádření odboru životního prostředí
č. j. OŽP/21937/2016/MAJ/208.4 ze dne 23.05.2016
Krajská hygienická stanice Ústeckého kraje se sídlem v Ústí nad Labem, územní pracoviště
Most – závazné stanovisko č. j. KHSUL 20556/2016 ze dne 26.05.2016
Český rybářský svaz, z. s. místní organizace Most – stanovisko ze dne 13.06.2016
ČEZ Distribuce, a.s. - sdělení o existenci zařízení zn. 0100731344 ze dne 19.04.2017 a
souhlas s umístěním stavby a s prováděním činností v ochranném pásmu zn. č. stanoviska
1088977699 ze dne 06.09.2016,
Telco Pro Services, a.s. - vyjádření o existenci zařízení (nejsou sítě) zn. 0200586776 ze dne
19.04.2017
Severočeské
vodovody
a
kanalizace,
a.s.
vyjádření
k existenci
sítí
zn. O17610078371/OTPCMO/We ze dne 11.04.2017 a zn. SCVKZAD1686 ze dne
04.05.2017
T-Mobile Czech Republic a.s. (nejsou sítě) – vyjádření a stanovení podmínek pro udělení
souhlasu s umístěním stavby v ochranném pásmu zn. E13750/17 ze dne 18.04.2017 a
zn. E16434/17 ze dne 11.05.2017
UPC Česká republika, s.r.o. – vyjádření k existenci vedení (nejsou sítě) zn. E015966/16 ze
dne 18.08.2016
Česká telekomunikační infrastruktura a.s. (CETIN) - vyjádření k existenci sítí SO 02, 03
č. j. 687077/16 ze dne 18.08.2016 a stanovisko pracoviště ochrany sítě zn. POS-687077/16
ze dne 05.09.2016
GasNet, s.r.o. – stanovisko k existenci sítí zn. 5001547994 ze dne 08.08.2017
SITEL, spol. s.r.o. – vyjádření k existenci sítí (nejsou sítě) zn. 1111601771
ze dne 11.04.2016 a zn. 1111703084 ze dne 16.06.2017
Česká republika- Ministerstvo obrany, Sekce ekonomická a majetková MO, oddělení ochrany
územních zájmů Praha – souhlas s realizací stavby vyznačen na situaci č. j. ÚP-497/7-7882015 ze dne 18.04.2016
Technické služby Litvínov s.r.o. (VO) – vyjádření k existenci zařízení ze dne 15.04.2016
Městský úřad Litvínov, odbor správních evidencí – oddělení registru vozidel – vyjádření
č. j. OSE/20820/2016/KOC/Vyj ze dne 16.05.2016
Tepelné hospodářství s.r.o. - vyjádření k existenci zařízení (nejsou sítě) ze dne 15.05.2017
Severočeská teplárenská – vyjádření (nejsou sítě) č. j. ST-V-2017-00176
ze dne 18.04.02017 a zn. ST-V-2017-00265 ze dne 31.05.2017
Městský úřad Litvínov, odbor investic a regionálního rozvoje – úsek územního plánování –
vyjádření zn. OIRR/V-056/Br/2016, č. j. OIRR/20217/2016 ze dne 11.05.2016
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. - vyjádření zn. SCVKZAD1686 ze dne 04.05.2017,
ČEZ Distribuce, a.s. - vyjádření ke stavbě zn. 1093770905 ze dne 27.07.2017

Stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených orgánů
vyžadovaných zvláštními předpisy, zkoordinoval obsah těchto stanovisek a zahrnul je do
podmínek 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, a proto byly i
z podmínek předložených vyjádření uvedeny jen ty, které nejsou uvedeny v příslušných
právních přepisech. Jedná se zejména o předpisy v oblasti bezpečnosti práce a práce
ochranných pásmech sítí, ze kterých vyplývají tyto povinnosti:
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Při provádění stavby vodního díla 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.
Při provádění stavby budou dodrženy hlukové limity stanovené nařízením vlády č. 148/2006
Sb.
Při stavbě vodního díla je nutno dodržet ustanovení vyhlášky č. 590/2002 Sb. o technických
požadavcích pro vodní díla, zejména § 3, 4, 5 a 10. a vyhlášku č. 428/2001 Sb. kterou se
provádí zákon č.274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu ve znění
pozdějších předpisů.
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.
Při realizaci stavby při křížení sítí či souběhu podzemních sítí je nutno dodržet ČSN 73 6005
(prostorová úprava vedení technického vybavení), ČSN 73 3050 (Zemní práce a další
předpisy pro ukládání inženýrských sítí. Práce blíže nespecifikované budou provedeny dle
platných českých technických norem, předpisů, technologických a montážních postupů.
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.

Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí:
- Podmínky účastníka řízení Povodí Ohře, státního podniku, závod Chomutov, uvedené ve
stanovisku zn. POH/32136/2017-2/201100 ze dne 27.07.2017, stavební úřad zahrnul do
podmínek tohoto rozhodnutí podmínkou č. 12.
-

Podmínky účastníka řízení společnosti ČEZ Distribuce, a.s. uvedené ve sdělení o existenci
energetického zařízení zn. 0100731344 ze dne 19.04.2017, a v souhlasu s umístěním
stavby a s prováděním činnosti v ochranném pásmu zn. č. 1088977699 ze dne 06.09.2016,
stavební úřad zahrnul do podmínek tohoto rozhodnutí podmínkou č. 13. Podmínky nejsou
z důvodu rozsáhlosti citovány, jsou nedílnou součástí příloh v dokladové části projektové
dokumentace.

V rámci celého vodoprávního řízení bylo zjištěno:
a) K záměru stavby vodního díla bylo vydáno dne 24.05.2017 pod spis. zn.
OSÚ/4093/2017/HLA/3681, č. j. OSÚ/21487/2017 vyjádření podle § 15 stavebního zákona.
b) Projektová dokumentace řeší: rekonstrukci Janovského potoka v souhrnné délce cca 72 m
spočívající v rekonstrukci břehových zdí z lomového kamene, vyzděných na cementovou
maltu. Poškozené konstrukce budou dodatečně stabilizovány doplněním základového zdiva
a chybějícího zdiva. Zbývající část bude očištěna tlakovou vodou. Stabilizace dna bude
provedena kamennou rovnaninou spolu s úpravou podélného sklonu vložením zděných
stupňů a prahů. Podrobněji řeší stavbu projektová dokumentace. Orientační určení polohy
(souřadnicový systém JTSK souřadnice X, Y) ZÚ X=979366.17, Y= 795363.4,
KÚ X= 979449.12, Y= 795268.55.
c) Posouzení vodoprávního úřadu: speciální stavební úřad v provedeném vodoprávním řízení
přezkoumal předloženou žádost z hledisek uvedených v ustanoveních vodního zákona
a stavebního zákona, projednal ji s účastníky řízení a zjistil, že jejím uskutečněním nebo
užíváním nejsou ohroženy zájmy chráněné stavebním zákonem, předpisy vydanými k jeho
provedení a zvláštními předpisy, předložená projektová dokumentace je vypracována
oprávněným zpracovatelem. Na základě shromážděných právně významných skutečností
nebyly shledány důvody bránící povolení stavby, a proto rozhodl tak, jak je uvedeno ve
výrokové části tohoto rozhodnutí.
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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 stavební povolení se všem 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.
Stavební úřad po dni nabytí právní moci stavebního povolení předá 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.
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.
Při likvidaci případných škod vzniklých stavbou na cizím majetku se postupuje podle obecných
právních předpisů o náhradě škody.
Stavba se považuje za zahájenou při zahájení výkopových prací.

OTISK ÚŘEDNÍHO RAZÍTKA

Bc. Petr Kačala v.r.
vedoucí stavebního úřadu
Poplatek:
Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších
předpisů se nevyměřuje.
Obdrží:
Účastníci řízení:
 Stavebník
Město Litvínov, náměstí Míru č.p. 11, Horní Litvínov, 436 01 Litvínov
 Zástupce stavebníka
ENIMA PRO, a.s., Bělohorská č.p. 193/149, Praha 6-Břevnov, 169 00 Praha 69,
IDDS: 5yedw2j
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Vlastník pozemku nebo stavby, na kterém má být stavba prováděna, může-li být jeho
vlastnické právo k pozemku prováděním stavby přímo dotčeno a ten, kdo má k
tomuto pozemku nebo stavbě právo odpovídající věcnému břemenu, mohou-li být
jejich práva prováděním stavby přímo dotčena
MĚSTO LITVÍNOV zast. MěÚ Litvínov ONM, náměstí Míru č.p. 11, 436 01 Litvínov
Romana Blažková, K. H. Borovského č.p. 53, Janov, 435 42 Litvínov 8
Mgr. Martin Klika, Loupnická č.p. 202, Janov, 435 42 Litvínov 8
Jaroslav Grau, Kopistská č.p. 228, Janov, 435 42 Litvínov 8
Alena Habartová, Kopistská č.p. 228, Janov, 435 42 Litvínov 8
ČEZ Distribuce, a. s., Teplická č.p. 874/8, Děčín IV-Podmokly, 405 02 Děčín 2IDDS: v95uqfy
 Vlastník sousedního pozemku nebo stavby na něm, může-li být jeho vlastnické právo
prováděním stavby přímo dotčeno:
Povodí Ohře, státní podnik, sídlo: Bezručova č.p. 4219, 430 03 Chomutov 3, IDDS: 7ptt8gm
Lenka Kliková, Loupnická č.p. 202, Janov, 435 42 Litvínov 8
Vypraveno dne: 11.10.2017

