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VÝZVA
Milada Veselá, nar. 18.7.1978, Kamenný vrch 5266, 430 04 CHOMUTOV,
Martin Veselý, nar. 4.11.1974, Kamenná 5101, 430 04 CHOMUTOV,
které zastupuje KAP ATELIER s.r.o., IČ 27338614, Revoluční 36, 430 01 Chomutov
(dále jen "stavebník") dne 5.8.2010 podal žádost o vydání povolení k nakládání s vodami:
"Novostavba rodinného domu na p.p.č.1482/10, k.ú. Údlice"
(dále jen "nakládání") na pozemku parc. č. 1482/10 v katastrálním území Údlice. Uvedeným dnem bylo
zahájeno vodoprávní řízení.
MAGISTRÁT MĚSTA CHOMUTOVA, odbor Stavební úřad a životní prostředí, úsek životního
prostředí, jako vodoprávní úřad příslušný podle § 105 a § 106 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a
o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "vodní zákon"), a jako
speciální stavební úřad podle § 15 odst. 4 vodního zákona shledal, že předložená žádost neposkytuje
dostatečný podklad pro posouzení navrhovaného nakládání s vodami, a proto podle § 45 odst. 2 zákona č.
500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů
v yzýv á
žadatele, aby nejpozději do 16.9.2010 doplnil žádost o tyto údaje a podklady:
1. posouzení odolnosti obvodových a nosných zdí stavby s přihlédnutím k zatížení konstrukce
průchodem povodně a opakovaného rozmáčení
2. svislý řez stavbou doplněný výškopisnou kótou s nadmořskou výškou a vyznačením hladiny
Chomutovky při průtoku Q100 ( kóta hladiny vody při průtoku Q 100 je v místě stavby dle
informace od Povodí Ohře s.p. k posouzení sousední zástavby 290,80 m n.m. )
Pokud nebudou nedostatky žádosti ve stanovené lhůtě odstraněny, bude řízení podle § 66 odst. 1 písm. c)
správního řádu zastaveno.
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USNESENÍ
Výroková část:
MAGISTRÁT MĚSTA CHOMUTOVA, odbor Stavební úřad a životní prostředí, úsek životního
prostředí, jako vodoprávní úřad příslušný podle (§106) zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně
některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "vodní zákon"), podle § 64
odst. 1 písm. a) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů
pře ruš uje
vodoprávní řízení zahájené podáním žádosti dne 5.8.2010 o vydání souhlasu k umístění stavby :
"Novostavba rodinného domu na p.p.č.1482/10, k.ú. Údlice"
(dále jen "souhlas") na pozemku parc. č. 1482/10 v katastrálním území Údlice, kterou podali
Milada Veselá, nar. 18.7.1978, Kamenný vrch 5266, 430 04 CHOMUTOV,
Martin Veselý, nar. 4.11.1974, Kamenná 5101, 430 04 CHOMUTOV,
které zastupuje KAP ATELIER s.r.o., IČ 27338614, Revoluční 36, 430 01 Chomutov
Účastníci řízení na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:
Martin Veselý, nar. 4.11.1974, Kamenná 5101, 430 04 CHOMUTOV
Milada Veselá, nar. 18.7.1978, Kamenný vrch 5266, 430 04 CHOMUTOV
Odůvodnění:
Dnem podání žádosti bylo zahájeno vodoprávní řízení. Žádost (zejména dokumentace) neposkytuje
dostatečný podklad pro posouzení navrhovaného nakládání s vodami. Žadatel byl proto vyzván
k doplnění žádosti a z tohoto důvodu bylo též rozhodnuto o přerušení řízení.
Vodoprávní úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů
ve výroku uvedených.
Účastníci řízení - další dotčené osoby:
Povodí Ohře, státní podnik, závod Chomutov, OBECNÍ ÚŘAD ÚDLICE
Poučení účastníků:
Proti tomuto usnesení se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu Ústeckého
kraje se sídlem v Ústí nad Labem. podáním u zdejšího správního orgánu. Podle § 76 odst. 5 správního
řádu odvolání nemá odkladný účinek.
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. Odvolání jen proti odůvodnění usnesení je nepřípustné.

„otisk úředního razítka“
Taibr Libor
pracovník pro vodní hospodářství
Obdrží:
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1. KAP ATELIER s.r.o.

