MAGISTRÁT MĚSTA CHOMUTOVA
ODBOR STAVEBNÍ ÚŘAD A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ,
ODDĚLENÍ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
ZBOROVSKÁ 4602, 430 28 CHOMUTOV, TELEFON - ÚSTŘEDNA 474637 111

NAŠE ZN.:

OSÚaŢP/Ţ/4842/08

VYŘIZUJE:
TEL.:
FAX:
E-M AIL:

Taibr Libor
474 637 931
474 637 913
l.taibr@chomutov-mesto.cz

DATUM :

23.12.2008

Petr Kovařík
Kamenná cesta 316
431 41 Údlice

ROZHODNUTÍ
Výroková část:
MAGISTRÁT MĚSTA CHOMUTOVA, odbor Stavební úřad a ţivotní prostředí, oddělení ţivotního 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"), ve správním řízení posoudil ţádost,
kterou dne 13.10.2008 podal
Petr Kovařík, nar. 28.2.1979, Kamenná cesta 316, 431 41 Údlice,
kterého zastupuje Jelínek Josef, IČ 12068802, Lipanská 4533, 430 01 Chomutov
(dále jen "ţadatel"), a na základě tohoto posouzení:
vydává s ouhlas
podle § 17 odst. 1 písm.a) vodního zákona ke stavbě, která můţe ovlivnit vodní poměry:
RD na p.p.č. 1482/9 k.ú. Údlice
na místě:
Název kraje
Název obce
Identifikátor katastrálního území
Název katastrálního území
Parcelní čísla dle evidence katastru nemovitostí
Číselný identifikátor vodního toku
Název vodního toku
Číslo hydrologického pořadí a podpořadí
Umístění jevu vůči břehu (Č 09)
Přímé určení polohy (souřadnice X, Y)

Ústecký kraj
Údlice
772615
Údlice
parc. č. 1482/9 v katastrálním území Údlice
143390000100
Chomutovka
1-13-03-114
pravý břeh
994467.65, 805605.06

v tomto rozsahu: Rodinný dům
Podmínky souhlasu podle § 17 odst. 2 vodního zákona:
1. Doba, po kterou se souhlas uděluje: na dobu ţivotnosti stavby rodinného domu.
2. Stavba bude provedena v souladu s § 16 odst. 1 písm. g) vyhlášky MMR 137/98 Sb. o obecných
technických poţadavcích na výstavbu.
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3. Stavba bude provedena v souladu s projektem stavby, který byl vypracován Janou Fulierovou IČ
11428376 v 06/2008 č.z. 8/2008.
4. V prvním nadzemním podlaţí nebudou navrţeny obytné místnosti . Při stavbě bude dodrţeno konstrukční
řešení , ţe nosné zdivo v 1.NP bude do kóty 290,90 m n.m. provedeno z betonu B20 tj. 100 mm nad kótu
hladiny vody při průtoku Q 100 která je v místě stavby 290,80 m n.m.
Účastníci řízení na něţ se vztahuje rozhodnutí správního orgánu (§ 27 odst. 1 správního řádu):
Petr Kovařík, nar. 28.2.1979, Kamenná cesta 316, 431 41 Údlice

Odůvodnění:
Dne 13.10.2008 podal ţadatel ţádost o souhlas vodoprávního úřadu. Tímto dnem bylo zahájeno vodoprávní
řízení.
Ţádost byla doloţena všemi povinnými doklady podle ustanovení § 8 vyhlášky č. 432/2001 Sb., o dokladech
ţádosti o rozhodnutí nebo vyjádření a o náleţitostech povolení, souhlasů a vyjádření vodoprávního úřadu, a
dalšími doklady.
Protoţe ţádost nebyla úplná a nebyla doloţena všemi podklady a stanovisky potřebnými pro její řádné
posouzení, byl ţadatel dne 21.10.2008 vyzván k doplnění ţádosti a řízení bylo přerušeno. Ţádost byla doplněna
dne 18.11.2008. o příčný řez stavbou .
Vodoprávní úřad oznámil zahájení řízení známým účastníkům řízení a dotčeným správním úřadům. Vodoprávní
úřad stanovil, ţe ve lhůtě do 11.12.2008 mohou účastníci řízení uplatnit své námitky a připomínky a dotčené
správní úřady svá stanoviska. Současně je upozornil, ţe na později podané námitky nebude moţno, podle
ustanovení § 115 odst. 8 vodního zákona, brát zřetel.
Stanoviska dotčených správních úřadů, odborná posouzení, znalecké posudky:
 Povodí Ohře, s.p. závod Chomutov
Posouzení vodoprávního úřadu:
Vodoprávní úřad v provedeném řízení přezkoumal předloţenou ţádost z hledisek uvedených v ustanoveních
vodního zákona, projednal ji s účastníky řízení a s dotčenými správními úřady a zjistil, ţe jejím uskutečněním
nebo uţíváním nejsou ohroţeny zájmy chráněné vodním zákonem a zvláštními předpisy. Při přezkoumání
ţádosti, projednání věci s účastníky řízení a na základě shromáţděných právně významných skutečností a
opravené dokumentace nebyly shledány důvody bránící souhlasu.
Vodoprávní úřad proto rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za pouţití ustanovení právních předpisů
ve výroku uvedených.
Účastníci řízení - další dotčené osoby (§ 27 odst. 2 správního řádu):
Povodí Ohře, s.p. závod Chomutov, Obec Údlice
Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků:
Námitky Povodí Ohře, státní podnik závod Chomutov byly zahrnuty do podmínek souhlasu a částečně byly
v opravené dokumentaci splněny.

Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí:
 Účastníci se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili.
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Poučení účastníků:
Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení k Krajskému úřadu Ústeckého kraje se
sídlem v Ústí nad Labem., podáním u zdejšího vodoprávního úřadu. Prvním dnem lhůty je den následující po
dni oznámení rozhodnutí.

Taibr Libor
pracovník pro vodní hospodářství

Poplatek:
Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích se nevyměřuje.
Přílohy pro žadatele:

Obdrží:
účastníci řízení (doručenky do vlastních rukou)
1. Petr Kovařík
2. Jelínek Josef
3. Povodí Ohře, s.p. závod Chomutov
4. Obec Údlice

