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/2435/09

VYŘIZUJE:
TEL.:
FAX:
E-M AIL:

Hana Hanzíková
474 637 942
474 637 913
h.hanzikova@chomutov-mesto.cz

DATUM :

4. 8. 2009

Martin Geist
Lázeňská 100
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 3. 7. 2009 podal
Martin Geist, nar. 20. 6. 1975, Lázeňská 100, Údlice
(dále jen "ţadatel"), a na základě tohoto posouzení:
vydává s ouhlas
podle § 17 odst. 1 písm. c) vodního zákona ke stavbě, které mohou ovlivnit vodní poměry v záplavových
územích, vedené pod názvem:
"Sklad zahradních produktů na parcele č.p. 1482/28 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
Říční km vodního toku
Přímé určení polohy (souřadnice X, Y)
v tomto rozsahu:

Ústecký kraj
Údlice
772615
Údlice
parc. č. 1482/28 v katastrálním území Údlice
143390000100
Chomutovka
213
0,000-37,000
994536.40, 805497.31
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Podmínky souhlasu
1. Ve stanoveném záplavovém území vodního toku Chomutovka nebudou skladovány snadno rozpojitelné a
odplavitelné materiály ani látky závadné vodám, pokud nebudou zabezpečeny před průtoky velkých vod.
2. Stavby musí být navrţena a provedena v souladu s § 16 odst. 1 písm. g) vyhlášky MMR 137/98 Sb., o
obecných technických poţadavcích na výstavbu, v platném znění (tzn., ţe při posuzování odolnosti stavby
musí být přihlédnuto i k zatíţením konstrukcí vzniklým při průchodu a po opadnutí velké vody).
3. PD bude předloţeno příslušnému správci pravobřeţního přítoku Chomutovky - přepad z koupaliště
(pozemek p.č. 1450/12 k vyjádření.
4. Pro nemovitost bude vypracován povodňový plán, který bude předloţen příslušné obci k zajištění souladu s
povodňovým plánem této obce.

Účastníci řízení na něţ se vztahuje rozhodnutí správního orgánu (§ 27 odst. 1 správního řádu):
Martin Geist, nar. 20. 6. 1975, Lázeňská 100, Údlice

Odůvodnění:
Dne 3. 7. 2009 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, a to:
 projektem stavby
 vyjádřením účastníků řízení
 situací širších vztahů
Vodoprávní úřad oznámil zahájení řízení známým účastníkům řízení. Vodoprávní úřad stanovil, ţe ve lhůtě do
31. 7. 2009 mohou účastníci řízení uplatnit své námitky a připomínky. Současně je upozornil, ţe na později
podané námitky nebude moţno, podle ustanovení § 115 odst. 8 vodního zákona, brát zřetel.
Vodoprávní úřad v provedeném řízení přezkoumal předloţenou ţádost z hledisek uvedených v ustanoveních
vodního zákona, projednal ji s účastníky řízení a zjistil, ţe jejím uskutečněním nebo uţíváním nejsou ohroţeny
zájmy chráněné vodním zákonem a zvláštními předpisy a dále nebyly shledány důvody bránící souhlasu.
Na základě uvedených skutečností, vodoprávní úřad proto rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí.
Účastníci řízení - další dotčené osoby (§ 27 odst. 2 správního řádu):
Povodí Ohře, státní podnik, Obec Údlice

Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků:
 Účastníci neuplatnili návrhy a námitky.
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.

Jaroslav Solař
vedoucí oddělení ţivotního prostředí
pověřený vedením odboru Stavební úřad
a ţivotní prostředí

Za správnost vyhotovení:
Poplatek:
Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích se nevyměřuje.
Obdrží:
účastníci řízení (doručenky do vlastních rukou)
1. Martin Geist
2. Povodí Ohře, státní podnik
3. Obec Údlice

