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Louny 7.7.2008
Vypraveno dne 8.7.2008

USNESENÍ

Městský úřad Louny, stavební úřad, jako vodoprávní úřad příslušný dle ust. § 10 a 11 zákona č. 500/2004
Sb., správní řád (dále jen „správní řád“). Podle ust. § 61 odst.1, písm.c) a § 66 zákona č.128/2000 sb., o obcích
ve znění pozdějších předpisů a § 2 odst.1 zákona č. 314/2002 sb., o stanovení obcí s pověřeným obecním
úřadem a stanovení obcí s rozšířenou působností, a dále jako vodoprávní úřad příslušný podle § 104, odst.2,
písm.c) a podle § 106 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 a
§ 15 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), podle § 88 odst. 1
stavebního zákona
pře ruš uje
stavební řízení zahájené podáním žádosti dne 27.5.2008 o vydání stavebního povolení stavby vodního díla
„domovní čistírna odpadních vod Chlumčany č.p. 128“ (dále jen "stavba") na pozemku st. p. 13/3, 13/7,
parc. č. 44/8, 60/1, 451/2, 451/6 v katastrálním území Chlumčany u Loun, který podali Helena Majarová,
Chlumčany 128, 439 03 Chlumčany u Loun, Miroslav Majar, Chlumčany 128, 439 03 Chlumčany u Loun
a současně zahajuje podle § 129 stavebního zákona
ř í z e n í o o d s t r a n ě n í s t a v b y,
z důvodu, že při ústním jednáním spojeném s ohledáním na místě dne 4.7.2008 vodoprávní úřad zjistil,
že se stavba je provedena a užívána bez příslušného povolení (rozhodnutí) stavebního úřadu.
Účastníci řízení na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:
Helena Majarová, nar. 26.2.1955, Chlumčany 128, 439 03 Chlumčany u Loun
Miroslav Majar, nar. 1.5.1948, Chlumčany 128, 439 03 Chlumčany u Loun
Obec Chlumčany, Chlumčany 154, 439 03 Chlumčany u Loun
Odůvodnění:
Dnem podání žádosti o vydání stavebního povolení bylo zahájeno stavební řízení.
Při ústním jednání spojeném s ohledání na místě ze dne 4.7.2008 bylo zjištěno, že stavba domovní čistírny
odpadních vod pro čp. 128 v Chlumčanech je provedena a užívána bez příslušného povolení nebo opatření
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příslušného správního úřadu. Vodoprávní úřad zahájil se stavebníky Miroslavem a Helenou Majarovými, bytem
Chlumčany čp. 128 řízení dle § 129 odst. 1 stavebního zákona 183/2006 Sb., odstranění stavby.
Stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku
uvedených.
Účastníci řízení - další dotčené osoby: Olga Svatová, Zemědělská vodohospodářská správa, územní pracoviště
Žatec, Pozemkový fond ČR Louny, Povodí Ohře, st. p., Chomutov, Michaela Hemišová, Kateřina Marešová.
Poučení účastníků:
Proti tomuto usnesení se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu Ústeckého kraje
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.

Ing. Jiří Janíček
vedoucí stavebního úřadu

Obdrží:
účastníci (dodejky)
Helena Majarová, Chlumčany 128, 439 03 Chlumčany u Loun
Miroslav Majar, Chlumčany 128, 439 03 Chlumčany u Loun
Obec Chlumčany, Chlumčany 154, 439 03 Chlumčany u Loun
Olga Svatová, Děčany 24, 411 15 Třebívlice
Zemědělská vodohospodářská správa územní pracoviště Žatec, Sv. Čecha 1128, 438 01 Žatec 1
Pozemkový fond ČR Louny,, Osvoboditelů 420, 440 01 Louny 1
Povodí Ohře, st. p., Chomutov, Bezručova 4219, 430 03 Chomutov 3
Michaela Hemišová, Chlumčany 19, 439 03 Chlumčany u Loun
Kateřina Marešová, Petra Obrovce 2246, 440 01 Louny 1
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