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ROZHODNUTÍ
POVOLENÍ ZMĚNY STAVBY PŘED JEJÍM DOKONČENÍM

Magistrát města Chomutova, Vodoprávní úřad, jako vodoprávní úřad a speciální stavební úřad (dále jen
"stavební úřad") příslušný podle § 15 a § 106 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů
(vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "vodní zákon"), podle § 120 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 o povolení stavby vodního díla, kterou dne 14.11.2012 podal
Severočeské doly a.s., IČO 49901982, se sídlem Boženy Němcové 5359, 430 01 Chomutov
(dále jen "stavebník"), a na základě tohoto přezkoumání podle § 15 odst. 1 vodního zákona, § 68 stavebního
zákona
povoluje
změnu stavby vodního díla:
„Ochranný val Březno II - odvodnění“
(dále jen "stavba") před dokončením na pozemku parc. č. 710/1, 711/1, 712/1, 715/3, 716/5, 716/8, 716/9,
723/13, 726/18 v katastrálním území Březno u Chomutova.
Změna stavby spočívá v prodloužení lhůty k dokončení stavby do 30.06.2014.
Rozhodnutí o námitkách účastníků řízení:
Námitky nebyly uplatněny.
Odůvodnění
Dne 14.11.2012 podal stavebník žádost o změnu stavby vodního díla před jejím dokončením spočívající
v prodloužení lhůty k dokončení stavby, na kterou vydal Magistrát města Chomutova, Vodoprávní úřad
stavební povolení dne 10.04.2012 pod č. j. SZ MMCH/40278/2012.
Stavební úřad oznámil zahájení řízení známým účastníkům řízení a dotčeným správním úřadům. Stavební úřad
podle ustanovení § 68 odst. 2 a § 61 odst. 2 stavebního zákona upustil od ústního jednání a místního šetření,
protože mu poměry staveniště byly dobře známy a žádost poskytovala dostatečné podklady pro posouzení
stavby, a stanovil, že ve lhůtě do 06.12.2012 mohou účastníci řízení uplatnit své námitky a připomínky a
dotčené správní úřady svá stanoviska.
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Stavební úřad v provedeném řízení přezkoumal předloženou žádost podle ustanovení vodního zákona, § 68
odst. 2 a § 62 stavebního zákona, projednal ji v rozsahu, v jakém se změna dotýká práv, právem chráněných
zájmů nebo povinností účastníků řízení, jakož i zájmů chráněných dotčenými správními úřady, a zjistil, že jejím
uskutečněním nejsou ohroženy zájmy chráněné stavebním zákonem, předpisy vydanými k jeho provedení a
zvláštními předpisy.
Změny nejsou v rozporu s podmínkami stanovenými pro umístění stavby. Stavební úřad v průběhu řízení
neshledal důvody, které by bránily povolení změny stavby spočívající v prodloužení lhůty k dokončení stavby.
Stanoviska sdělili:
 Účastníci se ke změně termínu pro dokončení stavby nevyjádřili.
Stavební úřad proto rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve
výroku uvedených.
Účastníci řízení (§ 27 odst. 1 správního řádu):
 Severočeské doly a.s., Pozemkový fond České republiky, Krajské pracoviště pro Ústecký kraj
Námitky účastníků nebyly v řízení uplatněny.
Poučení účastníků
Proti tomuto rozhodnutí se mohou účastníci řízení odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému
úřadu Ústeckého kraje se sídlem v Ústí nad Labem, podáním u zdejšího stavebního úřadu. Prvním dnem lhůty
je den následující po dni oznámení rozhodnutí.

„otisk úředního razítka“

Libor Taibr
Zaměstnanec pro vodní hospodářství

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

Doručí se
účastníci řízení (doručenky do vlastních rukou)
1. Severočeské doly a.s.
2. Pozemkový fond České republiky, IČO 45797072, Krajské pracoviště pro Ústecký kraj
dotčené správní úřady (doručenka)
3. Magistrát města Chomutova, Obecní živnostenský úřad, stavební úřad a životní prostřední, Oddělení
životního prostředí, úsek ŽP (ZPF)
4. Magistrát města Chomutova, obecní živnostenský úřad, stavební úřad a životní prostředí, IČO 00261891,
Obecný stavební úřad

