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ROZHODNUTÍ

Magistrát města Chomutova, Vodoprávní úřad, jako vodoprávní úřad příslušný dle ustanovení § 106 zákona č.
254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen
"vodní zákon"), posoudil návrh, který dne 26.06.2013 podal
Milan Salon, identifikační číslo 66131910, se sídlem Zaječice 13, 431 11 Vrskmaň (dále jen "navrhovatel"), a
na základě tohoto posouzení:
schvaluje
dle ustanovení § 39 odst. 2 písm. a) vodního zákona havarijní plán opatření pro případ závažného ohrožení
nebo zhoršení jakosti povrchových nebo podzemních vod, v případech havárie při zacházení se závadnými
látkami při provozu stavby vedeného pod názvem:
"Havarijní plán společnosti Betonové zboží - Milan Salon, Zaječice 32, Jirkov"
havarijní plán opatření pro objekty:
jedná se o zastřešený objekt nadzemní čerpací stanice motorové nafty typu FDC 7000 - dvouplášťová
provozní nádrž pro skladování a výdej motorové nafty, nacházející se na pozemkové parcele číslo
332/7 v katastrálním území Vrskmaň.
Havarijní plán se schvaluje za těchto podmínek:
1.
2.
3.
4.

Vlastník případně provozovatel je povinen veškeré objekty umístěné v areálu závodu Chomutov
provozovat v souladu se schváleným havarijním plánem.
Vlastník nebo provozovatel je povinen změnit nebo doplnit havarijní plán, změní-li se podmínky, za
kterých byl schválen.
Případné změny mohou být provedeny pouze na základě projednání a schválení vodoprávním úřadem.
Žadatel zajistí seznámení všech příslušných osob s tímto havarijním plánem.

Účastníci řízení, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu (§ 27 odst. 1 správního řádu):
Milan Salon, Zaječice 13, 431 11 Vrskmaň
Nebyly vzneseny námitky.

Č. j. SZ MMCH/73602/2013

s tr. 2

Odůvodnění
Dne 26.06.2013 podal navrhovatel návrh na schválení havarijního plánu vedeného pod názvem "Havarijní
plán společnosti Betonové zboží - Milan Salon, Zaječice 32, Jirkov". Uvedeným dnem bylo zahájeno řízení.
Žádost byla doložena všemi povinnými doklady podle ustanovení § 9 odst. 1 vodního zákona a § 2 vyhlášky č.
432/2001 Sb., o dokladech žádosti o rozhodnutí nebo vyjádření a o náležitostech povolení, souhlasů a
vyjádření vodoprávního úřadu, a dalšími doklady, a to zejména:
2 x havarijní plán odsouhlasený Povodí Ohře, státní podnik, závod Chomutov.
Havarijní plán vypracoval Tomáš Bursa ELKOPLAST CZ s.r.o., se sídlem Štefánkova 2664, 760 01 Zlín. Vhledem
k místním podmínkám doplnil havarijní plán Milan Bechyně, identifikační číslo 88035964, se sídlem Bezručova
4248, 430 01 Chomutov.
Posouzení vodoprávního úřadu:
Vodoprávní úřad přezkoumal předloženou žádost z hledisek uvedených v ustanoveních vodního zákona. Při
přezkoumání žádosti nebyly shledány důvody bránící schválení havarijního plánu pro stavbu "Havarijní plán
společnosti Betonové zboží - Milan Salon, Zaječice 32, Jirkov".
Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků:
Účastníci neuplatnili návrhy a námitky.
Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí:
Účastníci se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili.
Poučení účastníků
Proti tomuto rozhodnutí se mohou účastníci řízení dle ustanovení § 81 odst. 1 správního řádu odvolat,
v odvolání se uvede, v jakém rozsahu se rozhodnutí napadá a dále namítaný rozpor s právními předpisy nebo
nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo, ve lhůtě do 15 dnů ode dne jeho oznámení
ke 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.
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.
Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání
jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.
„otisk úředního razítka“

Ing. Hana Hanzíková
Zaměstnanec životního prostředí
Poplatek
Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích se nevyměřuje.
Přílohy pro žadatele (po nabytí právní moci)
1 x odsouhlasený havarijní plán
Doručí se
účastníci řízení (doručenky do vlastních rukou)
1. Milan Salon
ostatní (obyčejně)
2. Povodí Ohře, státní podnik, závod Chomutov

