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SCHVÁLENÍ HAVARIJNÍHO A POVODŇOVÉHO PLÁNU
Výroková část:
Magistrát města Chomutova, Vodoprávní úřad, 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 žádost, kterou dne 02.05.2012 podal
Lesy České republiky, s.p., IČ 42196451, Přemyslova 1106, 501 68 Hradec Králové,
kterého zastupuje Lesy České republiky, s.p., Lesní správa Litvínov, IČ 42196451, Máchova 1688, 436 06
Litvínov
(dále jen "žadatel"), a na základě tohoto posouzení:
I.

schvaluje

podle § 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 realizaci stavby :
Rámový propust 1.c. Kamenička
(dále jen "havarijní plán"):
Název kraje
Název obce
Identifikátor katastrálního území
Název katastrálního území
Parcelní čísla dle evidence katastru nemovitostí

Ústecký kraj
Blatno
605352
Bečov
parc. č. 450/1, 497/21, 561/1 v katastrálním
území Bečov

Magistrát města Chomutova
Zborovská 4602, 430 28 Chomutov | tel.: +420 474 637 111 | fax: +420 474 652 777| e -mail: podatelna@chomutov-mesto.cz
Datová schránka: 497beyz | IČ: 00261891 | DIČ: CZ 00261891 | číslo účtu: KB 19-0000626441/0100 | www.chomutov-mesto.cz
Úřední dny a hodiny: pondělí, středa 08.00-17.00 hodin | úterý, čtvrtek 08.00-15.00 hodin

Č.j. SZ MM CH/48844/2012

str. 2

Číselný identifikátor vodního toku
Název vodního toku
Číslo hydrologického pořadí a podpořadí
Umístění jevu vůči břehu (Č 09)
Přímé určení polohy (souřadnice X, Y)
Název vodního díla
Popis vydaného opatření

143410000100
Kamenička
1-13-03-1090
vodní tok
983719; 813966
Rámový propust 1.c. Kamenička
schválení havarijního plánu a povodňového
plánu stavby

II.

Stanoví podmínky pro havarijní plán:
 Zhotovitel stavby je povinen změnit nebo doplnit havarijní plán stavby, 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 a před zahájením stavby
sdělí vodoprávnímu úřadu osobu zhotovitele stavby zodpovědnou za plnění povinností a opatření
vyplývajících z tohoto dokumentu a povodňového plánu stavby.
III. Potvrzuje:
 Soulad povodňového plánu stavby s povodňovým plánem ORP Chomutov.
Účastníci řízení na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu (§ 27 odst. 1 správního řádu):
Lesy České republiky, s.p., Přemyslova 1106, 501 68 Hradec Králové
Odůvodnění:
Dne 02.05.2012 podal žadatel žádost o schválení havarijního plánu stavby a potvrzení souladu povodňového
plánu stavby . Tímto dnem bylo zahájeno vodoprávní řízení.
Žádost byla doložena těmito doklady:
2 x HP stavby
2 x PP stavby
Souhlasným stanoviskem správce toku Povodí Ohře s.p. závod 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
Vodoprávní úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve
výroku uvedených.
Poučení účastníků:
Proti tomuto rozhodnutí se mohou účastníci řízení podle 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“
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Taibr Libor
zaměstnanec pro vodní hospodářství
Poplatek:
Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích se nevyměřuje.
Přílohy pro žadatele:
1 x havarijní plán stavby
1 x povodňový plán stavby
Obdrží:
účastníci řízení a zmocněnec(doručenky do vlastních rukou)
1. Lesy České republiky, s.p. doručuje se zmocněnci
2. zmocněnec Lesy České republiky, s.p., Lesní správa Litvínov,
3. Povodí Ohře, státní podnik, IČ 70889988, závod Chomutov

