Městský úřad Rumburk
Třída 9. května 1366/48, 408 01 Rumburk
odbor životního prostředí

vodoprávní úřad
č. j.: OŽP/11010-13/vyc

Zpracovatel: Vyčítalová

Datum: 09.04. 2013

Povodí Ohře, státní podnik
Bezručova 4219
430 03 CHOMUTOV
Stavební povolení k vodním dílům

ROZHODNUTÍ
VÝROK
Městský úřad Rumburk – obecní úřad obce s rozšířenou působností specifikovaný podle §
66 odst. 1) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění jako místně
příslušný obecní úřad obce s rozšířenou působností stanovený podle § 2 odst. 1) zákona č.
314/2002 Sb., o stanovení obcí s pověřeným obecným úřadem a stanovení obcí
s rozšířenou působností, v platném znění a současně místně příslušný správní orgán podle §
11 odst.1) písm.b) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění, dále jako věcně
příslušný vodoprávní úřad podle § 104 odst. 2) písm. c) zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a
o změně některých zákonů (vodní zákon), v platném znění a současně podle § 106 zákona
č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), v platném znění,
konkrétně jeho odbor životního prostředí s působností speciálního stavebního úřadu ve
smyslu § 15 odst. 1) zákona č. 254/2001 Sb., vodách a o změně některých zákonů (vodní
zákon), v platném znění a dále dle ustanovení § 15 odst.1) písm.d) zákona č. 183/2006 Sb.,
o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění, po posouzení
předložené dokumentace ke stavebnímu řízení uděluje právnické osobě - Povodí Ohře,
státní podnik, Bezručova 4219, 430 03 Chomutov (IČO 708 89 988) dle ustanovení § 115
zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném
znění

stavební povolení
na stavbu vodního díla: „Oprava a rekonstrukce Jiříkovského potoka v Jiříkově nad
restaurací U Splávků“ na p. p. č. KN 6551/1, 2696/1, 2696/2, 6253/1, 6254, 196/1, 196/2
vše v k. ú. Jiříkov.
Rozsah stavby:
Oprava a rekonstrukce břehového opevnění včetně zajištění dna Jiříkovského potoka v ř. km
2,503-2,602 v celkové délce 100 m
Pro stavbu se stanoví tyto podmínky:
Stavba bude provedena podle projektové dokumentace k žádosti o stavební povolení
zpracované Ing. Janem Jiráskem (autorizovaný inženýr pro stavby vodního hospodářství a
krajinného inženýrství , ČKAIT 0401800), zpracované v prosinci 2012.
1. Stavba bude dokončena do 31.12.2014.
2. Stavebník, dle § 152 odst. 3) písm.a) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a
stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění, oznámí předem termín zahájení
stavby, název a sídlo stavebního podnikatele, který bude stavbu provádět dle § 152 odst.
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3) písm.a) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební
zákon), v platném znění.
Investor smluvně zajistí zneškodnění či využití odpadů vzniklých realizací stavby
(např.stavební suť, obaly od stavebních a nátěrových hmot, odpady kovů) na zařízení
k tomu určeném. Při závěrečné kontrolní prohlídce předloží doklad o využití či
zneškodnění odpadů.
Před zahájením výkopových prací si zajistí stavebník vyjádření správců podzemních sítí,
popřípadě jejich vytýčení a tyto respektuje.
Po dobu trvání stavebních prací bude zajištěn bezpečný přístup a příjezd
k nemovitostem.
Před zahájením výstavby bude provedena skrývka ornice pod plochou stavby. Tato
ornice bude deponována mimo staveniště, bude zabezpečena proti zcizení a po
dokončení stavby bude použita na konečné terénní úpravy stavby.
Vytěžené sedimenty budou deponovány pouze na pozemcích povolené stavby.
Při provádění stavby musí být dodrženy požadavky:

A) Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Přítkovská 1689, 415 50 Teplice, –
vyjádření ze dne 20.12.2012 zn. 012610068476/TPCS/Ga:
- Lokalita není umístěna v ochranném pásmu vodního zdroje.
-Upozorňujeme, že zájmovým územím vede stávající vodovodní řad PVC 90 mm a přímo
v místě stavby je uložen v chráničce nový vodovodní řad PVC 110 MM pro veřejnou
potřebu, který požadujeme plně respektovat. V případě, že dojde během stavebních
prací ke změnám nivelet v tomto úseku, požadujeme zajistit úpravu výškového osazení
ovládacích poklopů armatur.
-Při souběhu a křížení s námi provozovaným vod. zařízením bude dodržena ČSN 73
6005 „Prostorové uspořádání sítí technického vybavení“ a další zákony a předpisy pro
ukládání inž. sítí. Dále požadujeme dodržet ochranná pásma vod. zařízení dle zákona č.
76/2006 Sb., který mění zák. č. 274/2001 Sb. při umísťování souvisejících objektů k inž.
sítím.
-Před zahájením stavebních (výkopových) prací bude provedeno vytýčení st. vod.
zařízení na místě, přímo v trase (prostoru) potřebném pro provádění stavby.
- Investor stavby seznámí pracovníky, provádějící práce, s polohou vedení a zařízení,
upozorní organizace na možnou polohovou odchylku uložených sítí od výkresové
dokumentace. Upozorňujeme, že při souběhu námi provozovaných sítí budou veškeré
náklady na opravu a náhradní zásobování účtovány investoru stavby. Při provádění
stavby bude dodržena ČSN 73 6133 „Návrh a provádění zemního tělesa pozemních
komunikací“.
- Zahájení prací nám bude s předstihem písemně oznámeno, včetně jména a
telefonického spojení stavebního dozoru a dodavatele stavby, aby v případě sporů mohla
být rychle a účelně sjednána náprava. Rovněž bude písemně provozu vodovodů a
kanalizací oznámeno ukončení stavebních prací.
- Požadujeme být přizváni ke každé činnosti v ochranném pásmu námi provozovaného
vodohospodářského zařízení, ke kontrole pokládky inž. sítí před záhozem a ke
kolaudačnímu řízení.
- Souhlasíme s vydáním stavebního povolení a s realizací stavby , za předpokladu
splnění výše uvedených podmínek našeho vyjádření.
B) RWE Distribuční služby, s.r.o., Plynárenská 499/1, 657 02 Brno ze dne 05.12.2012,
značka 5000721789:
V zájmovém prostoru stavby dojde k dotyku s těmito plynárenskými zařízeními: STL DN
80, PE 90,63+příp.
Plynárenské zařízení nesmí být ohroženo, natož poškozeno.
Při realizaci uvedené stavby budou dodrženy podmínky pro provádění stavební činnosti
v ochranném pásmu plynárenského zařízení:
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za stavební činnosti se pro účely tohoto stanoviska považují všechny činnosti
prováděné v ochranném pásmu plynárenského zařízení,
stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenského zařízení je možné realizovat
pouze při dodržení podmínek stanovených v tomto stanovisku. Nebudou-li tyto
podmínky dodrženy, budou stavební činnosti, popř.úpravy terénu prováděné
v ochranném pásmu plynárenského zařízení považovány dle § 68 odst. 6 zákona č.
670/2004 Sb. a zákona č. 458/2000 Sb. za činnost bez našeho předchozího
souhlasu. Při každé změně projektu nebo stavby (zejména trasy navrhovaných
inženýrských sítí) je nutné požádat o nové stanovisko k toto změně,
před zahájením stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenských zařízení bude
provedeno vytyčení plynárenského zařízení. Vytyčení provede příslušné regionální
centrum. Žádost o vytyčení bude podána minimálně 7 dní před požadovaným
vytyčením. Bez vytyčení a přesného určení uložení plynárenského zařízení nesním
být stavební činnosti zahájeny. Vytýčení plynárenského zařízení považujeme za
zahájení stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenského zařízení. O
provedeném vytyčení bude sepsán protokol,
bude dodržena mj. ČSN 73 6005, TPG 702 04 – tab.8, zákon č. 458/2000 Sb. ve
znění pozdějších předpisů, případně další předpisy související s uvedenou stavbou,
pracovníci provádějící stavební činnosti budou prokazatelně seznámeni s polohou
plynárenského zařízení, rozsahem ochranného pásma a těmito podmínkami,
při provádění stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenského zařízení je
investor povinen učinit taková opatření, aby nedošlo k poškození plynárenského
zařízení nebo ovlivnění jeho bezpečnosti a spolehlivosti provozu. Nebude použito
nevhodného nářadí, zemina bude těžena pouze ručně bez použití pneumatických,
elektrických, bateriových a motorových nářadí,
odkryté plynárenské zařízení bude v průběhu nebo při přerušení stavební činnosti
řádně zabezpečeno proti jeho poškození,
v případě použití bezvýkopových technologií (např.protlaku) bude před zahájením
stavební činnosti provedeno obnažení plynárenského zařízení v místě křížení,
neprodleně oznámit každé i sebemenší poškození plynárenského zařízení (vč.
izolace, signalizačního vodiče, výstražné folie atd.).
před provedením zásypu výkopu v ochranném pásmu plynárenského zařízení bude
provedena kontrola dodržení podmínek stanovených pro stavební činnosti
v ochranném pásmu plynárenského zařízení a kontrola plynárenského zařízení.
Kontrolu provede příslušné regionální centrum. Žádost o kontrolu bude podána
minimálně 5 dní před požadovanou kontrolou. Povinnost kontroly se vztahuje i na
plynárenské zařízení, která nebyla odhalena. O provedené kontrole bude sepsán
protokol. Bez provedené kontroly nesmí být plynovodní zařízení zasypáno.V případě,
že nebudou dodrženy výše uvedené podmínky je povinen stavebník na základě
výzvy provozovatele PZ, nebo jeho zástupce doložit průkaznou dokumentaci o
nepoškození PZ během výstavby – nebo provést na své náklady kontrolní sondy
v místě styku stavby s PZ.
Plynárenské zařízení bude před zásypem výkopu řádně podsypáno a obsypáno
těženým pískem, zhutněno a bude osazena výstražná fólie žluté barvy, vše v souladu
s ČSN EN 12007-1-4, TPG 702 01, TPG 702 04,
neprodleně po skončení stavební činnosti budou řádně osazeny všechny poklopy a
nadzemní prvky plynárenského zařízení.
poklopy uzávěrů a ostatních armatur na plynárenském zařízení vč. hlavních uzávěrů
plynu (HUP) na odběrném plynovém zařízení udržovat stále přístupné a funkční po
celou dobu trvání stavební činnosti,
případné zřizování staveniště, skladování materiálů, stavebních strojů apod. bude
realizováno mimo ochranné pásmo plynárenského zařízení,
bude zachována hloubka uložení plynárenského zařízení.
Strana 3 (celkem 10)

www.rumburk.cz
e-mail: vycitalova.zivprost@rumburk.cz
e-podatelna: epodatelna@rumburk.cz

Fax: 412 356 326
Telefon: 412 356 285
Datová schránka: sdrbhgg

•

při použití nákladních vozidel, stavebních strojů a mechanismů zabezpečit případný
přejezd přes plynárenské zařízení uložením panelů v místě přejezdu plynárenského
zařízení.

C) Telefonica Czech Republic, a.s., Za Brumlovkou 266/2, 140 22 Praha 4 – Michle č.
j. 168359/12 s platností do 02. 10. 2014.
Vyjádření o existenci sítě elektronických komunikací a všeobecné podmínky ochrany sítě
elektronických komunikací společnosti Telofónica Czech republic, a.s., vydané podle §
101 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých
souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších
předpisů a § 161 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu
(stavební zákon), či dle dalších příslušných právních předpisů
Na základě určení a vyznačení zájmového území žadatelem a na základě stanovení
důvodu pro vydání Vyjádření vydává společnost Telofónica Czech republic, a.s.
následující Vyjádření:
dojde ke střetu
se sítí elektronických komunikací(dále jen SEK) společnosti Telofónica, jejíž existence a
poloha je zakreslena v přiloženém výřezu/výřezech z účelové mapy SEK společnosti
Telofónica. Ochranné pásmo SEK je v souladu s ustanovením § 102 zákona č. 127/2005
Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů stanoveno
rozsahem 1,5 m po stranách krajního vedení SEK a není v přiloženém výřezu/výřezech
z účelové mapy SEK společnosti Telofónica vyznačeno.
• Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen při provádění jakýchkoliv
činností, zejména stavebních nebo jiných prací, při odstraňování havárií a projektování
staveb, řídit se platnými právními předpisy, technickými a odbornými normami (včetně
doporučených), správnou praxí v oboru stavebnictví a technologickými postupy a učinit
veškerá opatření nezbytná k tomu, aby nedošlo k poškození nebo ohrožení sítě
elektronických komunikací ve vlastnictví společnosti Telefónica a je výslovně srozuměn
s tím, že SEK jsou součástí veřejné komunikační sítě, jsou zajišťovány ve veřejném
zájmu a jsou chráněny právními předpisy.
• Při jakékoliv činnosti v blízkosti vedení SEK je stavebník, nebo jím pověřená třetí
osoba, povinen respektovat ochranné pásmo PVSEK a NVSEK tak, aby nedošlo
k poškození nebo zamezení přístupu k SEK. Při křížení nebo souběhu činností se SEK je
povinen řídit se platnými právními předpisy, technickými a odbornými normami (včetně
doporučených), správnou praxí v oboru stavebnictví a technologickými postupy. Při
jakékoliv činnosti ve vzdálenosti nejméně 1,5 m od krajního vedení vyznačené trasy
PVSEK je povinen nepoužívat mechanizačních prostředků a nevhodného nářadí.
• Pro případ porušení kterékoliv z povinností stavebníka, nebo jím pověřené třetí
osoby, založené „Podmínkami ochrany SEK společnosti Telefónica, je stavebník, nebo
jím pověřená třetí osoba, odpovědný za veškeré náklady a škody, které společnosti
Telefónica vzniknou porušením jeho povinností.
• Započetí činnosti je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen oznámit POS.
• Před započetím zemních prací či jakékoliv činnosti je stavebník, nebo jím pověřená
třetí osoba, povinen zajisti vyznačení trasy PVSEK na terénu dle polohopisné
dokumentace. S vyznačenou trasou PVSEK prokazatelně seznámí všechny osoby, které
budou a nebo by mohly činnosti provádět.
• Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen upozornit jakoukoliv třetí osobu,
jež bude provádět zemní práce, aby zjistila nebo ověřila stranovou a hloubkovou polohu
PVSEK příčnými sondami, a je srozuměn s tím, že možná odchylka uložení středu trasy
PVSEK, stranová i hloubková, činí +/- 30 cm mezi skutečným uložením PVSEK a
polohovými údaji ve výkresové dokumentaci.
• Při provádění zemních prací v blízkosti PVSEK je stavebník, nebo jím pověřená třetí
osoba, povinen postupovat tak, aby nedošlo ke změně hloubky uložení nebo
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prostorového uspořádání PVSEK. Odkryté PVSEK je stavebník, nebo jím pověřená třetí
osoba, povinen zabezpečit proti prověšení, poškození a odcizení.
• Při zjištění jakéhokoliv rozporu mezi údaji v projektové dokumentaci a skutečností je
stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen bez zbytečného odkladu zastavit
práce a zjištění rozporu oznámit POS a v přerušených pracích pokračovat teprve poté, co
od POS prokazatelně obdržel souhlas k pokračování v přerušených pracích.
• V místech, kde PVSEK vystupuje ze země do budovy, rozváděče, na sloup apod. je
stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen vykonávat zemní práce se zvýšenou
mírou opatrnosti s ohledem na ubývající krytí nad PVSEK. Výkopové práce v blízkosti
sloupů NVSEK je povinen provádět v takové vzdálenosti, aby nedošlo k narušení jejich
stability, to vše za dodržení platných právních předpisů, technických a odborných norem
(včetně doporučených), správné praxi v oboru stavebnictví a technologických postupů.
D) ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín IV ze dne 02.10.2012 zn. dopisu
0100098711:
V majetku společnosti ČEZ Distribuce, a.s. se na Vámi uvedeném zájmovém území se
nachází nebo zasahuje ochranným pásmem energetické zařízení typu: Podzemní sítě,
Nadzemní sítě.
V případě podzemních energetických zařízení je povinností stavebníka před započetím
zemních prací 14 dní předem požádat o vytyčení prostřednictvím Zákaznické linky
840 840 840, která je Vám k dispozici 24 hodin denně, 7 dní v týdnu.
Energetické zařízení je chráněno ochranným pásmem podle § 46 zákona č. 458/2000
Sb. (energetický zákon) v platném znění nebo technickými normami, zejména PNE 33
3301 a CSN EN 50423-1.
V případě, že uvažovaná akce nebo činnost zasáhne do ochranného pásma nadzemních
vedení nebo trafostanic, popř. bude po vytýčení zjištěno, že zasahuje do ochranného
pásna podzemních vedení, je nutné písemně požádat o souhlas s činností v ochranném
pásmu.
E) Koordinované závazné stanovisko – MěÚ Rumburk,OŽP, ze dne 13.12.2012, č.j.
OŽP/38617- 12/got:
Orgán ochrany přírody:
souhlas se zásahem do významného krajinného prvku za předpokladu, že
1. stavbou nedojde k významnému omezení ekologicko-stabilizační funkce významného
krajinného prvku ani k jejich výraznému poškození nebo zničení.
2. zásah do výše uvedeného významného krajinného prvku proběhne pouze v rozsahu
nezbytně nutném k realizaci a existenci stavby „Oprava a rekonstrukce Jiříkovského
potoka v Jiříkově nad restaurací U Splávků“ v k. ú. Jiříkov
F) Český rybářský svaz, Severočeský územní svaz, Ústí nad Labem, Střekovské
Nábřeží 51, 400 03 Ústí nad Labem – vyjádření ze dne 09.11.2012, zn. 136/12:
• Bude postupováno tak, aby nedošlo k úniku stavebních hmot do toku
• Během realizace opravy stávajících pobřežních zdí z kamenného zdiva, bude
postupováno tak, aby byl minimalizován odnos jemných sedimentů protékající vodou.
• V celém předmětném úseku bude zachováno přírodní štěrkopískové dno
• Niveleta toku nebude v celé délce opravy pozměněna
• Na základě oznámení zahájení stavebních prací, které investor zašle nejpozději 1
měsíc předem na adresu sekretariátu ČRS SÚS Ústí nad Labem, bude provedeno
případné slovení vodního toku v předmětném úseku s možným výskytem ryb.
G) Město Jiříkov, Náměstí 464, 407 53 Jiříkov, vyjádření ze dne 22.11.2012, č.j.:
výst.:1814/Sa/2012:
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Zhotovitel stavby musí požádat v 30-ti denním předstihu před započetím stavby o zábor
veřejného prostranství na odboru MH a BH MěÚ v Jiříkově na pozemky, které jsou
vedeny jako komunikace. Dle schválené obecně závazné vyhlášky města je zábor
veřejného prostranství zpoplatněn. Ostatní pozemky, které budou využívány při realizaci
stavby si zhotovitel pronajme od Města Jiříkov po dobu realizace stavby na základě
podané žádosti, která musí být podána na odbor výstavby a ŽP MěÚ v Jiříkově min. 30
dní před započetím prací. Pozemky před zahájením stavby budou protokolárně předány
zhotoviteli a po dokončení stavby budou upraveny a zpět předány Městu Jiříkov do
užívání. Po dokončení stavby a po geometrickém zaměření stavby bude ze strany
investora stavby do 60 dnů požádáno o majetkoprávní vypořádání.
V rámci provádění zemních prací zhotovitel stavby bude dbát na to, aby nedocházelo
k znečištění přilehlých místních komunikací. V případě, že dojde ke znečištění
komunikace, zabezpečí zhotovitel stavby ihned odklizení nánosů na komunikaci a její
umytí.
Dle starých záznamů v daném úseku v komunikaci podél stávajících garáží směrem do
potoka je vedena dešťová kanalizace. Město k této kanalizaci nemá žádné doklady.
V případě, že při rekonstrukci břehu potoka dojde ke střetu s touto dešťovou kanalizací
požadujeme, aby tato kanalizace byla nadále zaústěna do potoka. Jiné inženýrské sítě
v trase rekonstrukce Jiříkovského potoka město nemá.
H) Městský úřad Rumburk, OŽP, orgán ochrany zemědělského půdního fondu –
závazné stanovisko ze dne 28.11.2012, č.j.: OŽP/36673-12/mat
souhlas k trvalému odnětí zemědělské půdy ze zemědělského půdního fondu pro stavbu
: „Oprava a rekonstrukce Jiříkovského potoka v Jiříkově nad restaurací U Splávku“ v k.
ú. Jiříkov na p. p. č. KN 2696/1 o výměře 0,0026 ha vedené v kultuře trvalý travní
porost, KN 2696/2 o výměře 0,0019 ha vedené v kultuře trvalý travní porost, KN 196/1 o
výměře 0,0062 ha vedené v kultuře zahrada a KN 196/2 o výměře 0,0001 ha vedené
v kultuře trvalý travní porost.
Souhlas k trvalému odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu na shora uvedených
pozemcích se uděluje za těchto podmínek :
1. Před zahájením stavby bude provedena oddělená skrývka ornice trvale odňaté půdy.
Ornice bude využita pro účely rekultivace dočasných záborů pozemků.
2. O činnostech souvisejících se skrývkou, přemístěním, rozprostřením či jiným
využitím, uložením, ochranou a ošetřováním skrývaných kulturních vrstev půdy vede
protokol (pracovní deník), v němž se uvádí všechny skutečnosti rozhodné pro
posouzení správnosti, úplnosti a účelnosti využívání zeminy.
3. Toto závazné stanovisko k trvalému odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu je
závaznou součástí rozhodnutí, které bude pro stavbu „Oprava a rekonstrukce
Jiříkovského potoka v Jiříkově nad restaurací U Splávku“ na p. p. č. KN 2696/1, KN
2696/2, KN 196/1 a KN 196/2 v k. ú. Jiříkov vydáno podle zákona č. 183/2006 Sb., o
územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění. Žadatel je
povinen plnit podmínky v něm stanovené ode dne, kdy toto rozhodnutí nabyde právní
moci, popřípadě ve lhůtách v něm určených. Platnost vydaného závazného
stanoviska je totožná s platností tohoto rozhodnutí a prodlužuje se současně s
prodloužením jeho platnosti podle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a
stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění.
Požadované identifikační údaje dle vyhlášky Ministerstva zemědělství č.7/2003 Sb., o
vodoprávní evidenci, v platném znění:
název vodního díla: „Oprava a rekonstrukce Jiříkovského potoka v Jiříkově nad
restaurací U Splávků“
identifikátor kraje:
CZ 042
název kraje:
Ústecký
identifikátor okresu:
CZ 0421
název okresu:
Děčín
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identifikátor obce:
562581
název obce:
Jiříkov
identifikátor katastrálního území:
661074
název katastrálního území:
Jiříkov
parcelní číslo dle evidence katastru nemovitostí: 6551/1, 2696/1, 2696/2, 6253/1,
6254, 196/1, 196/2
identifikátor vodního toku:
146910000100
název vodního toku:
Jiříkovský potok
číslo hydrologického povodí:
1-15-01-038
říční km vodního toku:
2,503-2,602
hydrogeologický rajon:
6411
umístění jevu vůči břehu:
pravý,levý
přímé určení polohy (souřadnice X,Y): začátek
944853, 718857
konec
944850 ,718772

Účastníci řízení dle § 27 odst. 1) zákona č. 500/2004 Sb. správní řád, v platném znění
1. Povodí Ohře, státní podnik, Bezručova 4219, 430 03 Chomutov (IČO 708 89 988)

ODŮVODNĚNÍ
Dopisem doručeným dne 25.02.2013 podala právnická osoba – Povodí Ohře, státní podnik,
Bezručova 4219, 430 03 Chomutov (IČO 708 89 988) žádost o stavební povolení pro stavbu
„Oprava a rekonstrukce Jiříkovského potoka v Jiříkově nad restaurací U Splávků“ na p. p. č.
KN 6551/1, 2696/1, 2696/2, 6253/1, 6254, 196/1, 196/2 vše v k. ú. Jiříkov.
Dnem podání žádosti o stavební povolení bylo zahájeno vodoprávní (stavební) řízení ve
smyslu § 44 odst.1) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění.
Městský úřad Rumburk – obecní úřad obce s rozšířenou působností specifikovaný podle §
66 odst. 1) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění jako místně
příslušný obecní úřad obce s rozšířenou působností stanovený podle § 2 odst. 1) zákona č.
314/2002 Sb., o stanovení obcí s pověřeným obecným úřadem a stanovení obcí
s rozšířenou působností, v platném znění a současně podle § 11 odst.1) písm. b) zákona č.
500/2004 Sb., správní řád, v platném znění a jako věcně příslušný vodoprávní úřad podle §
104 odst. 2) písm. c) zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní
zákon), v platném znění a současně podle § 106 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o
změně některých zákonů (vodní zákon), v platném znění, s působností speciálního
stavebního úřadu dle § 15 odst. 4) zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých
zákonů (vodní zákon), v platném znění a dle § 15 odst.1) písm.d) zákona č. 183/2006 Sb., o
územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění, konkrétně jeho
odbor životního prostředí svým dopisem č. j. OŽP/7385-13/vyc ze dne 05.03.2013 oznámil
podle ustanovení § 112 odst. 1) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním
řádu (stavební zákon), v platném znění všem známým účastníkům řízení a dotčeným
orgánům zahájení vodoprávního (stavebního) řízení předmětné stavby vodního díla.
V cit. dopisu zdejšího odboru ze dne 05.03.2013 bylo uvedeno, že účastníci řízení jsou
oprávněni dle § 112 odst. 2) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním
řádu (stavební zákon), v platném znění jsou oprávněni před vydáním rozhodnutí
v předmětné věci se vyjádřit k podkladům rozhodnutí, a to vše nejpozději do 10 dnů ode dne
oznámení tohoto dopisu písemnou formou.
Dotčené orgány mohly své připomínky uplatnit rovněž ve lhůtě do 10 dnů ode dne oznámení
cit. dopisu zdejšího odboru ze dne 05.03.2013.
Dotčený orgán dle § 4 odst.3) zákona 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu
(stavební zákon), v platném, byl vázán svým předchozím stanoviskem nebo závazným
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stanoviskem. Navazující stanoviska nebo navazující závazná stanoviska mohou dotčené
orgány v téže věci uplatňovat pouze na základě nově zjištěných a doložených skutečností,
které nemohly být uplatněny dříve a kterými se podstatně změnily podmínky, za kterých bylo
původní stanovisko vydáno, nebo skutečností vyplývajících z větší podrobnosti pořízené
územně plánovací dokumentace nebo podkladů pro rozhodnutí nebo jiný úkon orgánu
územního plánování nebo stavebního úřadu podle tohoto zákona, jinak se k nim nepřihlíží.
Dále bylo v cit. dopisu zdejšího odboru ze dne 05.03.2013 uvedeno, že pokud tak účastníci
řízení a dotčené orgány ve stanovené lhůtě neučiní, bude mít zdejší vodoprávní úřad za to,
že nemají k obsahu tohoto dopisu žádných námitek, resp. připomínek.
Do podkladů zahájeného vodoprávního řízení mohli účastníci řízení a dotčené orgány dle §
38 odst. 1) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění nahlédnout na Městském
úřadě Rumburk, odboru životního prostředí v úřední dny - pondělí a středa v době od 8,00 do
17,00 hodin, v ostatní dny nejlépe po předchozí dohodě.
Účastníci řízení a dotčené orgány ve stanovené lhůtě svého práva uplatnění námitky, resp
připomínky, nevyužili a proto bylo rozhodnuto tak, jak je ve výroku tohoto rozhodnutí
uvedeno.
Byla doložena, resp. uplatněna stanoviska, námitky, vyjádření, rozhodnutí, doklady:
1. Žádost o stavební povolení.
2. Doklad o zaplacení správního poplatku.
3. 3x předmětná dokumentace ke stavebnímu řízení.
4. Informace o parcelách
5. Doklady dokladové části D. projektové dokumentace
Po přezkoumání a posouzení uvedených dokladů bylo rozhodnuto tak, jak je ve výroku
tohoto rozhodnutí uvedeno.

POUČENÍ

ÚČASTNÍKŮ

Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení, kterému se rozhodnutí oznamuje podle
ustanovení § 72 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění, podat podle
ustanovení § 81 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění odvolání, ve
kterém se uvede v jakém rozsahu se rozhodnutí napadá a dále namítaný rozpor s právními
předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo, a to ve lhůtě 15 dnů
ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu Ústeckého kraje, odboru životního prostředí a
zemědělství, Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem, podáním učiněným u
Městského úřadu Rumburk, odboru životního prostředí.
Odvolání se podává v počtu 10 kusů stejnopisů.
Podané odvolání má v souladu s ustanovením § 85 odst. 1) zákona č. 500/2004 Sb., správní
řád, v platném znění odkladný účinek.
Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.
Za počátek lhůty se považuje den následující po dni oznámení písemného vyhotovení tohoto
rozhodnutí, nejpozději však po uplynutí 10. dne ode dne, kdy bylo nedoručené a uložené
rozhodnutí připraveno k vyzvednutí.

POUČENÍ
Případné změny od projektové dokumentace k žádosti o stavební povolení nesmí být
provedeny bez předchozího povolení zdejšího stavebního úřadu dle § 118 zákona č.
183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění.
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O průběhu stavby bude veden stavební deník.
Při provádění stavby je nutno dodržovat předpisy týkající se bezpečnosti práce a technických
zařízení při stavebních prací a zajistí ochranu zdraví a života osob na staveništi.
Stavba bude označena ve smyslu § 152 odst. 3) písm.b) zákona č.183/2006 Sb., o územním
plánování a stavebním řádu (stavební zákon).
Prováděním stavebních prací nesmí být poškozeni ve svých právech uživatelé a vlastníci
sousedních nemovitostí a prostorů. Sjednání příslušné dohody a náhrady škody je povinen
provádět stavebník.
Užívání stavby bude legalizováno prostřednictvím kolaudačního souhlasu. K žádosti o
vydání kolaudačního souhlasu k vodnímu dílu stavebník doloží doklady podle § 12 odst.1)
Vyhlášky č. 526/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona ve
věcech stavebního řádu, v platném znění:
• Zaměření skutečného provedení stavby
• Dokumentaci skutečného provedení stavby (došlo-li k odchylkám proti stavebnímu
povolení, ohlášení stavebnímu úřadu nebo ověřené projektové dokumentaci)
• Doklady o ověření požadovaných vlastností výrobků dle § 156 zákona č.183/2006
Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)
• Vyjádření osoby, která vykonávala odborný dozor nad realizací stavby dle § 153
zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v
platném znění.
• Doklady o zneškodnění odpadů vzniklých realizací stavby.
• Doklady o převzetí pozemků jejich vlastníky.

Ivona Vyčítalová
oprávněná úřední osoba
úřednice Městského úřadu Rumburk odboru životního prostředí

„otisk úředního razítka“

Rozdělovník:
Účastníci řízení dle § 27 odst. 1) zákona č. 500/2004 Sb. správní řád, v platném znění
(do vlastních rukou):
1. Povodí Ohře, státní podnik, Bezručova 4219, 430 03 Chomutov
Účastníci řízení dle § 27 odst. 2) zákona č. 500/2004 Sb. správní řád, v platném znění a
27 odst. 3) první věta zákona č. 500/2004 Sb. správní řád, v platném znění (do vlastních
rukou):
1. Město Jiříkov, Náměstí 464, 407 53 Jiříkov
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2. Český rybářský svaz, Severočeský územní svaz, Ústí nad Labem, Střekovské Nábřeží
51, 400 03 Ústí nad Labem
3. Český rybářský svaz, MO Jiříkov, Rumburská 454/17, 407 53 Jiříkov
4. Anita Herbstová, Ploukonice 42, 511 01 Všeň
5. Severočeská vodárenská společnost, a.s., Přítkovská 1689, 415 50 Teplice (doručí se:
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s., Přítkovská 1689, 415 50 Teplice)
6. Severočeské vodovody a kanalizace, a.s., Přítkovská 1689, 415 50 Teplice
7. ČEZ Distribuce, a.s.., Teplická 874/8, 405 49 Děčín IV
8. Telefónica Czech Republic, a.s., Za Brumlovkou 266/2, 140 22 Praha 4- Michle
9. RWE GasNet, spol. s r.o., Klíšská 940, 401 17 Ústí nad Labem
Dotčené orgány a ostatní:
1. Městský úřad Rumburk - stavební úřad, Třída 9. května 1366/48, 408 01 Rumburk
(Doručí se na: Městský úřad Rumburk, odbor stavební úřad, Třída 9. května 1366/48,
408 01 Rumburk)
2. Městský úřad Rumburk – obecní úřad obce s rozšířenou působností – orgán veřejné
správy v oblasti odpadového hospodářství, Třída 9. května 1366/48, 408 01 Rumburk
(Doručí se na: Městský úřad Rumburk, odbor životního prostředí, Třída 9. května
1366/48, 408 01 Rumburk)
3. Městský úřad Rumburk - orgán ochrany přírody, Třída 9. května 1366/48, 408 01
Rumburk (Doručí se na: Městský úřad Rumburk, odbor životního prostředí, Třída 9.
května 1366/48, 408 01 Rumburk)
4. Městský úřad Jiříkov, Náměstí 464, 407 53 Jiříkov – orgán ochrany obyvatel
5. Městský úřad Rumburk - orgán státní památkové péče, Třída 9. května 1366/48, 408 01
Rumburk (Doručí se na: Městský úřad Rumburk, odbor stavební úřad, Třída 9. května
1366/48, 408 01 Rumburk)
6. Městský úřad Rumburk - orgán ochrany ovzduší, Třída 9. května 1366/48, 408 01
Rumburk (Doručí se na: Městský úřad Rumburk, odbor životního prostředí, Třída 9.
května 1366/48, 408 01 Rumburk)
7. Povodí Ohře, státní.podnik, Bezručova 4209, 43003 Chomutov (správce povodí po nabytí
právní moci)
•

2x vlastní
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