Odbor obecní živnostenský úřad, stavební úřad a životní prostředí
Vodoprávní úřad
Husovo náměstí 104/1, Chomutov

SZ MMCH/32078/2012
MMCH/40287/2012
Taibr Libor
474 637 931
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l.taibr@chomutov-mesto.cz

SPIS. ZN.:
Č.J.:
VYŘIZUJE:
TEL.:
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E-MAIL:
PŮV. ČJ.:

Severočeské doly a.s.
Boženy Němcové 5359
430 01 Chomutov

10.04.2012

DATUM:

ROZHODNUTÍ
Výroková část:
Magistrát města Chomutova, Odbor obecní živnostenský úřad, stavební úřad a životní prostředí,
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"), a
speciální stavební úřad příslušný podle § 15 odst. 4 vodního zákona a § 15 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 dočasné stavby vodního díla, kterou
dne 20.03.2012 podal
Severočeské doly a.s., IČ 49901982, Boženy Němcové 5359, 430 01 Chomutov
(dále jen "stavebník"), a na základě tohoto posouzení:

I.

Podle § 15 vodního zákona
vydává stavební povolení

k dočasné stavbě vodního díla:
Ochranný val Březno II - odvodnění
Stavební objekty:
rámový propust 2x1 m dl. 51 m
patní odvodňovací příkop hloubky 0,6 m, šířky ve dně 0,5 m, délky 153 m

Statutární město Chomutov
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Úřední dny a hodiny
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(dále jen "stavba") na místě:
Název kraje
Název obce
Identifikátory katastrálních území
Názvy katastrálních území
Parcelní čísla dle evidence katastru nemovitostí

Název vodního toku
Přímé určení polohy (konec stavby) - (souř. X, Y)
Přímé určení polohy (začátek stavby) - (souř. X, Y)
v členění na tyto stavební objekty:

Ústecký kraj
Březno
614491
Březno u Chomutova
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
bezejmenný levobřežní přítok vodního toku
Hutná II
997 513.63; 809 137.80
997 584.17; 809 111.50
zatrubnění koryta vodního toku,
odvodnění paty zemního valu

Údaje o povolené stavbě:
Název vodního díla
Stavby upravující, měnící nebo zřizující koryta
vod.toků včetně terénních úprav
Účely užití vodního díla (Č 11)
Délka dotčeného vodního toku - regulace vodního
toku

Ochranný val Březno II - odvodnění
úprava koryta a břehů
jiné zatrubnění koryta vodního toku,
odvodnění paty zemního valu
51 m

II.
1.

Stanoví povinnosti a podmínky pro provedení stavby:
Stavba bude provedena podle projektové dokumentace ověřené ve vodoprávním řízení, kterou
vypracoval; případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení vodoprávního úřadu.
2. Stavba bude dokončena nejpozději do 31.12.2012.
3. Před zahájením stavby stavbyvedoucí zajistí vytýčení veškerých tras technické infrastruktury v místě
jejich střetu se stavbou.
4. Správci dotčené technické infrastruktury v místě jejich střetu se stavbou budou požádáni o
stanovení podmínek a normových hodnot pro případ střetu (tj. např. křížení, souběh a práce
prováděné v ochranných pásmech inženýrských sítí).
5. Stavební materiál může být skladován a stavba prováděna pouze na pozemcích, nebo na částech
pozemků, které byly předmětem projednávání ve vodoprávním řízení o povolení této stavby.
6. Při provádění stavby budou dodrženy základní technické požadavky pro vodní díla a obecné
technické požadavky na stavební konstrukce vodních děl podle vyhlášky č. 590/2002 Sb., o
technických požadavcích pro vodní díla.
7. Stavbou dotčené pozemky budou uvedeny do původního stavu a předány vlastníkům formou
zápisu o předání a převzetí.
8. Dokončenou stavbu lze užívat jen na základě kolaudačního souhlasu.
9. Jelikož se jedná o dočasnou stavbu do 01.01.2028, bude tato stavba odstraněna do tohoto termínu,
pokud předem nebude pravomocně rozhodnuto jinak.
10. Návrh na vydání kolaudačního souhlasu se podává těsně před úplným dokončením stavby.
11. Fáze výstavby, které budou oznámeny vodoprávnímu úřadu:
a) prohlídka před vydáním kolaudačního souhlasu
12. S žádostí o kolaudační souhlas budou předložena stanoviska vlastníků veřejné dopravní a technické
infrastruktury o provedení kontroly způsobu napojení a křížení stavby a další doklady:
•

doklady o výsledcích předepsaných zkoušek (zkouška hutnění zásypů výkopů atd.)
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•

doklad o předání a převzetí dokončené stavby

•

geodetické zaměření stavby

•

dokumentaci skutečného provedení stavby (min. ve dvojím vyhotovení) k ověření dle § 125 odst.
4 stavebního zákona

•

dokumentaci ověřenou stavebním úřadem ve stavebním řízení nebo při povolení změn stavby.

•

souhlasné vyjádření vlastníků pozemků dotčených stavbou

•

doklady o likvidaci nebezpečných odpadů pokud na stavbě vznikly

•

doklady o jakosti výrobků použitých ke stavbě

Účastníci řízení na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:
Severočeské doly a.s., Boženy Němcové 5359, 430 01 Chomutov

Odůvodnění:
Dne 20.03.2012 podal žadatel žádost o stavební povolení na výše uvedenou stavbu, uvedeným dnem
bylo zahájeno vodoprávní řízení.
Žádost byla doložena všemi povinnými doklady podle ustanovení § 61 odst. 4 vodního zákona a § 6
vyhlášky č. 432/2001 Sb., o dokladech žádosti o rozhodnutí nebo vyjádření a o náležitostech povolení,
souhlasů a vyjádření vodoprávního úřadu, a dalšími doklady.
Vodoprávní úřad oznámil zahájení řízení známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům. Současně
podle ustanovení § 112 odst. 2 stavebního zákona upustil od ohledání na místě a ústního jednání,
protože mu poměry byly dobře známy a žádost poskytovala dostatečné podklady pro posouzení, a
stanovil, že ve lhůtě do 06.04.2012 mohou dotčené orgány uplatnit závazná stanoviska a účastníci řízení
své námitky, popřípadě důkazy.
Projektovou dokumentaci stavby Ochranný val Březno II - odvodnění vypracoval Ing. Jiří Rous fa. NAVI
komplex s.r.o. Vladislavova 3208, 415 01 Teplice,(identifikační číslo 28717431) dne 11/2011 číslo
zakázky 48037361. Projektová dokumentace stavby řeší:
•

rámový propust 2x1 m dl. 51 m

•

patní odvodňovací příkop hloubky 0,6 m, šířky ve dně 0,5 m, délky 153 m.

K záměru stavby vydal obecný stavební úřad Magistrát města Chomutova, IČ 00261891, OOŽÚ, SÚaŽP,
úsek SŘ územní rozhodnutí pod spis.zn. OSÚaŽP/S/107192/2011/LicV dne 06.12.2011 a souhlas se
stavbou podle § 15 odst. 2 stavebního zákona pod spis.zn. SZ MMCH/34964/2012 dne 29.03.2012.
Posouzení vodoprávního úřadu:
Vodoprávní úřad v provedeném řízení přezkoumal předloženou žádost z hledisek uvedených
v ustanoveních vodního zákona a stavebního zákona, projednal ji s účastníky řízení a s dotčenými orgány
a zjistil, že jejím uskutečněním nebo užíváním nejsou ohroženy zájmy chráněné zákony a zvláštními
předpisy. Při přezkoumání žádosti, projednání věci s účastníky řízení a na základě shromážděných právně
významných skutečností nebyly shledány důvody bránící povolení.
Vodoprávní úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů
ve výroku uvedených.
Účastníci řízení - další dotčené osoby:
Pozemkový fond České republiky, Krajské pracoviště pro Ústecký kraj
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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 lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu
Ústeckého kraje se sídlem v Ústí nad Labem, podáním u zdejšího správního orgánu.
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.
Vodoprávní úřad po dni nabytí právní moci stavebního povolení zašle stavebníkovi jedno vyhotovení
ověřené projektové dokumentace a štítek obsahující identifikační údaje o povolené stavbě. Další
vyhotovení ověřené projektové dokumentace zašle vlastníkovi stavby, pokud není stavebníkem.
Stavebník je povinen štítek před zahájením stavby umístit na viditelném místě u vstupu na staveniště a
ponechat jej tam až do dokončení stavby, případně do vydání kolaudačního souhlasu; rozsáhlé stavby se
mohou označit jiným vhodným způsobem s uvedením údajů ze štítku.

Stavba nesmí být zahájena, dokud stavební povolení nenabude právní moci.
Stavební povolení pozbývá podle § 115 odst. 4 stavebního zákona platnost, jestliže stavba nebyla
zahájena do 2 let ode dne, kdy nabylo právní moci.
Před zahájením stavby je stavebník povinen (§ 152 odst. 3 SZ) oznámit vodoprávnímu úřadu Magistrátu
města Chomutov:
a) termín zahájení stavby
b) název a sídlo IČ oprávněného stavebního podnikatele, který bude stavbu provádět a zajistí odborné
řízení stavby stavbyvedoucím
c) jméno a příjmení a doklad o oprávnění stavbyvedoucího a jeho pověření případně smlouvu od
stavebního podnikatele
Při provádění stavby je nutno dodržet předpisy týkající se bezpečnosti práce a technických zařízení,
zejména vyhlášky č. 324/1990 Sb., o bezpečnosti práce a technických zařízeních při stavebních pracích, a
dbát o ochranu zdraví osob na staveništi
Při provádění stavby je nutno dodržet zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany
zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších
podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci).
Při provádění stavby budou dodrženy základní technické požadavky pro vodní díla a obecné technické
požadavky na stavební konstrukce vodních děl podle vyhlášky č. 590/2002 Sb., o technických
požadavcích pro vodní díla.
Vodoprávní úřad po dni nabytí právní moci stavebního povolení zašle stavebníkovi jedno vyhotovení
ověřené projektové dokumentace a štítek obsahující identifikační údaje o povolené stavbě. Další
vyhotovení ověřené projektové dokumentace zašle vlastníkovi stavby, pokud není stavebníkem.
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Před zahájením stavby bude na viditelném místě u vstupu na staveniště umístěn štítek "Stavba
povolena", který obdrží stavebník, jakmile toto rozhodnutí nabude právní moci. Štítek musí být chráněn
před povětrnostními vlivy, aby údaje na něm uvedené zůstaly čitelné a ponechán na staveništi do
kolaudace stavby.

UPOZORNĚNÍ
Upozorňujeme na nutnost respektovat zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění
pozdějších předpisů,- stavebník je povinen umožnit provádění záchranného archeologického průzkumu.
Zahájení prací bude oznámeno organizaci provádějící archeologický průzkum (Archeologickému ústavu
Akademie věd České republiky) s cca 14- ti denním předstihem.

„otisk úředního razítka“

Taibr Libor
zaměstnanec pro vodní hospodářství

Poplatek:
Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích položky 17 odst. 1 písm. i) ve výši
3000 Kč byl zaplacen dne 29.03.2012.
Obdrží:
účastníci řízení (doručenky do vlastních rukou)
1. Severočeské doly a.s.
2. Pozemkový fond České republiky, IČ 45797072, Krajské pracoviště pro Ústecký kraj
dotčené správní úřady (doručenka)
3. Magistrát města Chomutova, IČ 00261891, OOŽÚ, SÚaŽP, úsek SŘ
4. Magistrát města Chomutova, IČ 00261891, OOŽÚ, SÚaŽP, úsek životního prostředí

