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ROZHODNUTÍ
Městský úřad Litvínov, stavební 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 stavby vodního díla, kterou dne 2.10.2009 podalo

MĚSTO LOM, IČ 00266035, náměstí Republiky 13, 435 11 Lom,
(dále jen "stavebník"), a na základě tohoto posouzení:
vydává stavební povolení
podle § 15 vodního zákona a ustanovení §115 stavebního zákona ke stavbě vodního díla
s názvem:
Individuální výstavba Lom západ technická infrastruktura - SO 01a - Úprava koryta
Lomského potoka, SO 04 - Dešťová kanalizace
(dále jen "stavba") na místě:
Název kraje
Název obce
Názvy katastrálních území
Parcelní čísla dle evidence katastru nemovitostí
Číselný identifikátor vodního toku
Název vodního toku
Čísla hydrologického pořadí

Ústecký
Lom
Lom u Mostu
parc. č. 1240/3, 1240/4, 1310/6, 1321/2,
1321/3, 1324/1, 1328/4, 1573/9, 1650/6,
1650/8 v katastrálním území Lom u Mostu
144510000100
Lomský potok
213

členění na tyto stavební objekty: SO 01a - Úprava koryta Lomského potoka
SO 04 - Dešťová kanalizace
Pro provedení stavby se stanovují tyto závazné podmínky:
1. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace ověřené ve stavebním řízení, která
bude zaslána po nabytí právní moci stavebního povolení. Případné změny nesmí být
provedeny bez předchozího povolení stavebního úřadu.

Č.j. MELTD 30001/2010

str. 2

2. Při provádění stavby je nutno dodržovat předpisy týkající se bezpečnosti práce a
technických zařízení, zejména vyhlášku 591/2006 Sb., o bezpečnosti práce a technických
zařízení při stavebních prací a dbát o ochranu zdraví osob na staveništi.
3. Při stavbě budou dodržena ustanovení vyhlášky č. 268/2009 Sb., o technických
požadavcích na stavby, vyhlášky č. 590/2002 Sb. o technických požadavcích pro vodní díla,
a vyhláška č. 428/2001 Sb. kterou se provádí zákon o vodovodech a kanalizacích pro
veřejnou potřebu ve znění pozdějších předpisů.
4. Před zahájením stavby bude na viditelném místě u vstupu na staveniště umístěn štítek
„Stavba povolena“, který bude stavebníkovi předán po nabytí právní moci stavebního
povolení. Štítek musí být chráněn před povětrnostními vlivy, aby údaje na něm uvedené
zůstaly čitelné a ponechán na místě do doby vydání kolaudačního souhlasu. U rozsáhlejší
stavby se stavba označí přiměřenou tabulí, na které bude uveden název stavby, investor,
dodavatel, povolení a termín ukončení stavby.
5. Stavebník písemně oznámí stavebnímu úřadu termín zahájení stavby a stavebního
podnikatele, který bude stavbu provádět, včetně jeho oprávnění.
6. Stavba bude dokončena nejpozději do 31.12.2012.
7. Před započetím zemních prací je nutno zajistit vytýčení stávajících inženýrských sítí jejich
vlastníky a provozovateli přímo v terénu a v jejich blízkosti postupovat dle pokynů těchto
vlastníků a provozovatelů.
8. Při provádění stavebních prací nesmí být ohrožen provoz na přilehlé komunikaci a případné
znečištění této komunikace okamžitě odstranit vlastním nákladem.
9. Stavebník včas oznámí stavebnímu úřadu, kdy je možné na stavbě vykonat kontrolní
prohlídky. Kontrolní prohlídky budou probíhat v těchto fázích výstavby:
- Při vytýčení stavby nebo zřízení staveniště
- Úprava toku
- Před zásypem potrubí
10. Bude dodržena podmínka uvedené ve vyjádření ze dne 9.7.2008 vydaném Správou a
údržbou silnic Ústeckého kaje, příspěvková organizace:
- stavbou nebude narušena, poškozena či znečišťována krajská komunikace č. III/0139
v opačném případě dojde k okamžité nápravě na náklady žadatele.
11. Budou dodrženy podmínky Povodí Ohře, státní podnik Chomutov uvedené ve stanovisku ze
dne 24.7.2008 zn. 021001-2114/2008
- v záplavovém území Lomského potoka nebudou skladovány snadno rozpojitelné a
odplavitelné materiály ani látky závadné vodám, pokud nebudou zabezpečeny proti
průtokům velkých vod
- příčné prahy v korytě Lomského potoka budou provedeny v rozměrech min. 40 cm
šířky a min 90 cm hloubky. Z betonu s lícem z lomového kamene nebo celé
z kamenného zdiva
- po výběru zhotovitele stavby bude povodňový a havarijní plán aktualizován a doplněn
a předložen k odsouhlasení Povodí Ohře a poté ke schválení příslušnému
vodoprávnímu úřadu (Městský úřad Litvínov odbor správních evidencí – úsek ŽP)
- zahájení prací v korytě toku a jeho blízkosti bude oznámeno Povodí Ohře, s.p. závod
Most (p.Kočenda 606 756 212), dále budeme přizváni ke kontrolním dnům a přejímce
prací v korytě toku
- po dokončení stavby bude předáno jedno vyhotovení dokumentace skutečného
provedení stavby (objekty – koryto, vyústění dešťové kanalizace) a hydrotechnického
výpočtu kapacity koryta po mostem a jeho blízkosti
- budeme přizváni k závěrečné kontrolní prohlídce
12. Budou dodrženy podmínky Severočeských vodovodů a kanalizací, a.s. závod Most ze dne
29.7.2008 zn. 147/08-We
– před zahájením prací budou vytýčeny sítě v naší správě přímo na místě a to na
objednávku na tel.724112 608 Bc.Vošahlík – vodovod ; p. Kožnar - kanalizace
tel.476752 205.
– samotné napojení na veřejný vodovod nebo veřejnou kanalizaci mohou provádět
pouze pracovníci Severočeských vodovodů a kanalizací a.s. Teplice – závod Most.
Před plánovanou montáží přípojky podá investor na středisku Litvínov, K Louce 309
objednávku na provedení prací.
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dle zák. 274/2001 Sb. §23 odst. 3,5 je investor povinen dodržet ochranná pásma u
vodovodních řadů a kanalizačních stok do průměru 500 mm , 1,5 m od vnějšího líce
potrubí.
– stavební činnost v ochranném pásmu potrubí nesmí ohrozit zařízení ve správě naší
společnosti.
– v ochranném pásmu nesouhlasíme s umísťováním stavebního materiálu, deponie
zeminy, nadz.staveb a s výsadbou stromů ; mimo zpevněné komunikace nesmí
pojíždět těžká technika .
– při souběhu a křížení musí být vůči stávajícímu zařízení ve správě naší společnosti
dodrženy min. vzdálenosti v souladu s ČSN 736005 „Prostorové uspořádání sítí
techn.vybavení“ a osazeny chráničky s přesahem 1 m. Min.úhel křížení 45o.
– při souběhu a křížení před zahájením zemních prací polohu stávajícího zařízení ve
správě naší společnosti včetně hloubkového uložení zpřesnit ručně kopanými
sondami.
– po dokončení stavby nesouhlasíme s vyhlášením ochranného pásma nových rozvodů,
které jsou budovány, pokud se již jedná o práce v ochranném pásmu zařízení naší
společnosti.
– při nedodržení výše uvedených ochranných pásem Severočeské vodovody a
kanalizace, a.s. Teplice neručí za škody způsobené haváriemi, údržbou a se
související činností na zařízení ve správě naší společnosti. uvědomit zástupce
Severočeských vodovodů a kanalizací a.s. provoz Most o zahájení stavebních prací
min.15 dní předem.
– zpětnému záhozu přípojek vodovodu a kanalizace bude přítomen zástupce provozu
Sev.vodov.a kanalizací a.s. Most, tel.476752205 a o výsledku kontroly bude sepsán
zápis.
– dle zák. 274/2001 Sb. §23 odst. 8 je investor povinen přizpůsobit nové úrovni povrchu
veškerá zařízení a příslušenství vodovodního řadu a kanalizační stoky mající vazbu na
terén. Ke kolaudaci stavby bude přeložen zápis o kontrole splnění této povinnosti
potvrzený zástupcem Severočeských vodovodů a kanalizací a.s. provoz Most.
13. Vzhledem ke skutečnosti, že umístění a realizace vlastní stavby nevylučuje poškození
možných podzemních archeologických nálezů, je investor stavby povinen respektovat
zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči v planém znění.
Pro ochranu aerologických nálezů je investor stavby povinen respektování § 22 a § 23
památkového zákona, kdy v první řadě oznámí zahájení stavebních prací na adresu Ústavu
archeologické památkové péče severozápadních Čech v Mostě /Žižkova 835/ s předstihem
(cca 14 dní), pro včasné uzavření Dohody o podmínkách archeologického výzkumu“
(uzavřené mezi investorem a archeologickým ústavem) a případě pozitivní nálezové
situace umožní provedení záchranného archeologického výzkumu jehož náklady i uhradí.
Dále je investor stavby povinen na výše uvedenou adresu oznámit náhodný nález
archeologického charakteru určený mimo záchranný archeologický výzkum (např. v době
přípravy stavby).
14. Stavebník je povinen po celou dobu realizace stavby učinit taková opatření, aby byl
zajištěn bezpečný přístup i příjezd k jednotlivým objektům a nemovitostem v trase
stavby.
15. K užívání stavby bude stavebním úřadem vydán kolaudační souhlas v souladu
s ustanovením § 15 vodního zákona a § 122 stavebního zákona. Žádost o vydání
kolaudačního souhlasu je nutné podat na předepsaném formuláři. Náležitosti žádosti včetně
podkladů stanoví vyhlášky č. 432/2001 Sb., o dokladech žádosti o rozhodnutí nebo
vyjádření a o náležitosti povolení, souhlasů a vyjádření vodoprávního úřadu, ve znění
pozdějších předpisů.
16. Stavební zajistí, aby byly před podáním žádosti o kolaudační souhlas, provedeny a
vyhodnoceny zkoušky předepsané zvláštními předpisy a byla opatřena závazná stanoviska
dotčených orgánů. Součástí žádosti o vydání kolaudačního souhlasu bude písemné
vyhodnocení podmínek stavebního povolení.
17. Užívání stavby bez kolaudačního souhlasu je nepřípustné a postihnutelné podle § 178
a § 180 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu.
–
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O podaných námitkách – podmínkách účastníků řízení se rozhoduje takto:
Námitkám (podmínkám) účastníka řízení Povodí Ohře, státní podnik Chomutov uvedené ve
stanovisku ze dne 24.7.2008 zn. 021001-2114/2008 ve znění:
- v záplavovém území Lomského potoka nebudou skladovány snadno rozpojitelné a
odplavitelné materiály ani látky závadné vodám, pokud nebudou zabezpečeny proti
průtokům velkých vod
- příčné prahy v korytě Lomského potoka budou provedeny v rozměrech min. 40 cm
šířky a min 90 cm hloubky. Z betonu s lícem z lomového kamene nebo celé
z kamenného zdiva
- po výběru zhotovitele stavby bude povodňový a havarijní plán aktualizován a doplněn
a předložen k odsouhlasení Povodí Ohře a poté ke schválení příslušnému
vodoprávnímu úřadu (Městský úřad Litvínov odbor správních evidencí – úsek ŽP)
- zahájení prací v korytě toku a jeho blízkosti bude oznámeno Povodí Ohře, s.p. závod
Most (p.Kočenda 606 756 212), dále budeme přizváni ke kontrolním dnům a přejímce
prací v korytě toku
- po dokončení stavby bude předáno jedno vyhotovení dokumentace skutečného
provedení stavby (objekty – koryto, vyústění dešťové kanalizace) a hydrotechnického
výpočtu kapacity koryta po mostem a jeho blízkosti
- budeme přizváni k závěrečné kontrolní prohlídce
se vyhovuje.
Námitka (podmínka) účastníka řízení Správy a údržby silnic Ústeckého kaje, příspěvkové
organizace uvedené ve vyjádření ze dne 9.7.2008 ve znění
- stavbou nebude narušena, poškozena či znečišťována krajská komunikace č. III/0139
v opačném případě dojde k okamžité nápravě na náklady žadatele.
se vyhovuje.
Námitkám (podmínkám) účastníka řízení Severočeských vodovodů a kanalizací, a.s. Teplice
uvedené ve vyjádření ze dne 29.7.2008 zn. 147/08-We ve znění:
– před zahájením prací budou vytýčeny sítě v naší správě přímo na místě a to na
objednávku na tel.724112 608 Bc.Vošahlík – vodovod; p. Kožnar - kanalizace
tel.476752 205.
– samotné napojení na veřejný vodovod nebo veřejnou kanalizaci mohou provádět
pouze pracovníci Severočeských vodovodů a kanalizací a.s. Teplice – závod Most.
Před plánovanou montáží přípojky podá investor na středisku Litvínov, K Louce 309
objednávku na provedení prací.
– dle zák. 274/2001 Sb. §23 odst. 3,5 je investor povinen dodržet ochranná pásma u
vodovodních řadů a kanalizačních stok do průměru 500 mm , 1,5 m od vnějšího líce
potrubí.
– stavební činnost v ochranném pásmu potrubí nesmí ohrozit zařízení ve správě naší
společnosti.
– v ochranném pásmu nesouhlasíme s umísťováním stavebního materiálu, deponie
zeminy, nadz.staveb a s výsadbou stromů ; mimo zpevněné komunikace nesmí
pojíždět těžká technika .
– při souběhu a křížení musí být vůči stávajícímu zařízení ve správě naší společnosti
dodrženy min. vzdálenosti v souladu s ČSN 736005 „Prostorové uspořádání sítí
techn.vybavení“ a osazeny chráničky s přesahem 1 m. Min.úhel křížení 45o.
– při souběhu a křížení před zahájením zemních prací polohu stávajícího zařízení ve
správě naší společnosti včetně hloubkového uložení zpřesnit ručně kopanými
sondami.
– po dokončení stavby nesouhlasíme s vyhlášením ochranného pásma nových rozvodů,
které jsou budovány, pokud se již jedná o práce v ochranném pásmu zařízení naší
společnosti.
– při nedodržení výše uvedených ochranných pásem Severočeské vodovody a
kanalizace, a.s. Teplice neručí za škody způsobené haváriemi, údržbou a se
související činností na zařízení ve správě naší společnosti. uvědomit zástupce
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Severočeských vodovodů a kanalizací a.s. provoz Most o zahájení stavebních prací
min.15 dní předem.
– zpětnému záhozu přípojek vodovodu a kanalizace bude přítomen zástupce provozu
Sev.vodov.a kanalizací a.s. Most, tel.476752205 a o výsledku kontroly bude sepsán
zápis.
– dle zák. 274/2001 Sb. §23 odst. 8 je investor povinen přizpůsobit nové úrovni povrchu
veškerá zařízení a příslušenství vodovodního řadu a kanalizační stoky mající vazbu na
terén. Ke kolaudaci stavby bude přeložen zápis o kontrole splnění této povinnosti
potvrzený zástupcem Severočeských vodovodů a kanalizací a.s. provoz Most.
se vyhovuje.
Odůvodnění:
Dne 2.10.2009 podalo MĚSTO LOM, IČ 00266035, náměstí Republiky 13, 435 11 Lom, kterou
zastupuje společnost ALONG, spol. s r.o., IČ 40229572, Stavbařů 32, 434 01 Most, a tuto
společnost zastupují Báňské projekty Teplice a.s., IČ 46708456, Kollárova 11, 415 01 Teplice,
žádost o stavební povolení na výše uvedenou stavbu, uvedeným dnem bylo zahájeno
vodoprávní řízení.
Vzhledem k tomu, že žádost neobsahovala všechny předepsané doklady, byl zástupce vyzván
k doplnění žádosti a k tomuto úkonu stanovil lhůtu. Současně stavební úřad usnesením ze dne
26.10.2009 pod č.j. SÚ/ 25236/2009/SOH stavební řízení přerušil. Na základě žádosti by
usnesením ze dne 4.5.2010 spis. zn. SÚ/3767/2010/SOH prodloužena lhůta k provedení
úkonu. Žádost byla doplněna dne 21.6.2010.
Účastníci stavebního řízení byli určeni dle ustanovení § 109 stavebního zákona. Stavební úřad
dospěl k závěru, že účastníky stavebního řízení jsou:
Žadatel
MĚSTO LOM
Zástupce žadatele
• ALONG, spol. s r.o.,
kterého zastupuje společnost Báňské projekty Teplice a.s., IDDS: 6iwvp5x
Vlastníci dotčených pozemků a staveb
• MĚSTO LOM, IDDS: 47nbcyq
• Czech Coal Services a.s., IDDS: 57bdi5e
• Povodí Ohře, státní podnik, IDDS: 7ptt8gm
Vlastnici sousedních pozemků a staveb
• MANAINVEST s.r.o, IDDS: rkejzj8
• Jiří Heinisch, K Loučkám č.p. 1678, Horní Litvínov, 436 01 Litvínov 1
• Petra Heinischová, K Loučkám č.p. 1678, Horní Litvínov, 436 01 Litvínov 1
• Eva Procházková, Valdštejnská č.p. 2115, Horní Litvínov, 436 01 Litvínov 1
• Jan Dřevojánek, Valdštejnská č.p. 2115, Horní Litvínov, 436 01 Litvínov 1
• eReality.cz s.r.o., IDDS: gcx4f7n
• Jiří Šlégr, Jedličkova č.p. 1181, Horní Litvínov, 436 01 Litvínov 1
• Stanislav Bruna, Česká č.p. 296/79, 434 01 Most 1
• Ing. Josef Holuj, Spojeneckých letců č.p. 795, 435 11 Lom u Mostu 1
• Helena Holujová, Spojeneckých letců č.p. 795, 435 11 Lom u Mostu 1
• Mgr. Klára Kůrková, Višňová č.p. 308/12, 434 01 Most 1
• Magdalena Kráčmerová, Alešova č.p. 774, Horní Litvínov, 436 01 Litvínov 1
• Václav Vácha, Jedličkova č.p. 1168, Horní Litvínov, 436 01 Litvínov 1
• Litvínovská uhelná a.s., IDDS: yy7eyyx
• Ing. Eduard Jarina, Podkrušnohorská č.p. 748/16, 435 11 Lom u Mostu 1
• Czech Coal Services a.s., IDDS: 57bdi5e
• Ing. Karel Hájek, Vrchlického č.p. 1103, Horní Litvínov, 436 01 Litvínov 1
• Markéta Hájková, Vrchlického č.p. 1103, Horní Litvínov, 436 01 Litvínov 1
• Kamil Jarina, 9.Května č.p. 2045, Horní Litvínov, 436 01 Litvínov 1
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Jan Dřevojánek, Valdštejnská č.p. 2102, Horní Litvínov, 436 01 Litvínov 1
Miroslav Michel, Svatý Jan nad Malší č.p. 125, 373 23 Svatý Jan nad Malší
Pozemkový fond České republiky, IDDS: mrbaiz9
Ústecký kraj,
Zastoupen
Správou a údržbou silnic Ústeckého kraje, příspěvková organizace, Ruská č.p. 260/13,
Pozorka, 417 03 Dubí u Teplic 3
Dotčeni stavbou
• Severočeská vodárenská společnost a.s.,
Zastoupena
Severočeskými vodovody a kanalizace, a.s., IDDS: f7rf9ns
• ČEZ Distribuce, a. s., IDDS: qihdk9n
• MANAINVEST s.r.o, IDDS: rkejzj8
• Ing. Eduard Jarina, Podkrušnohorská č.p. 748/16, 435 11 Lom u Mostu 1
•
•
•
•

K předmětné stavbě byly doloženy tyto doklady:
• Plné moci
• Kopie katastrální mapy
• Kopie územního rozhodnutí
• Výpis z katastru nemovitostí
• Informace o parcelách KN
• Městský úřad litvínov stavební úřad – souhlas podle § 15 stavebního zákona ze dne
5.10.2009 č.j. SÚ/25158/2009/SOH/3004Krajský úřad Ústeckého kraje - odbor životního
prostředí a zemědělství - závazné stanovisko ze dne 25.10.2007 č.j. 2667/07/ŽPZ/Sik
podle § 19 horního zákona
• ČEZ Distribuce a.s. - souhlas s činností a umístěním stavby v ochranném pásmu
nadzemního vedení 22kV číslo 008/006/07/OP ze dne 8.2.2007
• RWE Distribuční služby, s.r.o. – vyjádření ze dne 23.7.2008 zn. 481/08/164
• Telefónica O2 Czech Republic, a.s. - vyjádření č.j.85254/08/CUL/VV0 ze dne 18.7.2008
• UPC – vyjádření ze dne 4.8.2009 zn. A02704/2009
• Czech Coal Services a.s. – vyjádření ze dne 17.8.2009 zn. OSM/Pok/09/1118
• Vojenská ubytovací a stavební správa Praha – stanovisko ze dne 12.8.2009 č.j. 5361ÚP/2009 – 7103/41
• Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková organizace - vyjádření 9.7.2008
TSÚ-TA
• ČEZ Distribuce a.s. – vyjádření ze dne 18.8.2009 1023183074
• Severočeské vodovody a kanalizace a.s. - vyjádření ze dne 8.1.2007 zn. 5/07-We
• Město Lom - vyjádření ze dne 28.8.2007
• Městský úřad Litvínov odbor správních evidencí – stanovisko k vodoprávnímu řízení ze
dne 18.8.2010 č.j. MELTD 29306/2010
• Městský úřad Litvínov odbor dopravně správní – vyjádření 24.7.2008 č.j.
DSA/30493/2008/KOM/Vyj
• Krajská hygienická stanice Ústeckého kraje, územní pracoviště Most - závazné
stanovisko ze dne 16.7.2008 č.j. KHSUL 23656/2008
• Hasičský záchranný sbor Ústeckého kraje - závazné stanovisko ze dne 30.7.2008 č.j.
HSUL -412-08/MO-PREV-SP-SŘ-Dv-2008
• Povodí Ohře, státní podnik Chomutov - stanovisko ze dne 24.7.2008. 0210012114/2008
• Severočeské vodovody a kanalizace a.s. – vyjád/SOH/ření ze dne 29.7.2008 zn.
147/08-We
• Smlouva o umožnění realizace stavby (Město Lom – Povodí Ohře, s.p. Chomutov) ze
dne 9.3..2010
• Smlouva o umožnění realizace stavby se smlouvou o smlouvě budoucí kupní (Czech
Coal Services a.s. a Město Lom) ze dne 25.3.2010
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Smlouva o právu k provedení stavby (Ing. Eduard Jarina a Město Lom) ze dne
11.1.2010

Vodoprávní úřad oznámil 15.7.2010 zahájení řízení účastníkům řízení veřejnou vyhláškou
v souladu s ustanovením § 115 odst. 8 vodního zákona, ve znění pozdějších předpisů, jelikož
se jedná o liniovou stavbu. a dotčeným orgánům jednotlivě. Vodoprávní úřad 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 18.8.2010 mohou účastníci řízení uplatnit své námitky a dotčené orgány svá
stanoviska. Současně je upozornil, že na později podané námitky nebude možno, brát zřetel.
V rámci celého vodoprávního řízení bylo zjištěno:
a) Projektová dokumentace na výše uvedenou stavbu byla vypracována autorizovanou osobou
(Ing. Karel Kubizňák - autorizovaný inženýr pro vodohospodářské stavby ČKAIT 0400035)
b) Popis stavby: Stavba obsahuje stavební objekty: SO 01a - Úprava koryta Lomského potoka
- řeší zkapacitnění stávajícího koryta Lomského potoka prodloužením profilu ve směru toku
a úpravou nivelety dně potoka v délce 42,19 m. Je navržen lichoběžníkový profil se šířkou
ve dně 1000 mm a se sklonem svahů 1:1. Opevnění dna a svahů koryta je řešeno
kamennou dlažbou. SO 04 - Dešťová kanalizace - řeší novou dešťovou kanalizaci, která
bude odvádět povrchové vody z nově navržené komunikace pomocí uličních vpustí do
Lomského potoka. Řad je navržen ze žebrovaného potrubí z PP SN8 DN 400 a DN 500 v
délce 677,06 m. Na řadu je umístěno 20 vstupních šachet z betonových prefabrikovaných
dílů, které jsou opatřeny poklopy. Součástí stavby je přeložka vodovodu, která je vyvolána
stavbou nové komunikace (komunikace je řešena samostatným řízení). Podrobněji řeší
stavbu projektová dokumentace.
c) K záměru stavby bylo vydáno Městským úřadem Litvínov, Stavebním úřadem územní
rozhodnutí ze dne 12.8.2008 č.j. SÚ/45240-ÚR/2007/SOH/3004. Souhlas
místně
příslušného stavebního úřadu podle ustanovení § 15 stavebního zákona na stavbu
vodního díla byl vydán dne 5.10.2009 č.j. SÚ/25158/2009/SOH/3004.
d) Posouzení vodoprávního úřadu: Speciální stavební úřad v provedeném vodoprávním
řízení přezkoumal předloženou žádost o povolení stavby vodního díla z hlediska
zájmů sledovaných zákonem č.254/2001 Sb., (vodní zákon), ve znění pozdějších
předpisů, dále podle § 111 stavebního zákona ve znění pozdějších předpisů, a zjistil, že
jejím uskutečněním nejsou ohroženy zájmy společnosti ani nepřiměřeně omezena či
ohrožena práva a oprávněné zájmy účastníků řízení. Vodoprávní úřad rozhodl, jak je
uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku
uvedených.
Veškeré škody vzniklé stavbou na cizím majetku budou hrazeny stavebníkem a to v souladu
s příslušným ustanovením občanského zákoníku.
Stavební povolení pozbývá platnosti, jestliže do dvou let ode dne, kdy nabylo právní moci,
nebude stavba zahájena.
Stavba nesmí být zahájena, dokud stavební povolení nenabude právní moci.
Poučení účastníků:
Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu
Ústeckého kraje 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.
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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.

Mgr. Jaroslav Pikhart
vedoucí stavebního úřadu

Toto rozhodnutí je oznamováno v souladu s ustanovením § 115 odst. 8) vodního zákona
veřejnou vyhláškou a musí tak být vyvěšeno po dobu 15 dnů na úřední desce Městského úřadu
Litvínov a na úřední desce Městského úřadu Lom.

Vyvěšeno dne: _____________________ Sejmuto dne: _______________________
Razítko orgánu a podpis oprávněné osoby, která potvrzuje vyvěšení a sejmutí rozhodnutí. Po
stanovené lhůtě zašlete zpět.
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 31.3.2010.

Obdrží:
Účastníci řízení
Žadatel
MĚSTO LOM
Zástupce žadatele
• ALONG, spol. s r.o.,
kterého zastupuje společnost Báňské projekty Teplice a.s., IDDS: 6iwvp5x
Dotčené orgány
• Krajská hygienická stanice Ústeckého kraje se sídlem v Ústí nad Labem, IDDS: 8p3ai7n
• Hasičský záchranný sbor Ústeckého kraje, IDDS: auyaa6n
• Vojenská ubytovací a stavební správa Praha, IDDS: hjyaavk
• Městský úřad Litvínov, odbor správních evidencí - úsek životního prostředí, náměstí Míru
č.p. 11, Horní Litvínov, 436 01 Litvínov 1
• Městský úřad Litvínov, odbor správních evidencí - úsek dopravně správní, náměstí Míru č.p.
11, Horní Litvínov, 436 01 Litvínov 1
• Městský úřad Lom, IDDS: 47nbcyq
• Krajský úřad Ústeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, IDDS: t9zbsva
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Účastníci řízení
Vlastníci dotčených pozemků a staveb
• MĚSTO LOM, IDDS: 47nbcyq
• Czech Coal Services a.s., IDDS: 57bdi5e
• Povodí Ohře, státní podnik, IDDS: 7ptt8gm
Vlastnici sousedních pozemků a staveb
• MANAINVEST s.r.o, IDDS: rkejzj8
• Jiří Heinisch, K Loučkám č.p. 1678, Horní Litvínov, 436 01 Litvínov 1
• Petra Heinischová, K Loučkám č.p. 1678, Horní Litvínov, 436 01 Litvínov 1
• Eva Procházková, Valdštejnská č.p. 2115, Horní Litvínov, 436 01 Litvínov 1
• Jan Dřevojánek, Valdštejnská č.p. 2115, Horní Litvínov, 436 01 Litvínov 1
• eReality.cz s.r.o., IDDS: gcx4f7n
• Jiří Šlégr, Jedličkova č.p. 1181, Horní Litvínov, 436 01 Litvínov 1
• Stanislav Bruna, Česká č.p. 296/79, 434 01 Most 1
• Ing. Josef Holuj, Spojeneckých letců č.p. 795, 435 11 Lom u Mostu 1
• Helena Holujová, Spojeneckých letců č.p. 795, 435 11 Lom u Mostu 1
• Mgr. Klára Kůrková, Višňová č.p. 308/12, 434 01 Most 1
• Magdalena Kráčmerová, Alešova č.p. 774, Horní Litvínov, 436 01 Litvínov 1
• Václav Vácha, Jedličkova č.p. 1168, Horní Litvínov, 436 01 Litvínov 1
• Litvínovská uhelná a.s., IDDS: yy7eyyx
• Ing. Eduard Jarina, Podkrušnohorská č.p. 748/16, 435 11 Lom u Mostu 1
• Czech Coal Services a.s., IDDS: 57bdi5e
• Ing. Karel Hájek, Vrchlického č.p. 1103, Horní Litvínov, 436 01 Litvínov 1
• Markéta Hájková, Vrchlického č.p. 1103, Horní Litvínov, 436 01 Litvínov 1
• Kamil Jarina, 9.Května č.p. 2045, Horní Litvínov, 436 01 Litvínov 1
• Jan Dřevojánek, Valdštejnská č.p. 2102, Horní Litvínov, 436 01 Litvínov 1
• Miroslav Michel, Svatý Jan nad Malší č.p. 125, 373 23 Svatý Jan nad Malší
• Pozemkový fond České republiky, IDDS: mrbaiz9
• Ústecký kraj,
Zastoupen
Správou a údržbou silnic Ústeckého kraje, příspěvková organizace, Ruská č.p. 260/13,
Pozorka, 417 03 Dubí u Teplic 3
Dotčeni stavbou
• Severočeská vodárenská společnost a.s.,
Zastoupena
Severočeskými vodovody a kanalizace, a.s., IDDS: f7rf9ns
• ČEZ Distribuce, a. s., IDDS: qihdk9n
• MANAINVEST s.r.o, IDDS: rkejzj8
• Ing. Eduard Jarina, Podkrušnohorská č.p. 748/16, 435 11 Lom u Mostu 1

