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dle rozdělovníku

Litoměřice 16.06. 2014

Rozhodnutí
Dodatečné povolení stavby
Plovoucí molo na Labi, ř.km 796,46
stavbou dotčené pozemky p.p.č.: 488 a 490/1v k.ú. Třeboutice, obec Křešice

Výroková

část

Městský úřad Litoměřice, odbor životního prostředí, jako vodoprávní úřad věcně
příslušný podle ustanovení § 104 odst. 2 písm. c) a ustanovení § 106 odst. 1 zákona č.
254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších
předpisů, a jako speciální stavební úřad podle ustanovení § 15 odst. 1 písm. d) zákona č.
183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších
předpisů, místně příslušný správní orgán podle ustanovení § 11 zákona č. 500/2004 Sb.,
správní řád, ve znění pozdějších předpisů,
stavebníkovi, kterým je

Čestmír Procházka, Turgeněvova 13, Litoměřice, nar. 14.10. 1981
I. vydává
podle ustanovení § 15 odst. 1 vodního zákona a ustanovení § 129 odst. 3 stavebního zákona

dodatečné povolení stavby
vodního díla

Plovoucí molo na Labi, ř.km 796,46 - pravý břeh
stavbou dotčené pozemky p.p.č.: 488 a 490/1v k.ú. Třeboutice, obec Křešice
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Základní údaje o povolené stavbě :
1. účel vodního díla:
- stavba mola, vyvázání plavidel, rekreační účely
2. druh vodního díla:
- stavba k plavebním účelům, § 55 odst. 1 písm. f) vodního zákona
3. členění vodního díla na stavební objekty: --4. popis stavby vodního díla:
- molo délky 14 m a šířky 8 m je kluzně vyvázáno na dvě zaberaněné larseny, konstrukce
mola je tvořena sedmi samostatně plovoucími moduly, které jsou spojeny styčníkovými
deskami a jsou neseny barely, přístupová lávka je o rozměrech 8 x 1,2 m a je opatřena
zábradlím
II. stanovuje podmínky
pro vodní dílo:
1. Provozem plovoucího mola nesmí být omezen provoz na přilehlé potahové stezce
2. Provozovatel mola bude zajišťovat potřebné plavební hloubky podél mola až po
plavební dráhu na vlastní náklady, stejně jako řádný stav přilehlých břehových
pozemků (sekání travního a náletového porostu apod.)
3. Provozovatel bude na svůj náklad odklízet spláví zachycené na konstrukci můstku
4. Plovoucí zařízení musí snést účinky kolísání hladiny v jezové zdrži VD České Kopisty
5. Zpracovaný povodňový plán musí být v souladu s povodňovým plánem příslušné
obce
6. Po ukončení nájemní smlouvy (při neuzavření nového smluvního vztahu) bude molo
odstraněno
III. stanovuje, že stavbu lze užívat jen na základě kolaudačního souhlasu.
IV. ukládá stavebníkovi povinnost požádat o vydání kolaudačního souhlasu do 30 dnů
od nabytí právní moci tohoto rozhodnutí
V. rozhoduje o námitkách účastníků řízení takto:
Podmínky účastníků řízení byly zapracovány do podmínek rozhodnutí – vyjádření
Povodí Labe, státní podnik ze dne 26.07. 2012, č.j.: TPČ/12/16602.

Odůvodnění
Žadatel: Čestmír Procházka, Turgeněvova 13, Litoměřice požádal dne 30.10. 2013 o
vydání dodatečného stavebního povolení k vodnímu dílu: Plovoucí molo na Labi, ř.km
796,46, stavbou dotčené pozemky p.p.č.: 488 a 490/1v k.ú. Třeboutice, obec Křešice.
Městský úřad Litoměřice, odbor životního prostředí jako příslušný vodoprávní úřad
oznámil zahájení řízení a vyzval účastníky řízení a dotčené orgány, aby ve stanovené lhůtě
uplatnili své námitky a připomínky. Zároveň byl žadatel vyzván k doplnění podkladů o
Nájemní smlouvu ke stavbou dotčeným pozemkům.
Dne 08.04. 2014 obdržel Vodoprávní úřad MěÚ Litoměřice Souhlasné stanovisko
Státní plavební správy ze dne 08.04. 2014, zn. 683/DC/14. Dále byl spis dne 25.04. 2014
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doplněn o Smlouvu o nájmu pozemku č. O 500130030 uzavřenou mezi žadatelem a
Povodím Labe, státní podnik.
Vodoprávní úřad dal možnost účastníkům řízení před vydáním rozhodnutí nahlédnout
do spisu a vyjádřit se k podkladům rozhodnutí, a to nejpozději při ústním jednání spojeném
s místním šetřením dne 12.06. 2014.
O průběhu jednání byl sepsán protokol. Námitky ani připomínky nebyly vzneseny.
Vodoprávní úřad shledal, že stavba není umístěna v rozporu s cíli a úkoly územního
plánování, není v rozporu s obecnými požadavky na výstavbu nebo veřejným zájmem.
Vodoprávní úřad MěÚ Litoměřice posoudil předloženou žádost včetně projektové
dokumentace vypracované Petrem Maděrou. Vodoprávní úřad zajistil vzájemný soulad
předložených stanovisek a vyjádření a zahrnul je do podmínek rozhodnutí. Jelikož nebyly
shledány důvody bránící vydání rozhodnutí, žádosti bylo vyhověno a rozhodnuto tak, jak je
uvedeno ve výrokové části tohoto rozhodnutí.
Správní poplatek podle položky 18 odst. 1 písm.h) ve výši 3000 Kč byl zaplacen.

Poučení účastníků
Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení podat podle ustanovení § 83 odstavce 1
správního řádu 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, ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu Ústeckého kraje
podáním učiněným u Městského úřadu Litoměřice. Odvolání se podává v počtu 3 stejnopisů.
Nepodá – li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je na jeho náklady Městský úřad
Litoměřice. Podané odvolání má v souladu s ustanovením § 85 odstavce 1 správního řádu
odkladný účinek. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.

Jiřina Bartoňová, DiS.
oprávněná úřední osoba
vodoprávní úřad MěÚ Litoměřice

Rozdělovník:
účastníci řízení : - obdrží do vlastních rukou
 Čestmír Procházka, Turgeněvova 13, Litoměřice
 Obec Křešice, 411 48 Křešice
 Povodí Labe, státní podnik, Víta Nejedlého 951, 500 03 Hradec Králové
dotčené orgány: - obdrží do vlastních rukou
 Státní plavební správa, Pobočka Děčín, Husitská 1403/8, 405 02 Děčín VI
 MěÚ Litoměřice – odbor životního prostředí , Pekařská 2 , 412 01 Litoměřice
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