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odbor životního prostředí

vodoprávní úřad
č.j.: OŽP/22299-16/2571-16/kol

Zpracovatel: Koderová
Ing. Latislav

Datum: 21.06.2016

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), ve znění pozdějších předpisů
jako místně příslušný obecní úřad obce s rozšířenou působností stanovený podle § 2 odst. 1
zákona č. 314/2002 Sb., o stanovení obcí s pověřeným obecním úřadem a stanovení obcí
s rozšířenou působností, ve znění pozdějších předpisů a současně místně příslušný správní
orgán podle § 11 odst. 1 písm. b) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších
předpisů, 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), ve znění pozdějších
předpisů a současně podle § 106 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých
zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, konkrétně jeho odbor životního
prostředí s působností speciálního stavebního úřadu ve smyslu § 15 odst. 4 zákona č.
254/2001 Sb., vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších
předpisů a dále dle ustanovení § 15 odst. 1 písm. d) zákona č. 183/2006 Sb., o územním
plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, 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), ve znění
pozdějších předpisů

stavební povolení
na stavbu vodního díla: „oprava a rekonstrukce Šluknovského potoka v Císařském u č.
p. 51“ umístěné na p. p. č. KN 160/2, 160/3, 161/4, 2734/6, 2734/7, 3146/1, 3173, a na p. p.
č. KN 161/1 vše v k. ú. Císařský.
Stavba bude obsahovat:
• SO 01 – stabilizace dna – výstavba 4 nových příčných stabilizačních pasů a
opevnění dna kamennou rovnaninou dle hydraulického namáhání v jednotlivých
sklonových úsecích. Stabilizační pas P1 – zdvojený dřevěný hranol konstrukční délky
0,25m. Stabilizační pas P2 – dřevěný, umístěný na změně sklonu v délce 0,25m. Pas
P3 - konstrukčně stejný jako pas P1 a P2, odpovídá průtočnému profilu a je v délce
0,25m. Na konci skluzu, v místě ocelové chráničky vodovodního řadu v ř. km 0,528 je
niveleta koryta vodního toku stabilizována zděným betono-kamenným pasem P4.
Konstrukční parametry odpovídají profilu koryta vodního toku, konstrukční délka pasu
je 0,7m. Základová konstrukce pasu P4 bude z betonu C 16/20 XF3 prokládaného
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kamenem o max. velikosti 300 mm. Nadzákladová část pasu bude navazovat na
opěrné zdi a bude shodně s nimi vyzděna ze dvou druhů kamenného zdiva
(obkladové, rubové), které budou vzájemně provázány. Vzdušní líc bude vyzděn
obkladovým režným zdivem z lomového kamene (žula) o min. velikosti 250mm na
MC 25 MF3 s vyspárováním. V místech styku zdi se zeminou a filtrační vrstvou bude
vyzděna rubovým zdivem z lomového kamene (žula) o min. velikosti 250 mm na MC
25 MF3. Celkový upravovaný úsek kromě úseku mezi stabilizačními pasy P3-P4
(skluz konstruovaný jako štětovaná kamenná rovnanina) je ve dně stabilizovaným
pohozem štěrku frakce 63 – 125 mm. Celková délka úpravy je 105,33 m.
SO 02 – opěrné zdi - Velikost spár kamenného zdiva bude 2 – 4 cm. Prostor mezi
zdí a stávajícím břehem bude zasypán štěrkovým filtrem HDK 63-125 mm (mrazový
klín, filtrační vrstva). Zděná kamenná zeď je založena na betonových základ, pod
který je z důvodu vylepšení únosnosti základové spáry zřízen polštář ze ŠD 32 – 63
mm v min. tloušťce 150 mm. Základ zdi bude betonován betonem C 16/20 XF3 a
bude prokládaný kamenem o min. velikosti 300 mm. Nadzákladová část zdi bude
vyzděna ze dvou druhů kamenného zdiva (obkladové a rubové), které budou
vzájemně provázány. Vzdušní líc bude vyzděn obkladovým režným zdivem
z lomového kamene o min. velikosti 250 mm na MC 25 MF3 s vyspárováním.
V místech styku zdi se zeminou a filtrační vrstvou bude vyzděna rubovým zdivem
z lomového kamene o min. velikosti 250 mm na MC 25 MF3. Stávající schody na
levém břehu pod lávkou a na pravém břehu u soukromé zahrady budou opraveny a
po opravě zprovozněny. Schodiště bude stejné jako nyní (z kamenných kvádrů
s výškou schodu 0,35 m). Za korunu zdi bude provedena příprava pro osazení
nového zábradlí spočívající v osazení plastové trouby DN 100 do betonové patka.
Celková délka úpravy je 107,33 m na levém břehu a 30,54 m na pravém břehu.

Pro stavbu se stanoví tyto podmínky:
1. Stavba bude provedena podle dokumentace ke stavebnímu povolení zpracovatele
AV ProENVI s. r. o., Kolonka 118/8, 165 00 Praha 6, z 01/2014, ověřené ve
stavebním řízení, případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení
zdejšího stavebního úřadu.
2. Stavba bude dokončena do 31.12.2017
3. Stavebník, dle § 152 odst. 3 písm. a) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování
a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, oznámí předem
termín zahájení stavby, název a sídlo stavebního podnikatele, který bude stavbu
provádět dle § 152 odst. 3 písm. a) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a
stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů.
4. 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.
5. Před zahájením výkopových prací si zajistí stavebník vyjádření správců podzemních
sítí, popřípadě jejich vytýčení a tyto respektuje.
6. Po dobu trvání stavebních prací bude zajištěn bezpečný přístup a příjezd
k nemovitostem.
7. Termíny kontrolních dnů budou zdejšímu vodoprávnímu úřadu předloženy před
zahájením stavebních prací.
8. Pro dobu stavby bude vypracován havarijní a povodňový plán.
9. Umístění zařízení staveniště bude na p. p. č. KN 2734/1 v k. ú. Císařský.
Při provádění stavby musí být dodrženy požadavky:
A) Severočeské vodovody a kanalizace, a. s., Přítkovská 1689, 415 50 Teplice –
vyjádření k předložené dokumentaci, zn. O14610047017/TPCS/Ga ze dne
10.03.2014:
• Při souběhu a křížení námi provozovaným vod. zařízením bude dodržena
ČSN 73 6005 „Prostorové uspořádání sítí techn. vybavení“ a další zákony a
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B)

C)

D)

E)

F)

předpisy pro ukládání inženýrských sítí. Dále požadujeme dodržet ochranná
pásma vod. zařízení dle zákona č. 76/2006 Sb., který mění zákon č. 274/2001
Sb., při umisťování souvisejících objektů k inž. sítím
• Před zahájením stavebních (výkopových) prací bude provedeno vytýčení
vodovodního řadu LTH DN/ID 80 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 porušení 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
tel. 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
Ing. Matějková Zdeňka – souhlas s akcí ze dne 19.05.2016:
• O souhlasu s odkoupením pozemku budu jednat s podnikem Povodí Ohře, s.
p.Chomutov
ČEZ Distribuce, Teplická 874/8, 405 02 Děčín – vyjádření, zn. 1083385986 ze dne
11.03.2016:
• Nadzemní vedení NN, které prochází stavbou nemá dle zákona stanoveno
ochranné pásmo
• Z hlediska stávajících a nových staveb ve vztahu k umístění vedení NN, výše
vodičů nad zemí a parametry vedení stanoví norma PNE 33 3302
• Novou stavbou nesmí být snížena výška vodičů nad terénem a musí být
dodržena výška 6m. Dále musí být respektovány podpěrné body sítě a
uzemňovací soustava v zemi
• Z důvodů možného přiblížení mechanizace k vodičům vedení je nutné
případný požadavek na vypnutí vedení NN uplatňovat min. 40 dní předem na
smluvním partnerovi
Městský úřad Šluknov, odbor rozvoje a životního prostředí, nám. Míru 1, 407 77
Šluknov – vyjádření ke stavbě, č. j. ORZP/519/2014/46/2014/nab ze dne
24.01.2014:
• Stavebník si požádá před zahájením stavebních prací, ve smyslu ustanovení
§ 25 odst. 6 písm. c) bod 3. zákona a ve smyslu ustanovení § 40 vyhlášky
MDS č. 104/1997 Sb., v platném znění, kterou se provádí zákon o pozemních
komunikacích, o zvláštní užívání místní komunikace u příslušného silničního
správního úřadu
• Na levém břehu bude za opěrnou zdí provedena stavební příprava pro
osazení nového zábradlí spočívající v osazení plastové trouby DN 100 do
betonového lože
Město Šluknov, nám. Míru 1, 407 77 Šluknov – vyjádření ke stavbě, č. j.
ORZP/197/2014/46/2014/nab ze dne 24.01.2014:
• PD bude rozšířeno o řešení obnovy opěr v prostoru lávky - mezi řezy 12-12´a
13-13´
Městský úřad Rumburk, odbor životního prostředí – orgán veřejné správy
v oblasti odpadového hospodářství, stanovisko k záměru č. j. OŽP/4198-14/got
ze dne 13.02.2014:
• Odpady budou řádně tříděny a následně předány oprávněné osobě
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Po dokončení stavby doloží stavebník (investor) na Městský úřad Rumburk,
odbor životního prostředí, doklady o likvidaci odpadů vzniklých při realizaci
výše uvedené stavby (např. spárovací hmoty, obaly od nátěrových a
stavebních hmot aj.)
Městský úřad Rumburk, odbor životního prostředí – orgán ochrany ovzduší,
Třída 9. května 1366/48závazné stanovisko ke stavebnímu řízení č. j. OŽP/419814/mat ze dne 19.02.2014:
• V době realizace záměru bude vhodnými prostředky minimalizována
sekundární prašnost. Vnášení tuhých znečišťujících látek do ovzduší je třeba
snižovat a vyloučit v maximální míře, která je prakticky dosažitelná, tj. na
všech místech a při operacích, kde dochází k emisím tuhých znečišťujících
látek do ovzduší (dle povahy procesu např. vodní clona, skrápění,
odprašovací nebo mlžící zařízení atd.) Dopravní prostředky budou řádně
očištěny před vjezdem na veřejnou komunikaci a přepravovaný materiál bude
řádně zajištěn před vznosem do ovzduší (neplnit až po okraj, popř.
zaplachtováním
Městský úřad Rumburk, odbor životního prostředí – orgán ochrany
zemědělského půdního fondu, stanovisko k záměru č. j. OŽP/4198-14/mat ze
dne 20.02.2014:
• Jednotlivé dílčí zábory zemědělské půdy nebudou trvat déle než jeden rok,
včetně doby potřebné k uvedení půdy do původního stavu.
G) Městský úřad Rumburk, odbor životního prostředí – orgán ochrany přírody,
Třída 9. května 1366/48, 408 01 Rumburk – závazné stanovisko č. j. OŽP/663514/hakm ze dne 17.02.2014:
• Stavbou nedojde k významnému omezení ekologicko-stabilizační funkce
významného krajinného prvku – koryta Šluknovského potoka, ani k jeho
výraznému poškození nebo zničení
• Zásah do výše uvedeného významného krajinného prvku proběhne pouze
v rozsahu nezbytně nutném k realizaci a existenci stavby „Oprava a
rekonstrukce Šluknovského potoka v Císařském u č. p. 51“ na p. p. č. KN
3146/1, 2735, 160 a st. p. č. 28/2, na p. p. č. KN 161/1 a 2734/1 v k. ú.
Císařský“
H) ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín – sdělení o existenci
energetického zařízení, zn. 0100202070 ze dne 17.09.2013:
• Ochranné pásmo (dále jen OP) nadzemního vedení je souvislý prostor
vymezený svislými rovinami vedenými po obou stranách vedení ve vodorovné
vzdálenosti měřené kolmo na vedení, které činí od krajního vodiče vedení na
obě jeho strany
a) U napětí nad 1 kV a do 35 kV včetně
i) pro vodiče bez izolace 7m
ii) pro vodiče s izolací základní 2m
iii) pro závěsná kabelová vedení 1m
b) u napětí nad 35 kV do 110 kV včetně: 12m
v OP nadzemního vedení je zakázáno:
- zřizovat bez souhlasu vlastníka těchto zařízení stavby či umisťovat konstrukce a
jiná podobná zařízení, jakož i uskladňovat hořlavé a výbušné látky
- provádět bez souhlasu vlastníka zemní práce
- provádět činnosti, které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpečnost provozu
těchto zařízení nebo ohrozit život, zdraví či majetek osob
- provádět činnosti, které by znemožňovaly nebo podstatně znesnadňovaly přístup
k těmto zařízením
- vysazovat chmelnice a nechávat růst porosty nad výšku 3m
v OP nadzemních vedení je třeba dále dodržovat tyto podmínky:
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při pohybu nebo pracích v blízkosti elektrického vedení vysokého napětí se nesmí
osoby, předměty, prostředky nemající povahu jeřábu přiblížit k živým částem –
vodičů blíže než 2m
- Jeřáby a jiná jim podobná zařízení musí být umístěny tak, aby v kterékoliv poloze
byly všechny jejich části mimo OP vedení a musí být zamezeno vymrštění lana
- Je zakázáno stavět budovy nebo jiné objekty v OP nadzemních vedení vysokého
napětí
- Je zakázáno provádět veškeré pozemní práce, při kterých by byla narušena
stabilita podpěrných bodů – sloupů nebo stožárů
- Je zakázáno upevňovat antény, reklamy, ukazatele apod. pod, před nebo přímo
na stožáry elektrického vedení
- Dodavatel prací musí prokazatelně seznámit své pracovníky, jichž se to týká
s ČSN EN 50110-1
- Pokud není možné dodržet podmínky, je možné požádat příslušný provozní útvar
provozovatele distribuční soustavy o další řešení (zajištění odborného dohledy
pracovníka s elektrotechnickou kvalifikací dle Vyhlášky č. 50/78 Sb., vypnutí nebo
zajištění zařízení, zaizolování živých věcí…), pokud nejsou tyto podmínky již
součástí jiného vyjádření ke konkrétní stavbě
- V případě požadavku na vypnutí zařízení po nezbytnou dobu provádění prací je
nutné požádat min. 25 dní předem. V případě vedení nízkého napětí je možné též
požádat o zaizolování částí vedení
I) Severočeské vodovody a kanalizace, a. s., Přítkovská 1689, 415 50 Teplice –
Vyjádření společnosti k předložené dokumentaci, zn. O14610047018/TPCS/Ga
ze dne 10.03.2014:
• Lokalita je umístěna v ochranném pásmu (dále jen OP) vodního zdroje. Ve
výše definovaném území se nachází zařízení a jejich OP – vodovod LTH
DN/ID 80, A DN/ID 80
• Při souběhu a křížení provozovaným zařízením bude dodržena ČSN 73 6005
„Prostorové uspořádání sítě tech. vybavení“ a další zákony a předpisy pro
ukládání inž. sítí. Dále požadujeme dodržet OP vod. zařízení
• Při místním šetření bylo zjištěno, že nedojde ke střetu stavby s vodovodním
potrubím A DN/ID 80
• Před zahájením stavebních (výkopových) prací bude provedeno vytýčení
vodovodního řadu LTH DN/ID 80 na místě, přímo v trase potřebné pro
provádění stavby
• Investor stavby seznámí pracovníky, provádějící práce, s polohou vedení a
zařízení, upozorní organizace na možnou polohovou odchylku uložených
inženýrských sítí od výkresové dokumentace. Upozorňujeme, že při porušení
námi provozovaných sítí budou veškeré náklady na opravu a náhradní
zásobování účtovány investoru stavby. Při provádění prací bude dodržena
ČSN 73 6133
• 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
oznámeno zahájení a ukončení prací
• Požadujeme být přizvání ke každé činnosti v OP námi provozovaného
vodohospodářského zařízení, ke kontrole pokládky inž. sítí před záhozem a
ke kolaudačnímu řízení
J) Pavel Volf, Císařský 51, 407 77 Šluknov – Souhlas s akcí, se vstupem na
pozemky, s umístěním stavby na pozemcích, s budoucím majetkoprávním
vypořádáním ze dne 10.03.2014:
• Absolutní zachování vzrostlého stříbrného smrku, který roste v nároží
pozemku v blízkosti silniční komunikace a mostu a který je od hráze vzdálen
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•
•
•
•

2,40 m a dále že stavební činností nedojde k dotčení borovice vejmutovky
rostoucí ve vzdálenosti cca 1,25m od hrany současné hráze
Stavební činností nedojde k zásahu a poškození skupiny vzrostlých azalek,
které jsou od hráze vzdálené 2m
Počítáme s uvedením travního porostu do původního stavu
Bude zachováno přístupové schodiště z našeho pozemku do potoka
v přibližných rozměrech tak. Jak je tomu v současné době
Žádáme o sdělení harmonogramu plánovaných prací a o dělení do kterého
data budeme muset pokácet tůje.

Název vodního toku: Šluknovský potok; Identifikátor vodního toku: 10104877; Číslo
hydrologického pořadí povodí: 1-15-01-0490-0-00; Název vodního útvaru povrchových vod
tekoucích: Rožanský potok/ Rosenbach po státní hranici; Kód vodního útvaru: 14683000;
Přímé určení systému Jednotné trigonometrické sítě katastrální: souřadnice X / Y: Začátek
úseku: 942181 / 727381, Konec úseku: 942209 / 727300.
Účastníci řízení dle § 27 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb. správní řád, ve znění
pozdějších předpisů:
1. Povodí Ohře, státní podnik, Bezručova 4219, 430 03 Chomutov (IČO 708 89 988)

ODŮVODNĚNÍ
Dopisem ze dne 03.02.2016, doručeným dne 06.04.2016, podala právnická osoba – Povodí
Ohře, státní podnik, Bezručova 4219, 430 03 Chomutov (IČO 708 899 88), žádost o udělení
stavebního povolení ke stavbě vodního díla: „Oprava a rekonstrukce Šluknovského potoka
v Císařském č. p. 51“ umístěné na p. p. č. KN 160/2, 160/3, 161/4, 2734/6, 2734/7, 3146/1,
3173, a na p. p. č. KN 161/1 vše v k. ú. Císařský.
Dnem podání žádosti o stavební povolení bylo zahájeno vodoprávní (stavební) řízení ve
smyslu § 44 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.
Městský úřad Rumburk – obecní úřad obce s rozšířenou působností specifikovaný podle §
66 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů
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, ve znění pozdějších předpisů a současně místně příslušný správní
orgán podle § 11 odst. 1 písm. b) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších
předpisů, 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), ve znění pozdějších
předpisů a současně podle § 106 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých
zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, 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), ve znění pozdějších
předpisů a dále dle ustanovení § 15 odst. 1 písm. d) zákona č. 183/2006 Sb., o územním
plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů po posouzení
žádosti ve smyslu § 37 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších
předpisů svým dopisem č.j. OŽP/16614-16/2571-16/kol ze dne 24.05.2016 oznámil ve
smyslu § 112 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu
(stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů všem známým účastníkům řízení a
dotčeným orgánům zahájení řízení v předmětné věci.
Účastník řízení dle zákona 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební
zákon), ve znění pozdějších předpisů.
§ 109 odst. a) - stavebník:
Povodí Ohře, státní podnik, Bezručova 4219, 430 03 Chomutov
Strana 6 (celkem 11)
www.rumburk.cz
e-mail: lenka.koderova@rumburk.cz
e-podatelna: epodatelna@rumburk.cz

Fax: 412 356 326
Telefon: 412 356 296
Datová schránka: sdrbhgg

§ 109 odst. c) – vlastník pozemku:
Ing. Zdeňka Matějková, Císařský 49, 407 77 Šluknov
Vladimír Macudzinský, Císařský 251, 407 77 Šluknov
Pavel Volf, Císařský 51, 407 77 Šluknov
Město Šluknov, nám. Míru 1, 407 77 Šluknov
§ 109 odst. d) – vlastník stavby na pozemku:
ČEZ Distribuce, a. s. Teplická 874/8, 405 02 Děčín
Severočeské vodovody a kanalizace, a. s., Přítkovská 1689, 415 50 Teplice
V cit. dopisu zdejšího odboru ze dne 24.05.2016 bylo uvedeno, že účastníci řízení jsou
oprávněni dle § 112 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu
(stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů 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 24.05.2016.
Dotčený orgán dle § 4 odst. 3 zákona 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu
(stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, byl vázán svým předchozím stanoviskem
nebo závazným 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 24.05.2016 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, ve znění pozdějších předpisů 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 k vodním dílům ze dne 03.02.2016, doručena dne
06.04.20106
2. Projektová dokumentace z 01/2014 – 3x
3. Pověření ze dne 01.04.2016 – pro Jana Železného, DiS., referenta inženýrských
staveb Povodí Ohře, státní podnik, Bezručova 4219, 430 03 Chomutov
4. Doklad o zaplacení správního poplatku na částku 3000,- Kč ze dne 27.05.2016
5. Smlouva o podmínkách realizace stavby č. 245/2016 ze dne 31.03.2016 – Pavel Volf,
Císařský 51, 407 77 Šluknov
6. Vyjádření o existenci sítě elektronických komunikací a všeobecné podmínky ochrany
sítě elektronických komunikací, č. j. 515636/16 ze dne 21.01.2016 – Česká
telekomunikační infrastruktura a. s., Olšanská 2681/6, 130 00 Praha 3
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7. Vyjádření k souhlasu s činností v ochranném pásmu stávajícího venkovního vedení
NN, zn. 1083385986 ze dne 11.03.2016 - ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874/8, 405
02 Děčín
8. Sdělení o existenci komunikačního vedení pro stavební řízení, zn. 0200401025 ze
dne 21.01.2016 – ČEZ ICT Services, a. s., Duhová 1531/3, 140 53 Praha 4
9. Stanovisko ke stavebnímu režimu, zn. 5001240779 ze dne 28.01.2016 – RWE
Distribuční služby, s. r. o., Plynárenská 499/1, 602 00 Brno
10. Souhlas s akcí, souhlas se stavbou ze dne 19.05.2014 – Ing. Zdeňka Matějková
11. Souhlas s akcí, se vstupem na pozemky, s umístěním zařízení staveniště a
umístěním stavby na pozemku ze dne 02.04.2014 – Město Šluknov, nám. Míru 1, 407
77 Šluknov
12. Vyjádření společnosti k předložené dokumentaci, zn. O14610047018/TPCS/Ga ze
dne 10.03.2014 – Severočeské vodovody a kanalizace, a. s., Přítkovská 1689, 415
50 Teplice
13. Vyjádření ke stavbě z hlediska dotčených orgánů, č. j. ORZP/519/2014/46/2014/nab
ze dne 24.01.2014 – Městský úřad Šluknov, odbor rozvoje a životního prostředí, nám.
Míru 1, 407 77 Šluknov
14. Vyjádření
ke
stavbě
z hlediska
samostatné
působnosti,
č.
j.
ORZP/197/2014/46/2014/nab ze dne 24.01.2014 – Město Šluknov, nám. Míru 1, 407
77 Šluknov
15. Vyjádření, č. j. OSÚ/520/2014/8/2014/muj ze dne 24.01.2014 – Městský úřad
Šluknov, odbor stavební úřad, nám. Míru 1, 407 77 Šluknov
16. Stanoviska a závazná stanoviska k záměru, č. j. OŽP/4198-14 ze dne 13.02.2014 –
Městský úřad Rumburk, odbor životního prostředí, Třída 9. května 1366/48, 408 01
Rumburk
17. Závazné stanovisko – udělení souhlasu se zásahem do VKP, č. j. OŽP/6635-14/hakm
ze dne 17.02.2014 – Městský úřad Rumburk, odbor životního prostředí, Třída 9.
května 1366/48, 408 01 Rumburk
18. Sdělení o existenci energetického zařízení, zn. 0100202070 ze dne 17.09.2013 –
ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín
19. Sdělení o existenci komunikačního vedení, zn. 0200140494 ze dne 17.09.2013 –
ČEZ ICT Sevices, a. s., Duhová 1531/3, 140 53 Praha 4
20. Vyjádření ke stavebnímu režimu, zn. 5000840348 ze dne 04.10.2013 – RWE
Distribuční služby, s. r. o., Plynárenská 499/1, 657 02 Brno
21. Vyjádření o existenci sítě elektronických sítí a všeobecné podmínky ochrany sítě, č. j.
659472/13 ze dne 17.09.2013 – Telefónica Czech Republic, a. s., Za Brumlovkou
266/2, 140 22 Praha 4 – Michle
22. Nekolizní vyjádření na podzemní vedení veřejné telekomunikační sítě ze dne
17.09.2013 – UPC Česká republika, s. r. o., Závišova 5, 140 00 Praha 4
23. Vyjádření společnosti k předložené dokumentaci, zn. O14610047018/TPCS/Ga ze
dne 10.03.2014 – Severočeské vodovody a kanalizace, a. s., Přítkovská 1689, 415
50 Teplice
24. Souhlas s akcí, se vstupem na pozemky, s umístěním zařízení staveniště,
s umístěním stavby na pozemku ze dne 19.02.2014 – Město Šluknov, nám. Míru ,
407 77 Šluknov
25. Souhlas s akcí, souhlas se stavbou ze dne 03.02.2016 – Vladimír Macudzinský
26. Souhlas s akcí, se vstupem na pozemky, s umístěním stavby na pozemcích,
s budoucím majetkoprávním vypořádání ze dne 10.03.214 – Pavel Volf
27. Zadávací list ze dne 17.10.2013
28. Hydrologická data povrchových vod ze dne 17.02.214 – Český hydrometeorologický
ústav, Kočkovská 2899/18, 40 11 Ústí nad Labem – Kočkov
29. Výpisy z nahlížení do katastru nemovitostí
Po přezkoumání a posouzení uvedených dokladů bylo rozhodnuto tak, jak je ve výroku
tohoto rozhodnutí uvedeno.
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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, ve znění pozdějších předpisů
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 7 kusů stejnopisů.
Podané odvolání má v souladu s ustanovením § 85 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní
řád, ve znění pozdějších předpisů 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), ve znění pozdějších
předpisů.
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) ve znění pozdějších předpisů.
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 § 18i odst. 1
Vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření
a stavebního řádu, ve znění pozdějších předpisů:
• Závazná stanoviska, pokud jsou zvláštním předpisem vyžadována
• Dokumentaci skutečného provedení stavby (došlo-li k odchylkám proti stavebnímu
povolení, ohlášení stavebnímu úřadu nebo ověřené projektové dokumentaci)
• Geodetické zaměření stavby
• Doklady o ověření požadovaných vlastností výrobků dle § 156 zákona č.183/2006
Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších
předpisů.
• Vyjádření osoby, která vykonávala odborný dozor nad realizací stavby dle § 153
zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve
znění pozdějších předpisů.
• Doklad o zneškodnění či využití odpadů vzniklých realizací stavby
Dle ustanovení § 115 odst. 4 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním
řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů stavební povolení pozbývá platnosti,
jestliže do dvou let ode dne, kdy nabylo právní moci, nebude stavba zahájena.
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Ing. Jiří Latislav
oprávněná úřední osoba
vedoucí odboru životního prostředí Městského úřadu Rumburk

„otisk úředního razítka“

Rozdělovník k udělení stavebního povolení:
Stavebník (do vlastních rukou):
1. Povodí Ohře, s. p., Bezručova 4219, 430 03 Chomutov (Doručí se na: Povodí Ohře,
s. p., provoz Česká Lípa, Litoměřická 91, 470 01 Česká Lípa)
Účastníci řízení (do vlastních rukou):
1. Město Šluknov, nám. Míru 1, 407 77 Šluknov
2. ČEZ Distribuce, a. s. Teplická 874/8, 405 02 Děčín
3. Severočeské vodovody a kanalizace, a. s., Přítkovská 1689, 415 50 Teplice
4. Ing. Zdeňka Matějková, Císařský 49, 407 77 Šluknov
5. Vladimír Macudzinský, Císařský 251, 407 77 Šluknov
6. Pavel Volf, Císařský 51, 407 77 Šluknov
Dotčené orgány:
1. Městský úřad Šluknov, stavební úřad, nám. Míru 1, 407 77 Šluknov
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 Rumburk – obecní úřad obce s rozšířenou působností - 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)
5. Městský úřad Rumburk - orgán ochrany zemědělského půdního fondu, 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)
6. Městský úřad Rumburk – orgán státní správy lesů, Třída 9. května 1366/48, 408 01
Rumburk (Doručí se na: Městský úřad Rumburk, odbor životního prostředí, Třída
1366/48, 408 01 Rumburk)
7. Hasičský záchranný sbor Ústeckého kraje, Horova 1340/10, 400 01 Ústí nad Labem
(Doručí se na: Hasičský záchranný sbor Ústeckého kraje, územní odbor Děčín,
Provaznická 1394, 405 02 Děčín)
8. Městský úřad Šluknov, orgán ochrany obyvatel, nám. Míru 1, 407 77 Šluknov
9. Městský úřad Šluknov, silniční správní úřad, nám. Míru 1, 407 77 Šluknov
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