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POVOLENÍ K NĚKTERÝM ČINNOSTEM
- k vysazování stromů a keřů v záplavovém
vodního toku Labe a vodního toku Ohře

území

Návrh zeleně na vybraných lokalitách Památníku Terezín

ROZHODNUTÍ
Výroková část
Městský úřad Litoměřice, odbor životního prostředí, jako věcně příslušný vodoprávní úřad dle
ustanovení § 104 odst. 2 písm. c) a ustanovení § 106 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o
vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (vodní zákon), a jako
místně příslušný podle ustanovení § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění
pozdějších předpisů, žadateli, kterým je:
Památník Terezín, IČO: 00177288, se sídlem Principova alej 304, Terezín
zastoupen na základě plné moci Gabriel s.r.o., České Kopisty 208, IČO 25419455
I. povoluje
dle ustanovení § 14 odst. 1 písm. a) vodního zákona
výsadbu stromů a keřů v záplavovém území vodního toku Labe a vodního toku Ohře – část
v aktivní zóně záplavového území - při realizaci akce:

Návrh zeleně na vybraných lokalitách Památníku Terezín
Hydrologické pořadí: 1-13-04-0680-0-00, souřadnice x/y: cca 994666/755453, k.ú. Terezín
-

v Principově aleji je navržena výsadba jednoho stromu, dále jsou navrženy výsadby
stromů na Národním hřbitově, v Malé pevnosti, v Parku za muzeem Ghetta (mimo
záplavové území), v prostoru Židovského hřbitova, podél silnice ke krematoriu bude
vysazen živý plot, do jednotlivých prostorů budou instalovány lavičky a odpadkové koše
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II. stanovuje podmínky,
za kterých se povolení uděluje:
1. Veškeré činnosti při realizaci musí probíhat tak, aby nedošlo k ohrožení nebo negativnímu
ovlivnění ustáleného režimu podzemních vod a změně či ztrátě vydatnosti, kvality, jakosti
apod. povrchových a podzemních vod a ke znečištění těchto vod látkami závadnými vodám.
2. v záplavovém území nebudou skladovány snadno rozpojitelné a odplavitelné materiály ani
látky závadné vodám, pokud nebudou zabezpečeny před průtoky velkých vod
3. mobiliář navržený v záplavovém území bude zajištěn tak, aby nemohl být v případě
průchodu povodně odplaven
Odůvodnění
Žadatel Památník Terezín požádal dne 21.09. 2020 o vydání povolení k některým
činnostem dle § 14 odst. 1 písm. a) vodního zákona k výše uvedenému záměru.
K žádosti bylo doloženo: projektová dokumentace, plná moc, vyjádření Povodí Ohře,
státní podnik ze dne 25.08. 2020, zn.: POH/35960/2020-2/301100. Podmínky byly
zapracovány do podmínek tohoto rozhodnutí.
Lze předpokládat, že záměrem nedojde ke zhoršení stavu vodního útvaru, záměr
nebude mít za následek nedosažení dobrého stavu/potenciálu vod.
Vodoprávní úřad MěÚ Litoměřice posoudil před vydáním rozhodnutí předloženou
žádost, kompletní spis včetně projektu. Zajistil vzájemný soulad předložených stanovisek a
vyjádření a zahrnul je do podmínek tohoto rozhodnutí. Jelikož nebyly shledány důvody bránící
vydání povolení, žádosti bylo vyhověno a rozhodnuto tak, jak je uvedeno ve výrokové části
tohoto rozhodnutí. Vodoprávní úřad rozhodl na základě předložených dokladů bezodkladně.
Poučení účastníků
Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení podat odvolání podle ustanovení § 83
odstavce 1 správního řádu ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu
Ústeckého kraje podáním učiněným u Městského úřadu Litoměřice, 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. Odvolání se podává v potřebném
počtu 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. Podané odvolání má v souladu s ustanovením § 85 odstavce 1 správního
řádu odkladný účinek. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.

Jiřina Bartoňová, DiS.
vedoucí Vodoprávního úřadu MěÚ Litoměřice

Rozdělovník:
Účastníci řízení dle § 27 odst. 1 správního řádu:
• Památník Terezín, IČO: 00177288, se sídlem Principova alej 304, Terezín
zast. Gabriel s.r.o., České Kopisty 208
Na vědomí:
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Povodí Ohře, státní podnik, Bezručova 4219, 430 03 Chomutov
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