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Oprava dlažeb na Sprévě/Spree v Jiříkově za nádražím

ROZHODNUTÍ
Krajský úřad Ústeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, jako vodoprávní úřad
příslušný podle § 107 písm. c) zák. č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů
(vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, a speciální stavební úřad podle § 15 odst. 4
vodního zákona a § 15 zák.č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu
(stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, na žádost ze dne 29.8.2019 a po
provedeném vodoprávním řízení rozhodl, že
žadateli: Povodí Ohře, státní podnik, se sídlem Bezručova 4219, 430 03 Chomutov,
IČ 70889988, CZ-NACE 36000 (účastník řízení podle § 27 odst. 1 správního řádu),
povoluje
podle § 118 stavebního zákona změnu stavby vodního díla s názvem „Oprava dlažeb na
Sprévě/Spree v Jiříkově za nádražím“, povolené rozhodnutím čj. 3172/ZPZ/2018/D-05.2 ze
dne 11.10.2018, před jejím dokončením.
Změna spočívá v opravě opevnění koryta vodního toku Spréva/Spree ve staničení LB
12,6656 – 12,6741 a PB 12,5836 – 12,5948 kamennou dlažbou nasucho s vyklínováním a
ve změně termínu dokončení stavby do 29.2.2020.
Vodoprávní úřad pro povolení této změny stavby stanovuje podle § 15 odst. 3 vodního
zákona tuto podmínku:
-

na pozemku p.č. 6575/2 v k.ú. Jiříkov budou umístěny za účelem zastínění vodního
toku souvislé porosty dřevin keřového vzrůstu v počtu 6 a rozměrech: šíře 1 m, délka
10 m, v druhové skladbě kalina obecná a brslen evropský.

Podmínky a povinnosti stanovené rozhodnutím čj. čj. 3172/ZPZ/2018/D-05.2 ze dne
11.10.2018 zůstávají v platnosti.
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Odůvodnění
Při provádění stavby s názvem „Oprava dlažeb na Sprévě/Spree v Jiříkově za nádražím“,
povolené rozhodnutím 3172/ZPZ/2018/D-05.2 ze dne 11.10.2018 (dále též „Stavba“), po
vytrhání pařezů a ručním očištění stávajícího opevnění na levém a pravém břehu vodního
toku od sedimentů a vegetace, stavebník Povodí Ohře, státní podnik, zjistil, že stav
opevnění, který byl v projektové dokumentaci určen k zachování, tedy 3 úseky v celkové
délce 29,7 m (ve staničení LB 12,6656 – 12,6741, PB 12,5836 – 12,5948 a PB 12,660512,6705), jsou poškozeny více, než předpokládal projekt, a vykazují tvarové deformace v
lícní rovině dlažby (vybouleniny a propadliny) a poruchy v stabilitě uložení patních kamenů
dlažby, takže hrozí jejich rozvolnění.
Dne 26.8.2019 podal stavebník, Povodí Ohře, státní podnik, na Krajský úřad Ústeckého kraje
žádost o povolení změny Stavby před jejím dokončením. Změna měla spočívat v opravě
stávajícího opevnění koryta ve výše uvedených úsecích kamennou dlažbou nasucho
s vyklínováním. V souvislosti se změnou Stavby vyvstala stavebníkovi potřeba posunout
termín dokončení stavby do 29.2.2020.
Umístění stavby:
Kraj: Ústecký
Obec: Jiříkov
Katastrální území: Jiříkov
Parcelní čísla pozemků: 6571/16 a 6575/1
Vodní tok: Spréva/Spree, HVT S 18
Hraniční úsek: III.
Hraniční znaky: mezi 11/14 až 12
Ř. km: 12,5000 – 12, 6904
Číslo hydrologického pořadí: 1-15-01-0350-0-00
Číslo hydrogeologického rajónu: ID 6411
Souřadnice: X 944240, Y 717981
Vzhledem k tomu, že dva z předmětných úseků jsou na německém břehu vodního toku
Spréva/Spree, uvědomil Krajský úřad Ústeckého kraje jako příslušný vodoprávní úřad
opatřením ze dne 26.8.2019 o zahájení řízení kromě účastníků a dotčených orgánů i
německou stranu.
Během řízení byla předložena tato stanoviska a vyjádření:
- vyjádření německé strany – e- mail od RNDr. Jarmila Skybová, MŽP, ze dne
9.9.2019,
- dodatek č. 1 k souhrnnému stanovisku Správy železniční a dopravní cesty ze dne
26.9.2019,
- stanovisko MZe ze dne 9.9.2019.
Po projednání se všemi osobami zúčastněnými na řízení došlo k redukci původního záměru
na opravu úseků ve staničení LB 12,6656 – 12,6741, PB 12,5836 – 12,5948. S touto změnou
stavby souhlasí všechny osoby včetně německé strany a Správy železniční a dopravní cesty.
Při svém rozhodování vzal Krajský úřad Ústeckého kraje v úvahu zejména účel stavby,
kterým je zabezpečení dobrého stavebního stavu, a skutečnost, že oprava vodního díla je
podle § 59 odst. 1 písm. b) vodního zákona povinností jeho vlastníka. Dále vodoprávní úřad
přihlédl k tomu, že s povolenou změnou souhlasili všechny osoby zúčastněné v řízení.
Vodoprávní úřad je přesvědčen, že realizací předmětné změny stavby nedojde k ohrožení
vodohospodářských ani jiných právem chráněných zájmů.
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Poučení účastníků
Proti tomuto rozhodnutí mohou účastníci řízení podat podle ustanovení § 81 a následujících
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 k Ministerstvu zemědělství podáním
učiněným u Krajského úřadu Ústeckého kraje, odboru životního prostředí a zemědělství.
Lhůta pro podání odvolání se počítá ode dne následujícího po doručení písemného
vyhotovení rozhodnutí, nejpozději však po uplynutí desátého dne ode dne, kdy bylo
nedoručené a uložené rozhodnutí připraveno k vyzvednutí.

RNDr. Tomáš Burian
vedoucí oddělení životního prostředí

Rozdělovník:
účastníci řízení:
- Povodí Ohře, státní podnik
- Město Jiříkov
- Správa železniční dopravní cesty
- České dráhy a.s.
- DB Netz AG Fachbereich Konstruktiver Ingenieurbau z. H. Herrn Helmut Richter,
Schweizer st. 3b, D-01069 Dresden
dotčené orgány:
- Městský úřad Rumburk, stavební úřad
- Městský úřad Rumburk, OŽP
- Drážní úřad, sekce stavební
- Ministerstvo životního prostředí, odbor ochrany vod, RNDr. Jarmila Skybová
- Ministerstvo zemědělství, odbor státní správě ve vodním hospodářství a správy
povodí, Ing. Dana Lídlová

Krajský úřad Ústeckého kraje, Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem
Tel.: +420 475 657 111, Fax: +420 475 200 245, Url: www.kr-ustecky.cz, E-mail: urad@kr-ustecky.cz
IČ: 70892156, DIČ: CZ70892156, Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., č. ú. 882733379/0800

strana 3 /3

