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Městský úřad Varnsdorf
ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Váš dopis č.j.:
Ze dne:
Naše č.j.:

Obec Jiřetín pod Jedlovou
Vinařská č.p. 32
407 56 Jiřetín pod Jedlovou

Vyřizuje:
Telefon :
Datum:

22.7.2019
OŽP/84767/2019/SimIl
MUVA 407369/2019SimIl
Ilona Šimonková
417 545 154
10.9.2019

E-mail:

ilona.simonkova@varnsdorf.cz

ROZHODNUTÍ
Výroková část:
Městský úřad Varnsdorf, odbor životního prostředí, jako vodoprávní úřad příslušný podle § 104 odst. 2
písm. c) a § 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"), místně příslušný správní orgán podle
ustanovení § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, ve správním řízení
posoudil žádost, kterou dne 22.7.2019 podal:
Obec Jiřetín pod Jedlovou, IČO 00261416, Vinařská č.p. 32, 407 56 Jiřetín pod Jedlovou,
prostřednictvím svého zástupce Jaromíra Maděry, Zámecká č.p. 1068/2, Děčín I-Děčín, 405 02
Děčín 2
(dále jen "žadatel"), a na základě tohoto posouzení:
Podle § 8 odst. 1 písm. a) č. 2 vodního zákona
I.

povolení k nakládání s povrchovými vodami

(dále jen "nakládání s vodami")
ve vodním díle:
„ Jiřetín pod Jedlovou – rybník ROZHLED II „
k jejich vzdouvání a akumulaci na pozemku parc. č.1658/2, 1659, 1662/2, 1662/3, 1811, 1812 k.ú.
Jiřetín pod Jedlovou, p.č.k. 652/5, 654/1, 654/2, 654/3, 889/1 k.ú. Rozhled, kraj Ústecký, obec Jiřetín pod
Jedlovou, přímé určení polohy (souřadnice X,Y) GIS 958574/720069
vodní tok:
Hydrogeologické číslo povodí:
Profil:
Plocha povodí A:
Dlouhodobý roční průměrný průtok:
Objem ročního přítoku:
Objem minimálního nutného odtoku:
Ztráta vody výparem.
Ztráta vody průsakem do podloží:
Plocha normální hladiny:

Bílý potok
2-04-08-0090-0-00
Jiřetín pod Jedlovou, hráz rybníka
1,29 km 2
26,0 l/s
819 936,0 m3/rok
0,0 m3/rok
782,9 m3/rok
0,0 m 3/rok
967 m2
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Objem při normální hladiny
Nadmořská výška

1.058 m3
462,00 m n.m.

Údaje o povoleném nakládání s povrchovými vodami:
Vodní značka (cejch):
ANO
Účel užití akumulované vody:
vzdouvání ; akumulace
Související vodní díla:
vodní nádrž
Účel užití souvisejícího vodního díla:
ochrana před povodněmi a ostatními škodlivými účinky vod: jiné
Doba povoleného nakládání s povrchovými vodami:
po dobu užívání vodního díla
Pro napájení vodní nádrže (nebo mokřadu) Rozhled I bude sloužit odběrný objekt, pro tento účel bude
stanovena manipulačním řádem úroveň provozní hladiny v nádrži Rozhled II (snížením úrovně dlužové
stěny odběrného objektu oproti úrovni normální hladiny o několik cm).
Povolení ke vzdouvání a akumulaci povrchové vody je vydáváno bez ohledu na jakost povrchové vody v
místě tohoto povoleného nakládání.
Povolení se vydává za těchto podmínek:
1.

Povodí Ohře, s.p., Bezručova 4219, 430 03 Chomutov.
Budou dodrženy podmínky vyjádření zn. POH/47996/2018- 2/301100 ze dne 2.1.2019 .
1. Pro vodní dílo bude vypracován manipulační a provozní řád (dle vyhlášky č. 216/2011 Sb.,
v platném znění, TNV 75 2910 a TNV 75 2920) včetně opatření pro případ havárie jakosti vod.
Tyto řády budou předloženy k vyjádření Povodí Ohře, státní podnik, závodu Terezín a poté bude
manipulační řád schválen vodoprávním úřadem. Toto vše ještě před zahájením prvního
napouštění nádrže.
2. Manipulační řád bude předložen k odsouhlasení Lesy ČR a SCHKO Lužické hory.
II.

Stanovuje minimální zůstatkový průtok povrchových vod
podle ustanovení § 36 odst. 2 zákona č. 254/2011 Sb.vodního zákona
6,2 l/s

Zachování min. zůstatkové průtoku v korytě toku bude dodržováno v průběhu napouštění nádrže pomocí
nastavení a manipulace s dlužovými stěnami požeráku manipulačního objektu.
III.

podle § 61 vodního zákona
rozhoduje

o zařazení vodního díla:
„ Jiřetín pod Jedlovou – rybník ROZHLED II“
do kategorie technickobezpečnostního dohledu (TBD): IV. kategorie
(dále jen "vodní dílo") na místě:
pozemku parc. č.1658/2, 1659, 1662/2, 1662/3, 1811, 1812 k.ú. Jiřetín pod Jedlovou, p.č.k. 652/5, 654/1,
654/2, 654/3, 889/1 k.ú. Rozhled, kraj Ústecký, obec Jiřetín pod Jedlovou, vodní tok Bílý potok, čhp 2-408 -0090-0-00, přímé určení polohy (souřadnice X,Y) GIS 958574/720069, druh a typ díla zemní hráz,
průtočná nádrž, účel krajinotvorný, protipožární
plocha povodí k profilu díla:

1,29 km2
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Q100 =8,60 m 3.s-1

N – leté průtoky:

Q50 = 6,45 m 3.s-1
Q20 = 4,64 m 3.s-1
IV.

Podle § 15 vodního zákona
vydává stavební povolení

ke stavbě vodního díla:
„Jiřetín pod Jedlovou – rekonstrukce rybníka ROZHLED II „
Základní údaje o povolované stavbě:
1. účel vodního díla
vodní nádrž – funkce ochranná, retenční a krajinotvorná, protipožární
2. druh vodního díla
§ 55 odst. 1 písm.a) – přehrady, hráze, vodní nádrže, jezy a zdrže
Hráz
Zemní, sypaná s návodní zdí celková délka
Šířka koruny hráze
Kóta koruny hráze
Max. výška hráze
Úprava koruny hráze
Návodní svah
Vzdušní svah
Nádrž
Kóta Hnorm
Kóta Hmax.
plocha při normální hladině:
plocha při maximální hladině:
objem při normální hladině:
objem při maximální hladině:
Bezpečnostní přeliv
Kóta přelivné hrany :
Konstrukce
Odpad
Požerák
odpadní potrubí:
Odběrný objekt pro napájení VN Rozhled I

42, 4 m
2,4 m
463,80 m.n.m.
2,4 m vzdušní svah
2,6 návodní svah
zatravnění
sklon 1:0 – svislá betonová zeď s kamenným
obkladem
sklon 1:1,5, zatravnění
462,80 m.n.m.
463, 45 m.n.m.
967 m2
1 013 m2
1 058 m3
1 665 m3
čelní, korunový
462,80 m n.m.
zdivo a dlažba z LK
délka 52,5 m, otevřené lichoběžníkové koryto
(š. dna 1,4 , svahy 1:1,5),
opevnění dlažbou z LK,sklon 3,8 %
otevřený, dvojitá dlužová stěna součást návodní
zdi hráze, délka přel. hrany 0,6 m
betonové DN 400 mm, délka 6,1 m, sklon 3,3%,
obetonované se sklonem bočních stěn 10:1
betonové DN 300 mm, délka 15 m, sklon 1,5%,
v místě průchodu hrází (dl.2,5 m) obetonované
se sklonem bočních stěn 10:1

Údaje o předmětu rozhodnutí:
Jedná se o rekonstrukci průtočného rybníka s cílem zvýšení bezpečnosti provozu vodního díla a
protipovodňové ochrany přilehlých nemovitostí. Vodní nádrž je napájena prostřednictvím trubního
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propustku DN 400 na místní komunikaci, který převádí vody Bílého potoka. Pod nádrží se nachází nádrž
Rozhled I, která je provozována jako neprůtočná a je napájena z rozdělovacího objektu.
Rekonstrukce hráze
Návrhem rekonstrukce hráze je respektováno současné řešení hrázového tělesa tj. návodní zeď se zemním
násypem na vzdušném líci. Návodní zeď bude provedena v kombinaci prostého betonu s kamenným
obkladem, kde beton bude plnit funkci těsnícího prvku.
Bezpečností přeliv
Bezpečnostní přeliv bude proveden jako čelní hrázový snížením úrovně návodní zdi na navrženou úroveň
normální hladiny vody. Odtok vody od přelivné hrany je řešen skluzem opevněným dlažbou z lomového
kamene vyústěným do koryta odpadu od přelivu. Kapacita přelivné hrany o délce 8,9 m je navržena na
průtok Q100=8,600 m3/s
Odpad od bezpečnostního přelivu
Je navržen jako otevřené koryto v délce cca 43 m s lichoběžníkovým průtočným profilem dimenzovaným
na průtok Q100=8,6 m3/s
Manipulační a odběrný objekt
Objekty jsou navrženy jako součást návodní hrázové zdi s vystrojením dvojitými dlužovými stěnami pro
manipulaci s vodou, výpust do koryta odpadu od přelivu a přívod vody do nádrže Rozhled I jsou řešeny
jako trubní.
Úpravy v nádrži
V nádrži bude provedeno odbahnění, úprava erozí poškozeného břehu a odvodnění pro zlepšení
přítokových poměrů vody do nádrže. Sediment lze uložit na povrch terénu, je navrženo jej využít k úpravě
terénu a k rekultivaci bývalé pískovny.
V. Stanovuje podmínky pro provedení vodního díla
1. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace ověřené ve vodoprávním řízení, kterou
vypracoval Jaromír Maděra, autorizovaný technik pro stavby vodního hospodářství, případné
změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení vodoprávního úřadu.
2. Při provádění stavby musí být dodrženy:
1) CETIN, Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Olšanská 2690/17, 130 00 Praha 3.
Budou dodrženy podmínky vyjádření č. j. 590831/18 ze dne 17. 4. 2018, č.j. 774963/18 ze dne
7.11.2018.
V zájmovém území dojde ke střetu se sítí elektronických komunikací.
2) ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín.
Budou dodrženy podmínky vyjádření zn. 010090956 ze dne 17.74.2018.
V zájmovém území se nachází nebo ochranným pásmem zasahuje energetické zařízení síť NN a
VN – střet. Při činnosti v blízkosti nadzemního vedení nn bude dodržena min. vzdálenost 1 m od
živých částí.
Budou dodrženy podmínky souhlasu s umístěním stavby a s prováděním činnosti v ochranném
pásmu elektrického zařízení evidenční číslo 1101267383 ze dne 03. 12. 2018.
3) GridServices, s.r.o., Plynárenská 499/1, 602 00 Brno.
Budou dodrženy podmínky vyjádření zn. 5001706950 ze dne 17. 4. 2018, 5001822525 ze dne
05.12.2018.
V zájmovém území se nachází vysokotlaký plynovod (VTL) DN 300 , včetně příslušenství.
4) Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Přítkovská 1689, 415 50 Teplice.
Budou dodrženy podmínky vyjádření zn. SCVKZAD19988 ze dne 18. 4. 2018, zn.
O18610290902/UTPCUL/Ma ze dne 15.11.2018.
V zájmovém území se nachází ochranné pásmo vodního zdroje II. stupně. Veškeré činnosti
spojené s realizací předmětné stavby a hospodařením v této oblasti musí probíhat tak, aby nedošlo
k ohrožení podzemních vod a dále tak, aby nedošlo ke zhoršení jejich využitelnosti pro
vodárenské účely.
2. Při provádění stavby musí být dodrženy požadavky dotčených orgánů:
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1) Městský úřad Varnsdorf, odbor životního prostředí Varnsdorf.
Budou splněny podmínky stanoviska ze dne 30.7.2019 pod č.j. MUVA
333486/87228/2019MalEv.
1) Hranice záboru půdy budou v terénu vyznačeny dobře viditelnými znaky.
2) Práce budou realizovány tak, aby na ZPF a jeho vegetačním krytu došlo k co nejmenším
škodám.
3) Realizací nezemědělské činnosti nesmí dojít ke kontaminaci půdy únikem pohonných hmot či
jiných technických kapalin z mechanizace, poškozování okolních zemědělských pozemků ani
narušování jejich vodního režimu.
2) Správa chráněné krajinné oblasti Lužické hory, Školní 12, 471 25 Jablonné v Podještědí.
Budou dodrženy podmínky rozhodnutí č.j. SR/2196/196/LI/2018-3 ze dne 8. 1. 2019 Výjimka ze
zákazů podle § 56 zákona č. 114/1992 Sb. ze základních podmínek ochrany zvláště chráněných
druhů rostlin a živočichů.
3) Správa chráněné krajinné oblasti Lužické hory, Školní 12, 471 25 Jablonné
v Podještědí.
Budou dodrženy podmínky závazného stanoviska zn. SR/2061/LI/2018-2 ze dne 20. 11. 2018.
1) Stavba bude provedena dle předložené a Správou CHKO LH ověřené PD (Jaromír Maděra,
č.zak. 0106/2018,09.2018), jakékoliv odchylky od této PD musí být předem projednány se
správou CHKO.
2) Pro stavbu zajistí investor biologický dozor odborně způsobilou osobou.
3) Obnažené plochy nebudou po dokončení stavby zatravňovány případně budou zatravněny
vhodnou bylinnou směsí bez použití kříženců a nepůvodních druhů, navržená travní směs
bude odsouhlasena Správou CHKO LH.
4) Dřeviny budou káceny a mýceny v období od listopadu do března (mimo vegetační období).
5) Stavební práce těžkou mechanizací nebudou prováděny v období jarního tahu obojživelníků
(březen-duben) běžného rok), podmínka může být upravena na základě aktuální situace po
posouzení biologickým dozorem.
6) Konkrétní místo pro uložení sedimentu na p.p.č.5090/1 k.ú. Rozhled bude předem
projednáno a odsouhlaseno Správou CHKO LH.
7) Lokalita bude zajištěna proti úniku stavebních hmot, ropných látek a provozních náplní
strojních mechanizmů.
8) Stavba nebude zahájena bez pravomocné výjimky ochrany zvláště chráněných živočichů.
9) Transfer ryb a dalších živočichů bude proveden při účasti biologického dozoru do vhodné
nevysychající vodní nádrže v blízkém okolí po odsouhlasení SCHKO LH, zpárav o transferu
s počty a druhy přenesených jedinců bude předložena SCHKO.
10) Termín zahájení prací 14 dnů předem oznámen SCHKO LH, zástupce bude zván na kontrolní
dny stavby a po ukončení stavby bude zástupce SCHKO LH přizván ke kontrole splnění
podmínek tohoto závazného stanoviska a vyjímky dle § 56.
3. Při provádění stavby budou dodrženy tyto další podmínky a povinnosti:
1) Povodí Ohře, s.p., Bezručova 4219, 430 03 Chomutov.
Budou dodrženy podmínky vyjádření zn. POH/47996/2018-2/301100 ze dne 02. 1. 2018.
1) Vodní dílo bude vybaveno vodočetnou latí s označením zásobní a maximální hladiny. Vodočetná
lať musí být dobře viditelná, přístupná a trvanlivá. Označení hladiny musí být odolné proti
působení povětrnostních vlivů.
2) Pro dobu výstavby bude vypracován havarijní plán dle vyhlášky č. 450/2005 Sb., v platném znění
a povodňový plán dle TNV 75 2931. Tyto plány budou předloženy Povodí Ohře, státní podnik,
závodu Terezín. Poté bude havarijní plán schválen příslušným vodoprávním úřadem a věcná a
grafická část povodňového plánu potvrzena příslušným povodňovým orgánem. To vše před
zahájením stavby.
2) Lesy ČR, s.p., správa toků –oblast Povodí Ohře, Dr. Vrbenského 2874/1, 415 01 Teplice.
Budou dodrženy podmínky vyjádření č.j. LCR956/003344/2018 ze dne 6.11.2018.
1) V průběhu realizace stavby nedojde ke znečištění vodního toku nebo poškození koryta toku.
Stavební materiál bude zajištěn tak, aby nedošlo k jeho smyvu do koryta v případě zvýšených
průtoků, dešťových srážek, tání sněhu či odchodem ledu. Odstranění případných škod na vlastní
náklady zajistí a hradí investor stavby.
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2) Stavební stroje používané v bezprostřední blízkosti vodního toku nebudou vykazovat úniky
ropných látek a olejů, na staveništi budou k dispozici chemické prostředky na likvidaci úniků
ropných látek.
3) Po dobu stavby budou vypracovány povodňový a havarijní plán, které nám budou před zahájením
stavby zaslány k odsouhlasení. Následně bude havarijní plán schválen vodoprávním úřadem a
příslušná obec potvrdí soulad povodňového plánu s povodňovým plánem obce.
4) Zahájení prací bude oznámeno správci toku minimálně 7 dní předem na e-mail.
5) Požadujeme přizvání na závěrečnou prohlídku stavby – správce toku se protokolárně (např.
zápisem do stavebního deníku) vyjádří k dokončené stavbě a správci toku bude předáno 1 paré
PD skutečného provedení stavby včetně geodetického zaměření.
6) Pro nádrž bude zpracován manipulační a provozní řád včetně opatření pro případ havárie jakosti
vod. Tyto řády nám budou předloženy k vyjádření a následně ke schválení příslušným
vodoprávním úřadem nám bude předán jeden výtisk pro naši potřebu.
3. Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11 a, 130 00 Praha 3
Budou dodrženy podmínky vyjádření zn. SPU 213940/2019 ze dne 03. 06. 2019.
Upozorňujeme, že p.č. 1898 k.ú. Jiřetín pod jedlovou je v užívání třetí osoby, se kterou musí být
uzavřena dohoda o dočasném záboru a přístupu pro účely stavby.
5. Před zahájením zemních prací zajistí žadatel (investor) platná vyjádření správců
podzemních sítí. Po dokončení prací budou jejich správci přizváni k odsouhlasení formou
zápisu do stavebního deníku.
6. Stavba bude prováděna dodavatelským způsobem podnikatelským subjektem, který
má provádění stavebních prací ve své činnosti a má osvědčení o odborné způsobilosti dle
platných zákonných předpisů.
7. Pro stavbu budou použity pouze materiály s příslušnými atesty, prohlášeními o shodě.
8. Prováděním stavebních prací nesmí být poškozeni ve svých právech uživatelé a vlastníci
sousedních nemovitostí, pozemků a vodních zdrojů. Sjednání příslušné dohody a náhrady
škody je povinen provádět stavebník dle platných předpisů a nařízení.
9. Veškerá případná manipulace s vodám závadnými látkami v době realizace stavby musí
být prováděna tak, aby bylo zabráněno nežádoucímu úniku těchto látek do půdy nebo
jejich nežádoucímu smísení s odpadními nebo srážkovými vodami.
10. Bude předložen doklad o likvidaci odpadů oprávněnou firmou. Odpady lze převést do vlastnictví
pouze osobě oprávněné k jejich převzetí podle zákona. Odpady budou tříděny podle jednotlivých
druhů a kategorií, budou přednostně využity, případně odstraněny na zařízeních k tomu určených.
11. Veškeré pozemky budou uvedeny do původního stavu.
12. Stavebník je povinen vodoprávnímu úřadu oznámit za účelem provedení kontrolní prohlídky stavby
tyto fáze výstavby:
• závěrečná kontrolní prohlídka po ukončení stavby
Účastníci řízení, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu ( § 27 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb.,
Správní řád, ve znění pozdějších předpisů - dále jen správní řád):
Obec Jiřetín pod Jedlovou
Odůvodnění:
Dne 22.7.2019 podal žadatel žádost o stavební povolení a povolení k nakládání s vodami na výše
uvedenou stavbu, uvedeným dnem bylo zahájeno vodoprávní řízení.
Žádost byla doložena všemi povinnými doklady podle ustanovení § 2 a § 11 vyhlášky č. 183/2018 Sb., o
náležitostech rozhodnutí a dalších opatření vodoprávního úřadu a o dokladech předkládaných
vodoprávnímu úřadu, a dalšími doklady, a to:
-

projektová dokumentace 2 x
plná moc ze dne 22. 10. 2018
informace o parcelách
hydrologické údaje – ČHMÚ Ústí nad Labem z 5. 4. 2018
protokol o odběru a zkoušce dnových sedimentů – ALS Czech republic, s.r.o., Praha z 17.5.2018
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-

Městský úřad Varnsdorf, odbor životního prostředí, č.j. MUVA 333486/87228/2019/MalEv ze dne
30.7.2019, koordinované stanovisko ze dne 30.1.2019 , č.j. MUVA 3444/9631/2019MalEv .
- CETIN, Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Olšanská 2681/6, 130 00 Praha, č.j. 590831/18
z 17.4.2018, č.j.774963/18 ze dne 7.11.2018
- Severočeské vodovody a kanalizace a.s. Masarykova 368, 400 10 Ústí nad Labem, SCVKZAD19988
ze dne 18.4.2018, O18610290902/UTPCUL/Ma ze dne 15.11.2018, zn. 18610290902/UTPCUL/Ma
ze dne 15. 11. 2018
- Povodí Ohře, s.p., Bezručova 4219, 430 03 Chomutov, č.j. POH/47996/2018-2/301100 ze dne
2. 1. 2019
- SCHKO Lužické hory, Školní 12, 471 25 Jablonné v Podještědí, č.j. SR/2061/LI/2018-2 ze dne
20.11.2018, udělení výjimky č.j. SR/2196/LI/2018-3 ze dne 8. 1. 2019
- ČEZ Distribuce, Teplická 874/8, 405 02 Děčín, zn. 010090956 ze dne 17. 4. 2018, zn. 1101267379 ze
dne 3. 12. 2018, zn. 1101267383 ze dne 3. 12. 2018
- Telco Pro Services, a.s., Duhová 1531/3, 140 00 Praha 4, zn. 0200740721 ze dne 17. 4. 2018
- GridService, s.r.o., Plynárenská 499/1, 602 00 Brno, zn. 5001706950 ze dne 17. 4. 2018, zn.
5001822525 ze dne 5. 12. 2018
- Posudek o provádění TBD z 3. 1. 2019
- Lesy ČR, s.p., správa toků – oblast Povodí Ohře, Dr. Vrbenského 2874/1, 415 01 Teplice č.j. LCR
956/003344/2018 ze dne 6. 11. 2018
- doklad o zaplacení správního poplatku z 31.7.2019
- souhlas Jaroslava Rudolfová, Čelakovická 1532, 407 47 Varnsdorf z 28. 5. 2019
- souhlas Jiří Kolář a Kolářová Maria, Tolštýnská 227, 407 56 Jiřetín pod Jedlovou z 28. 5. 2019
- Státní pozemkový úřad, pobočka Děčín, ul.28.října 979/19, 4085 01 Děčín, zn. SPU 213940/2019 ze
dne 3.6.2019
- souhlas Římskokatolická farnost, Náměstí Jiřího 1, 407 56 Jiřetín pod Jedlovou ze dne 6. 6. 2019
Vodoprávní úřad oznámil zahájení řízení známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům opatřením
č.j.OŽP/84767/2019/SimIl MUVA 339480/2019SimIl ze dne 24.7.2019. 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 10 dnů od doručení tohoto oznámení mohou účastníci řízení uplatnit své námitky a dotčené
správní úřady svá stanoviska. Současně je upozornil, že na později podané námitky nebude možno, podle
ustanovení § 115 odst. 8 vodního zákona, brát zřetel a zároveň oznámil předpokládaný termín pro vydání
rozhodnutí.
Dokumentaci (posudek) o potřebě, popřípadě návrhu podmínek provádění technickobezpečnostního
dohledu (TBD) a k zařazení vodního díla do kategorie podle § 61 odst. 4 zákona č. 254/2001 Sb., o
vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění zákona č. 150/2010 Sb., vypracovaly
VODNÍ DÍLA – TBD a.s., 110 00 X Praha 1, Hybernská 40, ing. Stanislav Plecitý, dne 20.8.2014.
Projektovou dokumentaci „ RN Malý Jedlovský rybník rekonstrukce vodní nádrže „ vypracoval Jaromír
Maděra, autorizovaný technik pro stavby vodního hospodářství, ČKAIT 0500955, vypracováno v 08/
2018. Projektová dokumentace stavby řeší: rekonstrukci rybníka Rozhled II.
Posouzení vodoprávního úřadu:
Vodoprávní úřad v provedeném řízení přezkoumal předloženou žádost z hledisek uvedených
v ustanoveních vodního zákona a stavebního zákona, projednal ji s účastníky řízení a s dotčenými
správními úřady a zjistil, že jejím uskutečněním nebo užíváním nejsou ohroženy zájmy chráněné zákony
a zvláštními předpisy. Při přezkoumání žádosti, projednání věci s účastníky řízení a na základě
shromážděných právně významných skutečností nebyly shledány důvody bránící povolení.
Vodoprávní úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů
ve výroku uvedených.
Účastníci řízení - další dotčené osoby:
Lesy ČR
Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků:
- Účastníci neuplatnili návrhy a námitky.
Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí:
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- Účastníci se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili.
Upozornění:
- Oznámit předem termín zahájení stavby, název a sídlo stavebního podnikatele, který bude stavbu
provádět.
- Před zahájením stavby umístit na viditelném místě u vstupu na staveniště štítek o povolení stavby
a ponechat jej tam až do dokončení stavby, případně do vydání kolaudačního souhlasu.
Povinnosti vlastníka vodního díla jsou zejména:
- Dodržovat podmínky a povinnosti, za kterých bylo vodní dílo povoleno a uvedeno do provozu,
zejména dodržovat manipulační a provozní řád.
- Udržovat vodní dílo v řádném stavu, aby nedocházelo k ohrožování bezpečnosti osob, majetku a
jiných chráněných zájmů.
Poučení účastníků:
Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat podle ustanovení § 81 odst. 1 správního řádu do 15 dnů ode dne
jeho oznámení ke Krajskému úřadu Ústeckého kraje, se sídlem v Ústí nad Labem 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.
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.
Stavebník je povinen štítek před zahájením stavby umístit na viditelném místě u vstupu na staveniště a
ponechat jej tam až do dokončení stavby, případně do vydání kolaudačního souhlasu; rozsáhlé stavby se
mohou označit jiným vhodným způsobem s uvedením údajů ze štítku.
Stavba nesmí být zahájena, dokud stavební povolení nenabude právní moci. Stavební povolení pozbývá
platnosti, jestliže stavba nebyla zahájena do 2 let ode dne, kdy nabylo právní moci.
Ing. Přemysl Brzák
vedoucí odboru životní prostředí

Poplatek:
Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích položky 17 odst. 1 písm. g) ve
výši 1000 Kč a byl zaplacen dne 31.7.2019.

Obdrží:
I) povolení k nakládání s vodami
Účastníci řízení dle § 27 odst. 1 správního řádu na dodejku :
Obec Jiřetín pod Jedlovou, IDDS: dd6bngb, prostřednictvím Jaromíra Maděry, Zámecká č.p. 1068/2,
Děčín I-Děčín, 405 02 Děčín 2
Účastníci řízení dle § 27 odst. 2 správního řádu na dodejku :

LESY ČR, s.p., Správa toků - oblast povodí Ohře, IDDS: e8jcfsn
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II) stavební povolení stavby
Účastníci řízení dle § 27 odst. 1 správního řádu na dodejku :
Obec Jiřetín pod Jedlovou, IDDS: dd6bngb, prostřednictvím Jaromíra Maděry, Zámecká č.p. 1068/2,
Děčín I-Děčín, 405 02 Děčín 2
Účastníci řízení dle § 27 odst. 2 správního řádu na dodejku :
Jiří Kolář, Tolštýnská č.p. 227, 407 56 Jiřetín pod Jedlovou
Maria Kolářová, T6olštýnská č.p. 227, 407 56 Jiřetín pod Jedlovou
Státní pozemkový úřad, KPÚ pro Ústecký kraj, IDDS: z49per3
Římskokatolická farnost Jiřetín pod Jedlovou, Náměstí Jiřího č.p. 1, 407 56 Jiřetín pod Jedlovou
Jaroslava Rudolfová, Čelakovická č.p. 1532, 407 47 Varnsdorf 1
LESY ČR, s.p., Správa toků - oblast povodí Ohře, IDDS: e8jcfsn
Česká telekomunikační infrastruktura a.s., IDDS: qa7425t
SčVK a.s., IDDS: f7rf9ns
ČEZ Distribuce, a.s., IDDS: v95uqfy
GridServices, s.r.o., IDDS: jnnyjs6
dotčené správní úřady
MěÚ Varnsdorf - OŽP, Nám. E. Beneše č.p. 470, 407 47 Varnsdorf 1
AOPK ČR, Správa CHKO Lužické hory, IDDS: zqmdynq
ostatní
Povodí Ohře, státní podnik, IDDS: 7ptt8gm
vlastní

