MĚSTSKÝ ÚŘAD KUTNÁ HORA
Havlíčkovo nám. 552, 284 01 Kutná Hora, IČ: 00236195
odbor životního prostředí
sídlo odboru: Radnická 178, Kutná Hora
tel.: 327 710 111*, fax: 327 710 364
e-mail: zivotni@kutnahora.cz, www.mu.kutnahora.cz
V Kutné Hoře dne: 2.4.2013
Spis. zn.: 000280/2013/ZPR/MAK
Vyřizuje: Ing. Macek
Telefon: 327 710 266
E-mail:
macek@mu.kutnahora.cz

Jaroslav Domas
Krchleby 83
286 01 Čáslav

ROZHODNUTÍ
veřejná vyhláška
Výroková část:
Městský úřad Kutná Hora, 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"), ve správním řízení posoudil žádost
o povolení změny stavby vodního díla, kterou dne 3.1.2013 podal
Jaroslav Domas, nar. 13.11.1968, Krchleby 83, 286 01 Čáslav
(dále jen "stavebník"), a na základě tohoto přezkoumání:
I.

Podle § 15 odst. 1 vodního zákona a § 118 a 115 stavebního zákona
povoluje

změnu stavby vodního díla
A0133 Obnova rybníka Luňák v k.ú. Chvalov u Červených Janovic
na pozemcích parc. č. 321/1, 321/2, 320/4, 337, 322, 338/1
(dále jen "stavba") před dokončením v tomto rozsahu: prodloužení termínu provedení stavby do
31.12.2020, rozsah stavby se nemění.
II. Stanoví další podmínky pro provedení stavby:
1. Lhůta k dokončení celé stavby se stanoví do 31.12.2020.
Účastníci řízení na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:
Jaroslav Domas, nar. 13.11.1968, Krchleby 83, 286 01 Čáslav
Odůvodnění:
Dne 3.1.2013 podal stavebník žádost o změnu stavby vodního díla před jejím dokončením, na kterou
vydal Městský úřad Kutná Hora, odbor životního prostředí stavební povolení dne 21.9.2005 pod č.j.
30102/05/24557/ZPR/MAK. Předchozí změna stavby (prodloužení lhůty k dokončení stavby) byla
povolena dne 25.11.2008, pod zn. 058538/2008/ZPR/05.
Vodoprávní úřad upustil podle § 112 odst. 2 stavebního zákona od ohledání na místě a oznámil zahájení
řízení známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům. Oznámením ze dne 26.2.2013 byli účastníci
řízení a dotčené orgány státní správy vyzváni ke sdělení svého vyjádření, a to ve lhůtě do 10 dnů od
obdržení oznámení s upozorněním, že k později podaným námitkám se nepřihlíží. Oznámení o zahájení
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vodoprávního řízení bylo doručeno v zákonem stanovené lhůtě.
Do dnešního dne nebyly vzneseny žádné námitky, připomínky ani vyjádření, pouze pan Alois Tvaroha,
Psáře 55, 258 01 Vlašim telefonicky dne 28.2.2013 upozornil, že novým vlastníkem pozemku p.č. 301/2
v k.ú. Chvalov u Červených Janovic, který bude dotčen stavbou je Ing. Dana Kovaříková (je zahrnuta do
seznamu účastníků řízení).
Vodoprávní úřad v provedeném řízení přezkoumal předloženou žádost podle ustanovení vodního zákona
a stavebního zákona, projednal ji v rozsahu, v jakém se změna dotýká práv, právem chráněných zájmů
nebo povinností účastníků řízení, jakož i zájmů chráněných dotčenými orgány, a zjistil, že jejím
uskutečněním nejsou ohroženy zájmy chráněné stavebním zákonem, předpisy vydanými k jeho provedení
a zvláštními předpisy.
Projektová dokumentace ověřená zdejším úřadem ve vodoprávním řízení o povolení stavby zůstává beze
změny – změna stavby se týká pouze termínu dokončení stavby a není v rozporu s podmínkami
stanovenými pro umístění stavby. Důvodem změny stavby je doposud nevyřízení dotační příslib na
obnovu rybníka. Stavba byla zahájena v roce 2006 nezbytným lokálním zajištěním objektů hráze
poškozených povodní. Vodoprávní úřad v průběhu řízení neshledal důvody, které by bránily povolení
změny stavby.
Vodoprávní úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů
ve výroku uvedených.
Účastníci řízení - další dotčené osoby:
Obec Červené Janovice, Obec Petrovice I, Zemědělská vodohospodářská správa, Oblast povodí
Labe, Pracoviště Kutná Hora, ČEZ Distribuce, a.s., Správa a údržba silnic Kutná Hora, příspěvková
organizace, Josef Petrásek, Pavel Petrásek, Marie Vavřinová, Miloslav Kozlík, Ing. Dana
Kovaříková, František Nešpor, Miloslav Nešpor, Milada Krejdlová, Jan Karel, Olga Karlová,
Jarmila Adamcová, Karel Janowiak.
Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků:
Účastníci neuplatnili návrhy a námitky.
Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí:
- Účastníci se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili.
Poučení účastníků:
Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení k Krajskému úřadu
Středočeského kraje 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.
Změna stavby nesmí být zahájena, dokud toto rozhodnutí nenabude právní moci.

Ing. Karel Macek
oprávněná úřední osoba
zástupce vedoucího odboru
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Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů.
Vyvěšeno dne: ..............................

Sejmuto dne: ....................................

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení.

Poplatek:
Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích položky 18 odst. 5 ve výši 1.000,Kč byl zaplacen dne 18.3.2013.
Obdrží:
účastníci (dodejky)
Jaroslav Domas, Krchleby č.p. 83, 286 01 Čáslav
Obec Petrovice I, IDDS: rumbxqq - se žádostí o vyvěšení tohoto rozhodnutí po dobu 15 dnů na
úřední desce a její zaslání zpět
Josef Petrásek, Třebonín č.p. 104, 286 01 Čáslav
Pavel Petrásek, Žitná č.p. 1598, 286 01 Čáslav-Nové Město
Marie Vavřinová, Červené Janovice č.p. 157, 285 42 Červené Janovice
Miloslav Kozlík, Školská č.p. 318, 285 06 Sázava
František Nešpor, Vilémovice č.p. 29, Červené Janovice, 286 01 Čáslav
Miloslav Nešpor, 17. listopadu č.p. 110, Šipší, 284 01 Kutná Hora 1
Milada Krejdlová, Přibyslavská č.p. 642, Žižkov, 284 01 Kutná Hora 1
Jan Karel, U Havírny č.p. 598, Žižkov, 284 01 Kutná Hora 1
Olga Karlová, U Havírny č.p. 598, Žižkov, 284 01 Kutná Hora 1
Jarmila Adamcová, Staškova č.p. 809, 580 01 Havlíčkův Brod 1
Karel Janowiak, Lipí č.p. 98, 373 84 Dubné
Obec Červené Janovice, IDDS: 3hxby25 - se žádostí o vyvěšení tohoto rozhodnutí po dobu 15 dnů na
úřední desce a její zaslání zpět
ČEZ Distribuce, a. s., IDDS: v95uqfy
Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, přísp. org., IDDS: a6ejgmx
Ing. Dana Kovaříková, Tenisová č.p. 848/3, Hostivař, 102 00 Praha 102
dotčené správní úřady
Obec Červené Janovice, stavební úřad, IDDS: 3hxby25
Městský úřad Kutná Hora, kancelář tajemníka, Havlíčkovo náměstí č.p. 552, 284 01 Kutná Hora 1 - se
žádostí o vyvěšení tohoto rozhodnutí po dobu 15 dnů na úřední desce a její zaslání zpět
ostatní
Povodí Labe, státní podnik, odbor technickoprovozních činností, IDDS: dbyt8g2

