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Č.j. došlého dokumentu: -  

Ze dne: -  

   
Číslo jednací: MUCH 6176/2015 V Chebu dne: 23.01.2015 

Spisová značka: KSÚ 599/2015 ŽP  
Vyřizuje: Ing. Radek Sobotka  

E-mail: sobotka@cheb.cz  

Telefon: 354 440 522  

OPRAVNÉ ROZHODNUTÍ 

 

Městský úřad Cheb, odbor životního prostředí, jako věcně příslušný podle ustanovení § 104 odst. 2 písm. c)  

a ustanovení § 106 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění 

pozdějších předpisů, a jako místně příslušný vodoprávní úřad podle ustanovení § 11 zákona č. 500/2004 Sb., 

správní řád, ve znění pozdějších předpisů, podle ustanovení § 115 odst. 1 vodního zákona a ustanovení § 70 

správního řádu 

 

rozhodl 

 

o  opravě  zřejmých  nesprávností  ve  výrokové  části rozhodnutí 

 

ze dne 26.11.2007 č.j. 1632/ŽP/07/So ve věci povolení stavby vodního díla – "Skalná - kanalizace  

a intenzifikace ČOV, Starý Rybník – kanalizace" účastníka řízení město Skalná, se sídlem Sportovní 9,  

351 34 Skalná, IČ 00254231 takto: 

 

původní znění 

vydává stavební povolení 

 

podle ustanovení § 15 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění 

pozdějších předpisů a ustanovení § 115 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu 

(stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů k provedení stavby vodního díla "Skalná - kanalizace  

a intenzifikace ČOV, Starý Rybník – kanalizace" , kraj Karlovarský, obec Skalná, katastrální území Starý 

Rybník na pozemku parc.č. 572/3, 40/5, 572/1, 572/2, 584, 485, 89/1, 85, 89/12, 92/1, 572/5, 542/1, 572/4, 545, 

74/1, 609, 542/2, 625, 540/5, 555/1, 142/2, 142/1, 582/1, katastrální území Skalná, na pozemku parc.č. 1464/17, 

183, 1734/2, 1536/1, 1518/1, 1518/3, 1716/1, 711/1, 1772, 1717/3, 1717/2, 1794/1, 1819/1, 1343/29, 1343/1, 

1343/12, 1343/13, vodní tok  Sázek, č.h.p. 1-13-01-025,  

 

nové znění  

vydává stavební povolení 

 

podle ustanovení § 15 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění 

pozdějších předpisů a ustanovení § 115 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu 

(stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů k provedení stavby vodního díla "Skalná - kanalizace  

a intenzifikace ČOV, Starý Rybník – kanalizace" , kraj Karlovarský, obec Skalná, katastrální území Starý 

Rybník na pozemku parc.č. 572/3, 40/5, 572/1, 572/2, 584, 485, 89/1, 85, 89/12, 92/1, 572/5, 542/1, 572/4, 545, 

74/1, 609, 542/2, 625, 540/5, 555/1, 142/2, 142/1, 582/1, katastrální území Skalná, na pozemku parc.č. 1464/1, 

1464/17, 183, 1734/2, 1536/1, 1518/1, 1518/3, 1716/1, 711/1, 1772, 1717/3, 1717/2, 1794/1, 1819/1, 1343/29, 

1343/1, 1343/12, 1343/13, vodní tok  Sázek, č.h.p. 1-13-01-025,  

 

 

 

 

 

M Ě S T S K Ý  Ú Ř A D  C H E B  
ODBOR STAVEBNÍ A ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 
náměstí Krále Jiřího z Poděbrad 1/14, 350 20 Cheb  
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Odůvodnění 

 

Městský úřad Cheb - odbor životního prostředí vydal jako příslušný vodoprávní úřad jako příslušný vodoprávní 

úřad věcně příslušný podle ustanovení § 104 odst. 2 písm. c) a ustanovení § 106 zákona  

č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, a jako 

speciální stavební úřad podle ustanovení § 15 odst. 1 písm. d) zákona č. 183/2006 Sb. o územním a stavebním 

řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, místní příslušný správní orgán podle ust. § 11 zákona  

č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, dne 26.11.2007 pod č.j. 1632/ŽP/07/So rozhodnutí  

o povolení ke zřízení vodních děl pro stavbu – Skalná - kanalizace a intenzifikace ČOV, Starý Rybník – 

kanalizace" 

 

Městský úřad Cheb - odbor stavební a životního prostředí obdržel dne 19.01.2014 žádost města Skalná,  

se sídlem Sportovní 9, 351 34 Skalná, IČ 00254231 o vydání dodatečného povolení stavby „Skalná – kanalizace  

a intenzifikace ČOV, Starý Rybník – kanalizace – část ČOV (nástavba dosazovací nádrže)“. V průběhu řízení 

bylo vodoprávním úřadem zjištěno, že Městský úřad Cheb – odbor životního prostředí uvedenou část vodního 

díla již povolil výše uvedeným rozhodnutím. Dosazovací nádř je součástí stavební objekt SO 02, intenzifikace 

ČOV Skalná - hrubé předčištění – rekonstrukce, dosazovací nádrž – rozšíření, kalojem – čištění, sanace. 

Dále bylo zjištěno, že při přepisování stavbou dotčených pozemků nebyl ve výroku uveden pozemek p.č. 1464/1 

k.ú. Skalná. 

 

Na základě tohoto zjištění se rozhodl vodoprávní úřad provést opravu rozhodnutí v rozsahu, který je uveden  

ve výroku tohoto rozhodnutí. 

 

Poučení účastníků 

  

Proti tomuto rozhodnutí může ve smyslu ustanovení § 70 správního řádu účastník řízení, který jím může být 

přímo dotčen, podat podle ustanovení § 83 odst. 1 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 ke Krajskému úřadu Karlovarského kraje podáním 

učiněným u Městského úřadu Cheb. Odvolání se podává v počtu 5 stejnopisů. Nepodá-li účastník potřebný počet 

stejnopisů, vyhotoví je na jeho náklady Městský úřad Cheb. Podané odvolání má v souladu s ustanovením § 85 

odst. 1 správního řádu odkladný účinek. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné. 

 
 
 

                  „otisk úředního razítka“ 

  

 

 

 

  

                                                                                                                      Ing. Martin Mašek 

                                                                                                          vedoucí odboru stavebního a ŽP 

 

 

Tento dokument musí být vyvěšen na úřední desce po dobu 15 dnů a současně zveřejněn způsobem umožňujícím 

dálkový přístup podle věty druhé § 25 odst. 2 správního řádu. 15. den je dnem doručení.  

 

 

Datum vyvěšení: ............................................  Datum sejmutí: …………………................ 

 

 

 

 

………………………………….....................  ………………………………...................... 

Podpis oprávněné osoby, potvrzující vyvěšení   Podpis oprávněné osoby, potvrzující sejmutí 

Razítko:       Razítko: 
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V elektronické podobě     V elektronické podobě 

 

zveřejněno od: ………………………..…….   zveřejněno do: …………………………… 

 

 

 

 

………………………………….....................  ………………………………...................... 

Podpis oprávněné osoby, potvrzující zveřejnění   Podpis oprávněné osoby, potvrzující zveřejnění 

Razítko:       Razítko: 

 

 

Rozdělovník 

Účastníci řízení: 

(dle § 27 odst. 1 správního řádu) 

1. město Skalná, Sportovní 9, 351 34 Skalná 

(dle § 27 odst.2 správního řádu) 

vlastník pozemku neuvedeného v rozhodnutí č.j. 1632/ŽP/07/So  - doručeno jednotlivě 

1. Jaroslav Hartmanová, 26. dubna 339/17, 350 02 Cheb  

2.ostatní účastníci řízení – doručeno veřjnou vyhláškou 

 

správci inženýrských sítí a zatrubněného vodního toku (doručeno veřejnou vyhláškou): 

1. CHEVAK Cheb, a.s., Cheb 

2. Telefónica Czech Republic, a.s., Praha 

3. ČEZ Distribuce, a.s., Děčín 

4. RWE Distribuční služby, s.r.o., Brno 

5. Povodí Ohře, s.p., Chomutov 

 

dotčené orgány (doručeno jednotlivě): 

1. MěÚ Luby - OSŽP 

 

ostatní (doručeno jednotlivě): 

1. MěÚ Cheb - Org - žádáme o vyvěšení oznámení a podání zprávy o vyvěšení a sejmutí rozhodnutí 

1. MěÚ Skalná  - žádáme o vyvěšení oznámení a podání zprávy o vyvěšení a sejmutí rozhodnutí 
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