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Vážení
na základě Vaší žádosti dle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, ve
znění pozdějších předpisů, o vyjádření ke stavebnímu záměru na pozemku č. 370/1, 370/2 a
85 domu v Dolním Podluží č. p. 325 ze dne 07.07.2021 Vám sdělujeme k jednotlivým
dotazům následující:
Vyjádření Stavebního úřadu:
ad 1)
Požadavky stavebního zákona prostřednictvím prováděcí Vyhlášky č. 501/2006 Sb. jsou v §
20 odst. 5, písm. c):
vsakování nebo odvádění srážkových vod ze zastavěných ploch nebo zpevněných ploch,
pokud se neplánuje jejich jiné využití; přitom musí být řešeno:
1. přednostně jejich vsakování, v případě jejich možného smísení se závadnými látkami
umístění zařízení k jejich zachycení, není-li možné vsakování,
2. jejich zadržování a regulované odvádění oddílnou kanalizací k odvádění srážkových vod do
vod povrchových, v případě jejich možného smísení se závadnými látkami umístění zařízení k
jejich zachycení, nebo
3. není-li možné oddělené odvádění do vod povrchových, pak jejich regulované vypouštění do
jednotné kanalizace.
Akumulace v retenční nikoliv detenční nádrži pro další využití je možná, zasakování opět na
vlastním pozemku. Nádrž do 50 m3 nevyžaduje ohlášení ani stavební povolení, podle
podmínek stačí územní souhlas/územní rozhodnutí.
Požadavky na "opravu stávajícího odvodu dešťové vody ze střechy domu" vyplývají z § 103
odst. 1 písm. c), stavební zákon - Stavební povolení ani ohlášení stavebnímu úřadu nevyžadují
udržovací práce, jejichž provedení nemůže negativně ovlivnit zdraví osob, požární
bezpečnost, stabilitu, vzhled stavby, životní prostředí nebo bezpečnost při užívání a nejde o
udržovací práce na stavbě, která je kulturní památkou.
Protože pozemky p. č. 370/2 a 83/1 nejsou ve vašem vlastnictví, jak uvádíte, je potřeba také
řešit soukromoprávní vztah v případě záměru stavby na nich.
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ad 2)
Pokud je pozemek p. č. 85 pod společným oplocením s rodinným domem č. p. 325,
nepotřebujete pro její umístění a provedení při dodržení odstupových vzdáleností 2 m od
sousedních pozemků žádné povolení (§ 79 odst. 2, písm. o).
Nevíme, co si představujete pod pojmem zpevněná plocha a další detaily - nelze na takto
formulovaný dotaz odpovědět.
ad 3)
§ 103 odst. 1, písm. e) položka 13 SZ uvádí, že stavební povolení ani ohlášení stavebnímu
úřadu nevyžadují nádrže na vodu do 100 m3 obsahu ve vzdálenosti nejméně 50 m od budov s
obytnými nebo pobytovými místnostmi, pokud nejde o vodní díla.
Dle § 96 odst. 2 písm. a) tedy postačí pro stavební záměry uvedené v § 103 územní souhlas.
To by mohl být Váš případ.
a dále
Vyjádření Odboru životního prostředí:
ad 1)
Vodoprávní úřad neřeší odvedení srážkových vod ze střechy domu do retenční nádrže, řeší
obecný stavební úřad.
ad 2)
Využití srážkových vod z bezpečnostního přepadu retenční nádrže je možné. Bude se jednat o
terénní úpravy podle stavebního zákona.
Dle § 55 odst. 3 zák. č. 254/2001 Sb., (vodní zákon) platném znění se za vodní díla
nepovažují jednoduchá zařízení mimo koryta vodních toků na pozemcích nebo stavbách k
zachycení vody a k jejich ochraně před škodlivými účinky povrchových vod a dle § 6 odst. 2
vodního zákona se jedná o obecné nakládání s povrchovými vodami, kdy není třeba povolení
nebo souhlasu vodoprávního úřadu.

S pozdravem

Ing. Radek Kříž
tajemník MěÚ Varnsdorf
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