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VD Nechranice, komunikační chodba – výměna opláštění rozvodny NN

ROZHODNUTÍ
Krajský úřad Ústeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, jako správní orgán
příslušný podle § 107 písm. u) 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 4.8.2016 a po
provedeném vodoprávním řízení rozhodl, že
žadateli: Povodí Ohře, státní podnik, se sídlem Bezručova 4219, 430 03 Chomutov,
IČ 70889988, OKEČ 410010,
povoluje
podle § 15 odst. 1 zák. č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní
zákon), ve znění pozdějších předpisů, a § 115 zák.č. 183/2006 Sb., o územním plánování a
stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, provedení stavby „VD
Nechranice, komunikační chodba – výměna opláštění rozvodny NN“ v k.ú. Březno u
Chomutova.
Účelem stavby je výměna zkorodovaného ocelového opláštění rozvodny NN v komunikační
chodbě VD Nechranice za nové opláštění tvořené zděnou příčkou.
Umístění stavby:
ČHP: 1-13-02-1210-00-0
ř. km toku Ohře: 103,44
obec: Březno
katastrální území: Březno u Chomutova
parcelní číslo: 1200/10
okres: Chomutov
kraj: Ústecký
souřadnice S-JTSK: X 1003646.02, Y 809321.12.
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Pro stavbu se v souladu s § 15 odst. 3 vodního zákona stanovují tyto podmínky a
povinnosti:
1. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace, kterou zhotovila společnost
VP Projekting s.r.o., Přemyslova 3, 120 00 Praha 2, IČ 63676907 v květnu 2016.
2. Stavebník oznámí vodoprávnímu úřadu za účelem provedení kontrolní prohlídky
stavby tyto fáze výstavby, a to ve čtrnáctidenním předstihu:
- dokončení stavby pro závěrečnou kontrolní prohlídku.
3. Stavbu lze užívat na základě oznámení vodoprávnímu úřadu podle § 119 a násl.
stavebního zákona.
4. Stavba bude dokončena do 31.12.2017.
Účastníci řízení - § 27 odst. 1 správního řádu:
Povodí Ohře, státní podnik, Bezručova 4219, 430 03 Chomutov, IČ 70889988

ODŮVODNĚNÍ
Dne 4.8.2016 byla na Krajský úřad Ústeckého kraje doručena žádost právnické osoby
Povodí Ohře, státní podnik, se sídlem Bezručova 4219, 430 03 Chomutov, IČ 70889988, o
povolení změny dokončené stavby VD Nechranice, která spočívá v realizaci stavby „VD
Nechranice, komunikační chodba – výměna opláštění rozvodny NN“ v k.ú. Březno u
Chomutova. Jedná se o výměnu zkorodovaného ocelového opláštění rozvodny NN
v komunikační chodbě VD Nechranice za nové opláštění tvořené zděnou příčkou
z lehčených keramických tvárnic s přístupovými protipožárními dveřmi a rolovacími vraty.
Z předložené žádosti je patrné, že se stavba nedotkne zařízení ani staveb, popř. pozemků ve
správě jiných osob. Jedná se v podstatě o práce, kterými se zabezpečuje dobrý stavební
stav stavby VD Nechranice tak, aby nedocházelo k jejímu znehodnocení a co nejdéle se
prodloužila její uživatelnost a bezpečnost. Z tohoto důvodu neoznamoval vodoprávní úřad
zahájení řízení zvláštním opatřením a využil ustanovení § 115 odst. 10 vodního zákona,
které umožňuje v případě, že lze rozhodnout na základě předložených dokladů, rozhodnout
bezodkladně. V rámci řízení vodoprávní úřad ověřil, že předložená dokumentace je
vypracována oprávněným zpracovatelem, že splňuje podmínky veřejných zájmů, ochrany
životního prostředí, zdraví a života osob a že vyhovuje obecným technickým požadavkům na
výstavbu a zvláštním předpisům.
Vodoprávní úřad přihlédl k tomu, že záměr je v souladu se zájmy chráněnými vodním i
stavebním zákonem a že jeho realizace přispěje k dobrému stavebnímu stavu díla a k jeho
bezpečnosti. Proto rozhodl, jak je uvedeno ve výroku.
Při provádění stavby se zhotovitel musí řídit obecně závaznými platnými předpisy. Námitky
nebyly k řízení vzneseny. Zařízení staveniště vodoprávní úřad nepovoluje.

POUČENÍ ÚČASTNÍKŮ
Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení podat podle ustanovení § 81 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
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 2 /3

lhůtě 15 dnů ode dne jeho oznámení k Ministerstvu zemědělství podáním učiněným u
Krajského úřadu Ústeckého kraje, odboru životního prostředí a zemědělství.
otisk úředního razítka

Ing. Monika Zeman, MBA
zástupce ředitele pro přenesenou působnost a
vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství

Rozdělovník
účastník řízení:
Povodí Ohře, státní podnik, p. Michal Gaj
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