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Odkaliště Mondi Štětí – změna manipulace na vodním díle

ROZHODNUTÍ
Krajský úřad Ústeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, jako vodoprávní úřad
příslušný podle § 107 písm. w) zák. č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů
(vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, právnické osobě
Mondi Štětí a.s. se sídlem Litoměřická 272, 411 08 Štětí, IČO 26161516,
schvaluje
podle § 115 odst. 15 vodního zákona změnu manipulace na vodním díle „Odkaliště Mondi
Štětí – Kalové pole č. 4“, která spočívá ve změně mezní bezpečné hladiny (MBH) ze
stanovených 168,63 m n.m. na 168,80 m n.m.
Pro předmětnou změnu manipulace se stanovují tyto podmínky a povinnosti:
1. O dosažení stávající úrovně MBH na kótě 168,63 m n.m. bude bezodkladně informován
hlavní pracovník TBD pověřené organizace.
2. Četnost obchůzek obsluhy odkaliště z 1 x týdně na 1 x denně bude zvýšena v případě
dosažení a překročení kóty 168,63 m n.m. Při prohlídce bude obsluha VD provádět vizuální
kontrolu hráze se zaměřením na výskyt negativních deformačních a průsakových jevů. Měření
veličin TBD, úrovně hladin v pozorovacích vrtech a studnách, budou prováděny obsluhou VD
3x týdně. Výsledky obchůzek budou bezodkladně posílány k vyhodnocení hlavnímu
pracovníku TBD žadatele i hlavnímu pracovníku TBD pověřené organizace. Při zjištění
negativních deformačních, průsakových nebo tlakových jevů bude obsluha VD v souladu
s Programem TBD č. 1 platným od 1.1.2012 bezodkladně informovat hlavního pracovníka TBD
žadatele i hlavního pracovníka TBD pověřené organizace a okamžitě začne se snižováním
hladiny v odkališti.
3. V případě dosažení a překročení kóty 168,63 m n.m. bude hlavní pracovník TBD pověřené
organizace provádět kontroly hráze a měření tlakových poměrů na hrázovém systému a
podhrází 1 x měsíčně.
4. Četnost kontrol může být změněna pouze po odsouhlasení hlavního pracovníka TBD
pověřené organizace.
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5. Výsledky kontrolních obchůzek i stanovených měření budou zaznamenávány, uchovávány
min. po dobu 5 let a na vyžádání předloženy vodoprávnímu úřadu.

Odůvodnění:
Dne 25.9.2019 byla na Krajský úřad Ústeckého kraje doručena žádost právnické osoby
Mondi Štětí a.s. se sídlem Litoměřická 272, 411 08 Štětí, IČO 26161516, o schválení změny
manipulace na vodním díle „Odkaliště Mondi Štětí – Kalové pole č. 4“, která spočívá ve
změně mezní bezpečné hladiny ze stanovených 168,63 m n.m. na 168,80 m n.m.
Údaje o vodním díle:
Kraj: Ústecký
Obec: Štětí
Katastrální území: Štětí II
Parc. čísla pozemků: 2079/1, 2079/2, 2079/3, 2079/28, 2079/29, 2079/30, 2079/31, 2079/32,
2079/33, 2079/34, 2079/35, 2079/36, 2079/37, 2079/38, 2079/39, 2079/40, 2079/43,
2079/46, 2079/47, 2079/49, 2079/51, 2079/52, 2079/53, 2079/57, 2079/65, 2079/66,
2079/67, 2079/68, 2093/3, 2081/3
Celkový objem akumulované vody k nové MBH: 173 738 tis m3
Převýšení min. kóty koruny hráze nad novou MBH: 0,43 m
Opatřením ze dne 22.10.2019 uvědomil vodoprávní úřad účastníky o zahájení tohoto řízení,
poučil je o jejich právech a stanovil lhůtu pro uplatnění případných námitek. Mezi účastníky
řízení zahrnul kromě žadatele i Město Štětí. Informaci o zahájeném řízení předal i spolku
Ústecké šrouby, z.s., jehož cílem je podle stanov ochrana životního prostředí. V termínu 8
dnů od doručení oznámení spolek oznámil, že je účastníkem předmětného řízení, což
vodoprávní úřad vyhodnotil jako žádost o účastenství podle § 115 odst. 7 vodního zákona.
Tím se stal spolek účastníkem předmětného řízení. V průběhu řízení nebyly uplatněny žádné
námitky ani připomínky.
Při rozhodování vzal vodoprávní úřad v úvahu, že „Manipulační a provozní řád odkaliště Mondi
Štětí a.s. – Kalové pole č. 4“ vypracovala právnická osoba VODNÍ DÍLA – TBD a.s., Praha
v září 2011, odborně způsobilá osoba pověřená Ministerstvem zemědělství, která sama
provádí technickobezpečnostní dohled nad vodním dílem. Vodoprávní úřad je přesvědčen, že
splnění stanovených podmínek a povinností, jimiž tato odborně způsobilá osoba předmětnou
změnu manipulace podmínila, zaručí, že změna nebude mít vliv na vodohospodářské ani jiné
právem chráněné zájmy.

Poučení účastníků
Proti tomuto rozhodnutí mohou účastníci řízení podat podle § 81 a následujících správního
řádu odvolání, ve kterém se uvede, v jaké 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, a to k Ministerstvu zemědělství podáním učiněným
u Krajského úřadu Ústeckého kraje.

RNDr. Tomáš Burian
vedoucí oddělení životního prostředí
Rozdělovník: účastníci řízení:
Mondi Štětí a.s.
Město Štětí
Ústecké šrouby, z.s.

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 /2

