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„VD Jirkov – rekonstrukce spodních výpustí“
změna stavby před dokončením

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 8.6.2017 a po
provedeném vodoprávním řízení rozhodl, že
žadateli: Povodí Ohře, státní podnik, se sídlem Bezručova 4219, 430 03 Chomutov,
IČ 70889988, OKEČ 410010 (účastník řízení podle § 27 odst. 1 správního řádu)

1. p o v o l u j e
podle § 15 odst. 1 vodního zákona a § 118 stavebního zákona změnu stavby „VD Jirkov –
rekonstrukce spodních výpustí“, povolenou rozhodnutím čj. 3164/ZPZ/15/A-097.1 ze dne
25.9.2015, před jejím dokončením. Změna spočívá v tom, že
a)
kromě povolených objektů SO 01 a 02 (výměna uzávěrů spodních výpustí) se navíc povoluje
provedení těchto objektů:
SO 03 Úprava potrubí pro čerpání průsaků v levé strojovně,
SO 04 Úprava zavzdušnění odpadní chodby,
SO 05 Snížení rozrážečů odpadní chodby,
a to podle projektové dokumentace, kterou zhotovila společnost VODNÍ CESTY a.s., IČ
64949192, v únoru 2017;
b)
termín dokončení stavby se mění z 31.12.2017 na 31.12.2019.
2. m ě n í
podle § 115 odst. 4 stavebního zákona platnost povolení čj. 3164/ZPZ/15/A-097.1 ze dne
25.9.2015 do 21.10.2019.
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ODŮVODNĚNÍ
Dne 8.6.2017 byla na Krajský úřad Ústeckého kraje doručena žádost právnické osoby
Povodí Ohře, státní podnik, se sídlem Bezručova 4219, 430 03 Chomutov, IČ 70889988,
OKEČ 41001, o povolení změny stavby „VD Jirkov – rekonstrukce spodních výpustí“
na pozemku st. 52 v k.ú. Šerchov před jejím dokončením. Změna spočívá v tom, že navíc
budou realizovány objekty SO 03 Úprava potrubí pro čerpání průsaků v levé strojovně, SO
04 Úprava zavzdušnění odpadní chodby, tj. vytvoření nového zavzdušňovacího otvoru
odpadní chodby vybouráním otvoru cca 0,5 x 2,4 v podlaze komunikační chodby, a SO 05
Snížení rozrážečů odpadní chodby, tzn. ubourání 4 kusů obdélníkových rozrážečů a jejich
nové nabetonování s nižší úrovní koruny. K žádosti bylo předloženo vyjádření VD-TBD, a.s.,
ze dne 21.2.2017.
Vzhledem k tomu, že žadatel je jediným účastníkem řízení, 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 zkoumal, zda předložená dokumentace je vypracována
oprávněným zpracovatelem, zda splňuje podmínky veřejných zájmů, ochrany životního
prostředí, zdraví a života osob, zda vyhovuje obecným technickým požadavkům na výstavbu
a zvláštním předpisům. Vodoprávní úřad vzal rovněž v úvahu, že projekt řeší stavební
úpravy, které se bezprostředně týkají zajištění bezpečnosti vodního díla při převádění
zvýšených průtoků. Pokud jde o změnu termínu dokončení stavby, zde vodoprávní úřad
přihlédl k možnosti žadatele požádat o zařazení stavby do dotačního programu MZe.
Platnost povolení pak vodoprávní úřad prodloužil s ohledem na to, že byla realizace stavby
odložena v důsledku modelového výzkumu ČVUT, z něhož následně vzešly návrhy na
změnu stavby před jejím dokončením. Vyhodnocením všech popsaných aspektů rozhodl
vodoprávní úřad, jak je uvedeno ve výroku.

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
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
RNDr. Tomáš Burian
vedoucí oddělení životního prostředí

Rozdělovník
účastník řízení:
Povodí Ohře, státní podnik, p. Jan Březina
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