Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem
odbor životního prostředí a zemědělství
Datum:
JID:
Jednací číslo:
Vyřizuje/linka:
E-mail:

26.11.2018
187163/2018/KUUK
3558/ZPZ/2018/B-043.2
Ing. Barbora Svěcená/ 475 657 125
svecena.b@kr-ustecky.cz

HC Kadaň, výstavba nové MVE na levém břehu

ROZHODNUTÍ
Krajský úřad Ústeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, jako vodoprávní
úřad příslušný podle § 107 odst. 1 písm. j) a v) zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně
některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, a na základě atrakce čj.
180/ZPZ/11/D-14 ze dne 21.1.2011, a speciální stavební úřad podle § 15 odst. 5 vodního
zákona a § 15 zák.č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební
zákon), ve znění pozdějších předpisů, vydává právnické osobě
Povodí Ohře, státní podnik, Bezručova 4219, Chomutov, 430 03, IČ 70889988,
na žádost ze dne 26.9.2018 a po provedeném vodoprávním řízení
povolení
I.
k nakládání s povrchovými vodami podle § 8 odst. 1 písm. a) bod 3. zák. č. 254/2001 Sb.,
o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů,
spočívajícímu ve využívání jejich energetického potenciálu na nové malé vodní elektrárně
na levém břehu HC Kadaň při zachování minimálního zůstatkového průtoku v profilu VD
Kadaň 3 m3.s-1.
Údaje o požadovaném nakládání s vodami:
Kraj:
Ústecký
Obec:
Kadaň
Katastrální území:
Pokutice, Kadaň
Vodní tok:
Ohře
Říční kilometr:
125,866
Umístění jevu vůči břehu:
levý břeh
Parcelní čísla:
k.ú. Pokutice: 132/1, 111/1
k.ú. Kadaň: p.č. 1034/1, 1034/3, 1036/1, 1035 a 2913/1
Orientační určení polohy X, Y:
999 43, 820410
HGR:
ID 6120
ČHP:
1-13-02-1140-0-00
Vodní útvar:
OHL_0560-Ohře od toku Hučivý potok po vzdutí nádrže
Nechranice
Množství vod, se kterými lze nakládat: max. 25 m3.s-1 (na celkových 56 m3.s-1)
Návrhový spád:
8,3 m
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Hltnost turbiny:
Instalovaný výkon turbiny:
Doba platnosti povolení:
Účel:

5 – 25 m3.s-1
1800 kW
30 let
navýšení energetického využití lokality.

II.
k nakládání s podzemními vodami podle § § 8 odst. 1 písm. b) bod 3. zák. č. 254/2001
Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů,
spočívajícímu v čerpání podzemních vod za účelem snižování jejich hladiny na
pozemcích p.č. 1035 a 2913/1 v k.ú. Kadaň. K čerpání bude použito dvou jímacích studní o
hloubce 1,5 až 2,0 m umístěných v prostoru stavební jímky malé vodní elektrárny v horní i
dolní vodě. Vyčerpaná voda bude následně vypouštěna do vodního toku Ohře. Voda bude
čerpána po dobu stavby MVE na levém břehu.
Údaje o požadovaném nakládání s vodami:
prům. 1,5 l.s-1, max. 2,0 l.s-1, max. 5,356 tis. m3 za měsíc, 47,3 tis. m3 za rok.
III.
podle § 15 odst. 1 vodního zákona a § 115 stavebního zákona k provedení malé vodní
elektrárny VD Kadaň na levém břehu vodního toku Ohře, včetně nátoku na návodní straně,
strojovny u vzdušní paty hráze a výtoku, částečně vedeného pod úrovní pěší zóny „Nábřeží
Maxipsa Fíka“ (NMF).
Stavba je rozdělena na tyto stavební objekty a provozní soubory:
SO 01 Příprava staveniště strojovny
SO 01.1 Stavební jáma na horní vodě
SO 01.2 Bourací práce
SO 01.3 Zajištění funkce limnigrafu na vtoku v pilíři P1
SO 02 Objekt MVE
SO 02.1 Stavební jáma na dolní vodě
SO 02.2 Strojovna MVE
SO 02.3 Stavební elektroinstalace
SO 02.4 Zámečnické konstrukce
SO 02.5 Čerpací stanice hydraulického obvodu a prosáklých vod
SO 03 Odpad z elektrárny
SO 04 Komunikace na hrázi
SO 05 Vyvedení výkonu
SO 06 Technické zabezpečení provozu
SO 06.1 Umělé osvětlení
SO 06.2 Vzduchotechnika
SO 06.3 Vytápění provozu MVE
SO 06.4 EZS, kamerový systém
SO 06.5 Elektroinstalace a MaR pro VZT
SO 07 Osvětlení
SO 08 Provizorní přeložka kabelu Telefoniky O2
SO 13 Konečné terénní a sadové úpravy
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SO 14 Demontáž a montáž mobiliáře a atrakcí na NMF
PS 01 Norná stěna
PS 02 Technologická část MVE
PS 03 Čistící stroj česlí a plošina kontejneru
PS 04 Provozní uzávěr – horní voda
PS 05 Provozní uzávěr - dolní voda
PS 08 Řídicí systém
PS 09 Provozní rozvod silnoproudu
PS 10 Zdvihací zařízení ve strojovně
MVE bude vybavena přímoproudou Kaplanovou turbínou o průměru oběžného kola 2100
mm.
Základní informace o stavbě:
Kraj:
Obec:
Katastrální území:
Parcelní čísla:
Orientační určení polohy:
Vodní tok:
Říční kilometr:
Umístění jevu vůči břehu:

Ústecký
Kadaň
Pokutice, Kadaň
k.ú. Pokutice: 132/1
k.ú. Kadaň: p.č. 1034/1, 1034/3, 1036/1, 1035 a 2913/1
999 43, 820410
Ohře
125,866
levý břeh

Pro stavbu se v souladu s § 15 odst. 3 vodního zákona stanovují tyto podmínky a povinnosti:
1.

Stavba bude provedena podle projektové dokumentace, kterou zhotovil Ing. Jan Šinták –
I.P.R.E., Kolová 2, 36214, IČO 11386096, v březnu 2018.

2.
-

Zdejšímu úřadu budou pro kontrolní prohlídky v předstihu oznámeny tyto etapy stavby:
zahájení prací,
provedení stavební jímky na horní vodě,
dokončení stavby před zahájením zkušebního provozu. Při této prohlídce budou
předloženy doklady dle § 11a vyhl. č. 432/2001 Sb., o dokladech žádosti o rozhodnutí
nebo vyjádření a o náležitostech povolení, souhlasů a vyjádření vodoprávního úřadu.

3.

Realizace stavby nezasáhne do akce „Nábřeží Maxipsa Fíka“ (NMF), tzn. bude probíhat
z pravého břehu toku, bude umožněn nepřetržitý vjezd cyklistům a přístup pěším na
komunikaci na hrázi, aby nebyla přerušena plynulá komunikace mezi lávkou Vítka
Brandy a Cyklostezkou Ohře.

4.

Pro realizaci a zásobování stavby bude využívána příjezdová komunikace od Pokutic
s tím, že bude oddělen jízdní pruh pro stálý bezpečný průjezd cyklistů na cyklostezku
Ohře.

5.

Případně poškozené příjezdové komunikace budou uvedeny do původního stavu a
protokolárně předány Technickým službám Kadaň.

6.

V případě zásahu do zrealizované stavby NMF budou veškeré
z dodavatelských smluv přecházet na investora a zhotovitele stavby.
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7.

Nástupní rameno schodiště bude nově situováno jeho levou (jižní) stranou k fasádě
strojovny tak, aby zde nevznikal „hluchý“ záliv mezi schodištěm a fasádou strojovny.

8.

„Okrasný strom lemovaný ozdobnou mříží“ bude včetně dalších dvou stromů v nábřežní
ploše situován mimo půdorys výtokového objektu. Návrh řešení bude předem projednán
s Městem Kadaň.

9.

Stavebník bude informovat Město Kadaň o zahájení prací 30 dní předem.

10. Zahájení a ukončení prací 14 dní předem oznámí stavebník vodoprávnímu úřadu.
Zároveň oznámí název a sídlo dodavatele stavby.
11. Demontované prvky z Nábřeží Maxipsa Fíka budou pasportovány a po dokončení
stavby instalovány na původní místa.
12. Stavba bude splňovat veškerá bezpečnostní opatření a bude zabezpečena proti vstupu
cizích osob.
13. Vybouraný demoliční materiál a stavební materiál nebude dopravován z levého břehu
toku.
14. Stavbou nebude přerušen datový přenos stávajícího kamerového systému umístěného
na hrázi na stožáru veřejného osvětlení.
15. Stavba bude prováděna tak, aby nebylo rušeno okolí stavby otřesy, hlukem a
exhalacemi nad přípustnou míru.
16. Vybraný zhotovitel stavby bude včetně kontaktních osob oznámen Městu Kadaň.
17. Před zahájením stavby bude vytýčeno podzemní vedení veřejného osvětlení.
18. Doba platnosti povolení se stanovuje na čtyři roky.
19. Stavbu lze užívat pouze na základě kolaudačního souhlasu podle § 122 stavebního
zákona. Žádost o kolaudační souhlas se podává na formuláři, jehož obsahové náležitosti
jsou stanoveny v příloze č. 12 k vyhlášce č. 432/2001 Sb. Součástí žádosti budou doklady
uvedené v části B této přílohy a v § 121 stavebního zákona, včetně:
dokladu o situování stromů v souladu s požadavky Města Kadaň -– viz bod 8.,
dokladu o nakládání s odpady během stavby v rozsahu – identifikace původce odpadů,
druhy vyprodukovaných odpadů dle Katalogu odpadů, jejich množství, způsob
využití/odstranění s uvedením názvu a IČ oprávněné osoby, která odpad převzala,
vyhodnocení zkušebního provozu.
20. Stavba bude dokončena do 31.12.2023.
Účastník řízení dle § 27 odst. 1 správního řádu:
Povodí Ohře, státní podnik, IČ 70889988

ODŮVODNĚNÍ
Dne 26.9.2018 podala právnická osoba Povodí Ohře, státní podnik, Bezručova 4219,
Chomutov, 430 03, IČ 70889988, na Krajský úřad Ústeckého kraje, odbor životního prostředí
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a zemědělství, žádost o povolení k provedení stavby s názvem „HC Kadaň, výstavba nové
MVE na levém břehu“. Jedná se o 2. etapu stavby malé vodní elektrárny na vodním díle
Kadaň, levý břeh. Objekt MVE bude navazovat na přilehlou stavbu vodního díla Kadaň,
stavba MVE bude řešena tak, aby doplňovala současnou hráz. Architektonicky bude
ztvárněna strojovny nové MVE jako budova s prosklenými stěnami a bude se co nejvíce
přibližovat vzhledu stávající MVE na pravém břehu. Odpadní kanál od turbíny bude
zastropen. MVE bude vybavena přímoproudou Kaplavouvou turbínou o průměru oběžného
kola 2100 mm ve vertikálním provedení se spojením na synchronní generátor přes
převodovku. Komunikace na hrázi bude rozšířena směrem proti vodě.
Žádost obsahovala tyto podklady:
- územní rozhodnutí ze dne 3.3.2014,
- sdělení Krajského úřadu Ústeckého kraje z hlediska EIA ze dne 10.12.2014 a
3.5.2018,
- stanovisko Městského úřadu Kadaň z hlediska památkové péče ze dne 6.2.2015,
28.3.2018,
- závazné stanovisko Městského úřadu Kadaň, SSL, ze dne 26.3.2012,
- rozhodnutí MěÚ Kadaň o povolení kácení dřevin ze dne 10.4.2012,
- závazné stanovisko orgánu OH ze dne 21.2.2018,
- vyjádření MěÚ Kadaň, OŽP, ze dne 13.4.2018,
- rozhodnutí o povolení výjimky z místní úpravy provozu ze dne 4.8.2016,
- stanovisko MěÚ Kadaň, OD, ze dne 28.3.2018,
- sdělení MěÚ Kadaň, SÚ, ze dne 5.3.2018,
- souhlas SÚ podle § 15 SZ ze dne 26.3.2018,
- závazné stanovisko KHS ÚK ze dne 5.3.2018,
- vyjádření AOPK ČR ze dne 14.6.2018,
- vyjádření k existenci technické infrastruktury,
- doklad o zaplacení správního poplatku.
Opatřením ze dne 5.10.2018 uvědomil vodoprávní úřad účastníky o zahájení řízení a poučil
je o jejich právech a povinnostech a stanovil lhůtu pro jejich vyjádření, předložení důkazů
popř. uplatnění námitek. Do okruhu účastníků řízení byli kromě žadatele zahrnuti Město
Kadaň, Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, Technické služby Kadaň,
Biskubství litoměřické a Českou telekomunikační infrastrukturu a.s. V průběhu stanovené
lhůty nebyly námitky ani připomínky uplatněny.
Při svém rozhodování vycházel Krajský úřad Ústeckého kraje z přesvědčení, že za
předpokladu splnění stanovených podmínek a povinností stavba realizovaná prakticky na
stávajících objektech neohrozí vodohospodářské ani jiné právem chráněné zájmy. Do
rozhodnutí byly zahrnuty ty požadavky účastníků řízení a dotčených orgánů, které nejsou
zohledněny v projektové dokumentaci.

POUČENÍ ÚČASTNÍKŮ
Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení podat podle § 81 a následujících
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, a to k Ministerstvu zemědělství
podáním učiněným u Krajského úřadu Ústeckého kraje.
otisk úředního razítka
RNDr. Tomáš Burian
vedoucí oddělení životního prostředí
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Rozdělovník:
účastníci řízení (do vlastních rukou):
Povodí Ohře, státní podnik
Město Kadaň
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových
Technické služby Kadaň
Biskubství litoměřické
Česká telekomunikační infrastruktura a.s.
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