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MVE Klášterec - rekonstrukce turbíny

ROZHODNUTÍ
Krajský úřad Ústeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, jako vodoprávní
úřad příslušný podle § 107 odst. 1 písm. j) zákona 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 odst. 1 zák.č. 183/2006 Sb., o územním plánování
a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, právnické osobě
Povodí Ohře, státní podnik, Bezručova 4219, Chomutov, 430 03, IČ 70889988,
na žádost ze dne 31.7.2015 a po provedeném vodoprávním řízení
1.
mění
podle § 12 odst. 2 vodního zákona povolení k nakládání s vodami udělené rozhodnutím
Okresního úřadu Chomutov dne 3.6.1998 pod čj. RŽP-III–3721/98. Změna povolení, které
bylo vydáno k využívání energetického potenciálu Malou vodní elektrárnou Klášterec,
spočívá v tom, že maximální hltnost turbiny je 8,00 m3.s-1 oproti původně povolené 7,02
m3.s-1.
Povolení se uděluje na dobu existence vodního díla.
2.
povoluje
podle § 15 odst. 1 vodního zákona a § 115 stavebního zákona provedení stavby s názvem
„MVE Klášterec – rekonstrukce turbíny“.
Stavba obsahuje rekonstrukci technologické části:
- úpravy vtoku do turbíny – osazení nových jemných česlí a úprava dopravníku
shrabků,
- instalaci nové turbíny včetně převodovky a nového generátoru,
- instalaci nového řídicího systému MVE,
- úpravu stávajících rozvaděčů NN,
- výměnu kabelového propojení mezi strojovnou MVE a velínem jezu,
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a stavební úpravy:
- úpravu stěn vtokového objektu proti zamrzání,
- úpravu vtoku za jemnými česlemi,
- úpravu strojovny – nové dlažby, manipulační plošiny,
- úpravu pravého břehu za výtokovým objektem MVE.
Základní informace o stavbě:
Kraj: Ústecký
Obec: Klášterec nad Ohří
Katastrální území: Rašovice u Klášterce nad Ohří
Parcelní čísla: st. 177, st. 198, 549/2, 563/5, 563/7, 563/9, 563/17, 704/2 a 704/5
Orientační určení polohy – souř. X, Y: 825816,40, 997619,09
Vodní tok: Ohře
Říční kilometr: 132,650
Umístění jevu vůči břehu: pravý břeh
Účel stavby: vyšší spolehlivost a delší životnost zařízení a lepší využití hydroenergetického
potenciálu na stávající MVE
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 právnická
osoba Pöyry Environment a.s. (dnes AQUATIS a.s.), IČ 46347526, v červnu 2015.

2.

Krajskému úřadu budou pro kontrolní prohlídky v předstihu oznámeny tyto etapy stavby:
- zahájení prací,
- 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.

Česle instalované na vtoku do MVE budou mít rozteč česlic maximálně 25 mm.

4.

O zahájení stavby bude v předstihu min. 2 týdnů informován (stačí telefonicky nebo
elektronicky) vodoprávní úřad a Český rybářský svaz.

5.

Před zahájením stavby bude ověřen soulad povodňového plánu stavby s povodňovým
plánem obce a schválen havarijní plán pro dobu výstavby.

6.

Při střetu s podzemními vedeními, popř. při pracích v jejich ochranných pásmech, je
třeba postupovat tak, aby nemohlo dojít k narušení těchto vedení.

7.

Termín zahájení stavby a vybraný zhotovitel stavby včetně kontaktních osob bude
oznámen vodoprávnímu úřadu před zahájením stavby.

8.

Funkčnost a vlastnosti stavby budou po jejím dokončení ověřeny ve zkušebním provozu,
který bude trvat 6 měsíců.

9.

Stavbu lze užívat na základě kolaudačního souhlasu. Žádost o kolaudační souhlas
bude opatřena náležitostmi dle § 11a vyhl. č. 432/2001 Sb., o dokladech žádosti o
rozhodnutí nebo vyjádření a o náležitostech povolení, souhlasů a vyjádření
vodoprávního úřadu, včetně
- 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,
- návrhu aktualizovaného manipulačního řádu,
- vyhodnocení zkušebního provozu.
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10. Stavba bude dokončena do 31.12.2016.
Účastník řízení dle § 27 odst. 1 správního řádu:
Povodí Ohře, státní podnik, IČ 70889988

ODŮVODNĚNÍ
Dne 31.7.2015 podala právnická osoba Povodí Ohře, státní podnik, Bezručova 4219,
Chomutov, 430 03, IČ 70889988, na Krajský úřad Ústeckého kraje, odbor životního prostředí
a zemědělství, žádost o povolení k provedení stavby s názvem „MVE Klášterec –
rekonstrukce turbíny“ a o povolení souvisejícího nakládání s povrchovými vodami. Účelem
stavby je zvýšení spolehlivosti a prodloužení životnosti díla včetně lepšího využití
energetického potenciálu povrchových vod.
Vzhledem tomu, že stavba se dotkne výhradně pozemků a staveb, k nimž má právo
hospodaření žadatel, a že součástí žádosti jsou souhlasná, popř. souhlasná podmíněná,
vyjádření všech účastníků řízení - Města Klášterec nad Ohří, Severočeských vodovodů a
kanalizací, a.s., ČEZ Distribuce, a.s., a Českého rybářského svazu, neoznamoval
vodoprávní úřad zahájení řízení samostatným opatřením a po posouzení věci rozhodl, jak je
uvedeno ve výroku. Při svém rozhodování vycházel zejména z předpokladu, že při splnění
všech stanovených podmínek a povinností stavba ani povolené nakládání s vodami neohrozí
vodohospodářské ani jiné právem chráněné zájmy. Požadavky účastníků řízení – jak
vyplývají z jejich stanovisek a vyjádření - byly zahrnuty do výroku rozhodnutí.

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

Rozdělovník:
účastníci řízení (do vlastních rukou):
Povodí Ohře, státní podnik
Město Klášterec nad Ohří
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.
Český rybářský svaz, Severočeský územní svaz, Ústí nad Labem
ČEZ Distribuce, a.s.
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