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Odkaliště AIII – „Zpětné zasakování průsakových vod do AIII“

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 12.5.2015 a po
provedeném vodoprávním řízení rozhodl, že
žadateli: ČEZ, a.s., IČ 45274649, se sídlem Duhová 2/1444, 140 53 Praha 4,
povoluje
podle § 15 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, stavbu „Zpětné zasakování
průsakových vod do AIII“.
Stavba se člení na tyto stavební objekty a provozní soubory:
SO 06 Výtlačné potrubí – na poz. p.č. 784/1, 784/8, 784/11, 784/23 a 806/18 v k.ú. Vernéřov,
SO 07 Vsakovací objekt – na poz. p.č. 784/1 v k.ú. Vernéřov,
SO 08 Kontrolní vrty – na poz. p.č. 784/1 a 784/11 v k.ú. Vernéřov,
PS 01 Čerpací stanice průsakových vod
PS 02 Elektrické zapojení ponorných čerpadel
PS 03 Přenos signálu a úpravy grafiky na kontrolním stanovišti Ušák
Umístění stavby:
Kraj: Ústecký
Obec: Klášterec nad Ohří
Katastrální území: Vernéřov
Pozemky p.č.: 784/1, 784/8, 784/11, 784/23, 806/18
Číslo hydrologického pořadí: 1-13-02-1130-0-20
GIS: 821175/994700
Účelem stavby je zajištění vyrovnané bilance ve vodním okruhu EPR, tak aby po jejím
dokončení nedocházelo k vypouštění zasolených vod do vod povrchových.
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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
in PROJEKT LOUNY ENGINEERING s.r.o., Na Valích 899, 440 01 Louny, IČ
44569688, v listopadu 2014.

2.

Stavebník oznámí vodoprávnímu úřadu za účelem provedení kontrolní prohlídky
stavby ty fáze výstavby, které jsou navrženy v plánu kontrolních prohlídek, a to ve
čtrnáctidenním předstihu, včetně kontrolní prohlídky před zahájením zkušebního
provozu, ke které budou doloženy doklady dle § 11a vyhl. č. 432/2001 Sb.

3.

Funkčnost a vlastnosti dokončené stavby budou ověřeny ve zkušebním provozu, který
bude trvat 1 rok.

4.

Stavbu lze užívat na základě kolaudačního souhlasu podle § 122 a násl.
stavebního zákona. Žádost o souhlas je třeba doložit dle § 11a vyhl.č. 432/2001 Sb.,
ve znění pozdějších předpisů, včetně dokladu o nakládání s odpady vzniklými při
stavbě a dokladu o provedení tlakové zkoušky výtlačného potrubí podle ČSN 75
5911.

5.

Pro užívání stavby se stanovuje zajištění monitoringu množství a jakosti
průsakových vod v ukazatelích pH, NL a RAS takto:
- množství průsakových vod bude měřeno indukčním průtokoměrem
instalovaným na výstupu z potrubí průsakových vod,
-

jakost průsakových vod bude sledována ve výše uvedených ukazatelích na
výstupu z potrubí průsakových vod,

-

prosté bodové vzorky budou odebírány min. 4 x ročně,
rozbory vzorků a jejich odběry, s výjimkou provozní kontroly, budou
prováděny výhradně oprávněnou laboratoří,

-

výsledky rozborů, včetně protokolů o rozborech vzorků, protokolů o odběru
vzorků, protokolů a záznamů o měření objemu vypouštěných vod a protokolů
o ověřování a kalibraci měřidel, budou archivovány nejméně po dobu pěti let a
na vyžádání předloženy vodoprávnímu úřadu.

6. Stavba bude dokončena do 31.12.2017.
Účastník řízení - § 27 odst. 1 správního řádu:
ČEZ, a.s., IČ 45274629

ODŮVODNĚNÍ
Dne 12.5.2015 byla na Krajský úřad Ústeckého kraje doručena žádost právnické osoby ČEZ,
a.s., o povolení stavby „Zpětné zasakování průsakových vod do AIII“. Účelem stavby je
zadržení průsakových vod v tělese úložiště AIII tak, aby nebyl dotován vodní okruh EPR,
dále užívání průsakových vod ve výrobním procesu a zajištění odparu podílu průsakových
vod na úložišti AIII. Tím by měla být zajištěna vyrovnaná bilance vod ve vodním okruhu EPR.
K žádosti byla postupně doložena tato stanoviska a vyjádření:
- závazné stanovisko Městského úřad Kadaň, OPK, ze dne 29.1.2015,
- závazné stanovisko Městského úřad Kadaň, SSL, ze dne 13.2.2015,
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-

vyjádření OŽP Městského úřadu Kadaň ze dne 5.1.2015,
vyjádření ORR, ÚP a PP Městského úřadu Kadaň ze dne 10.12.2014,
vyjádření správce povodí ze dne 9.12.2014,
vyjádření Krajského úřadu Ústeckého kraje, ODSH, ze dne 12.2.2015,
vyjádření Státního pozemkového úřadu ze dne 26.11.2015,
územní rozhodnutí ze dne 27.4.2015,
souhlas podle § 15 SZ ze dne 10.6.2015,
rozhodnutí SSL ze dne 31.8.2015.

Krajský úřad Ústeckého kraje uvědomil účastníky o zahájení řízení opatřením ze dne
3.6.2015 a zároveň je poučil o jejich právech a stanovil lhůtu k uplatnění případných námitek
a důkazů. Do okruhu účastníků zahrnul kromě žadatele i Město Klášterec nad Ohří, správce
toku Povodí Ohře, státní podnik, vlastníka dotčeného pozemku firmu ATLANT spol. s r.o. a
vlastníka sousedního pozemku Veroniku Frajbišovou. Ve stanovené lhůtě nebyly žádné
námitky a připomínky k vedenému řízení uplatněny. Po doplnění souhlasu stavebního úřadu,
rozhodnutí Městského úřadu Kadaň z hlediska státní správy lesů a dokladu o právu stavět na
pozemku ve vlastnictví právnické osoby ATLANT spol. s r.o. pokračoval vodoprávní úřad
v řízení.
Při svém rozhodování Krajský úřad Ústeckého kraje 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. Dále vodoprávní úřad prověřil kompletnost dokladů
prokazujících vlastnické právo nebo právo založené smlouvou provést stavbu. Zároveň vzal
v úvahu, že účelem stavby je splnění podmínky integrovaného povolení, podle kterého by
v roce 2016 neměly být z úložiště AIII vypouštěny do vod povrchových žádné zasolené vody.
Vodoprávní úřad přihlédl i ke skutečnosti, že během řízení nebyly uplatněny námitky.
Požadavky dotčených orgánů a účastníků řízení, které nevycházely z obecně závazných
právních předpisů, uvedl ve výroku rozhodnutí.
Při provádění stavby se zhotovitel musí řídit obecně závaznými platnými předpisy. Námitky
nebyly k řízení vzneseny. Zařízení staveniště vodoprávní úřad nepovoluje.
Po provedeném řízení vodoprávní úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku.

POUČENÍ ÚČASTNÍKŮ
Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení podat podle ustanovení § 81 a násl. 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
Ing. Vlasta Štěpánová
zástupce vedoucího oddělení životního prostředí
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Rozdělovník:
účastníci řízení (do vlastních rukou):
ČEZ, a.s. – prostřednictvím Miroslava Kratochvíla, ČEZ Inženýring s.r.o., Elektrárny
Prunéřov 375, 432 01 Kadaň
Povodí Ohře, státní podnik, Bezručova 4219, Chomutov, 430 03
ATLANT spol. s r.o.
Veronika Frajbišová, Klášterecká Jeseň 31, Klášterec n. O.
Město Klášterec nad Ohří
dotčené orgány:
Městský úřad Kadaň, OŽP
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