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dle rozdělovníku

VD-Sedlec – Sanace průsaků mezi vývarem s stávajícími drény ve štole SV

ROZHODNUTÍ
Krajský úřad Ústeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, jako vodoprávní úřad
příslušný podle § 107 písm. u) zák. č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů
(vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, a jako speciální stavební úřad § 15 odst. 5
vodního zákona a § 15 odst. 1 písm. d) 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, 430 28 Chomutov, IČ 708 89
988 na základě § 15 odst.1 vodního zákona
povolení k provedení stavebních úprav
„Sanace průsaků mezi vývarem s stávajícími drény ve štole SV na VD Sedlec“.
Jedná se o změnu dokončené stavby na p.p.č 505 a 4138/4 v k.ú. Mašťov (Y 1010682,
X 823047), jejímž účelem je zlepšení technického stavu a prodloužení životnosti VD. Sanační
práce budou spočívat v odhalení rubu konstrukce odtokového objektu, uložení nového
drenážního potrubí s obsypem. Nové vyústění drenáží bude provedeno do chodby spodních
výpustí a do vývaru. V rámci stavby bude provedena oprava schodiště.
Pro provedení stavby se stanovují následující podmínky:
1. Stavba bude provedena podle ověřeného projektu stavby z 30.8.2019 zpracovaného
společností AZ CONSULT, spol.s r.o. Klíšská 12, 400 01 Ústí nad Labem, odpovědný
projektant ing. Martin Komín, ČKAIT 0401577. Případné změny nesmí být provedeny bez
předchozího projednání.
2. Pozemky dotčené stavbou budou po ukončení stavby uvedeny do náležitého stavu podle
projektové dokumentace.
3. Stavebník oznámí e-mailem zdejšímu úřadu termín zahájení stavby a zhotovitele stavby.
4. Při realizaci stavby nebude zasahováno do pozemků přírodní rezervace Sedlec a jejího
ochranného pásma mimo staveniště, to znamená, že nebude docházet k pojezdu techniky
mimo stávající cesty a skladování žádných materiálů mimo staveniště.
5. Po dokončení stavby, stavebník doloží doklady o odstranění, využití nebo předání všech
odpadů, které při realizaci stavby vznikly, a to v souladu se zákonem o odpadech
v návaznosti na prováděcí právní předpisy v oblasti odpadového hospodářství (např.
vyhláška č.93/2016 Sb., o katalogu odpadů, vyhl. 383/2001 Sb., o podrobnostech
nakládání s odpady) Městskému úřadu Kadaň.
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6. Stavbu lze užívat na základě kolaudačního souhlasu vodoprávnímu úřadu podle § 119 a
násl. stavebního zákona.
7. Stavba bude dokončena do 31.12.2020.
Účastník řízení podle § 27 odst. 1 správního řádu:
Povodí Ohře, státní podnik , Bezručova 4219, 430 28 Chomutov, IČ 708 89 988
Odůvodnění
Dne 16.12.2019 obdržel Krajský úřad, odbor životního prostředí a zemědělství jako příslušný
speciální stavební úřad, od společnosti Povodí Ohře, státní podnik žádost o povolení stavby
„Sanace průsaků mezi vývarem s stávajícími drény ve štole SV na VD Sedlec“. Žádost
obsahovala všechny požadované náležitosti včetně projektové dokumentace zpracované
v souladu s požadavky vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb oprávněným
projektantem.
Součástí žádosti byla vyjádření správců sítí a závazná stanoviska dotčených orgánů, jejichž
podmínky, pokud je obsahovala, byla zahrnuta do podmínek rozhodnutí a kladné vyjádření
Povodí Ohře, státní podnik z hlediska plánu oblasti povodí a správce povodí.
Krajský úřad oznámil opatřením ze dne 21.1.2020 zahájení řízení, stanovil dobu, po kterou je
možno podávat připomínky či námitky a vyzval žadatele k uhrazení správního poplatku.
Správní poplatek byl uhrazen 24.1.2020.
V určené době neobdržel krajský úřad žádné připomínky a mohl přistoupit k vydání rozhodnutí,
do jehož podmínek zahrnul podmínky obsažené v závazném stanovisku krajského úřadu ze
dne 21.8.2019, kterým byl stavebníkovi vydán souhlas k zásahu do významného krajinného
prvku v evropsky významné lokalitě Doupovské hory a souhlas k činnosti v ochranném pásmu
přírodní rezervace Sedlec a v závazném stanovisku Městského úřadu Kadaň ze dne
24.7.2019 z hlediska odpadového hospodářství.
Po provedeném řízení vodoprávní úřad neshledal žádný nedostatek, který by mohl být
důvodem k zamítnutí žádosti a vyhověl žadateli za předpokladu splnění podmínek uvedených
ve výroku.
Poučení účastníků
Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení podat podle ustanovení § 81 a následujících
správního řádu odvolání, ve kterém uvede, v jakém rozsahu 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, odboru životního prostředí a zemědělství.

RNDr. Tomáš Burian
vedoucí oddělení životního prostředí
Rozdělovník
Povodí Ohře, státní podnik
Na vědomí
Městský úřad Kadaň, odbor životního prostředí
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