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VD Kamenička – odvodnění vzdušní paty hráze

ROZHODNUTÍ
Krajský úřad Ústeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, jako správní orgán
příslušný podle § 67 odst. 1 písm. g) zák.č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve
znění pozdějších předpisů, § 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
4.10.2013 a po provedeném vodoprávním řízení rozhodl, že
žadateli: Povodí Ohře, státní podnik, se sídlem Bezručova 4219, 430 03 Chomutov,
IČ 70889988, OKEČ 410010,
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 „VD Kamenička – odvodnění
vzdušní paty hráze“ na pozemcích p.č. 32, 327/3, 330/2, 330/4 a 330/5 v k.ú. Bečov.
Jedná se o drenážní systém z drenážního potrubí uloženého do krytého odvodňovacího
příkopu. Účelem stavby je eliminace vlivu srážkových vod na měření průsaků na VD
Kamenička.
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 HG partner
s.r.o., Husova 78, 250 82 Úvaly, v červnu 2013.
2. Stavebník oznámí vodoprávnímu úřadu za účelem provedení kontrolní prohlídky
stavby tyto fáze výstavby, a to ve čtrnáctidenním předstihu:
- po provedení výkopových prací,
- po dokončení stavby a terénních úprav.
3. Stavbou ani zařízením staveniště nebudou dotčeny pozemky v užívání Lesů České
republiky, s.p.
4. Na pozemcích Lesů České republiky, s.p., nebudou skladovány stavební materiály,
odpad ani vytěžené sedimenty.
5. Případné škody vzniklé na majetku Lesů České republiky budou řešeny na náklady
stavebníka.
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6. Stavební práce v blízkosti stávající výstavby budou prováděny pouze v době od 7:00
– 21:00.
7. Budou provedena veškerá dostupná technická opatření, aby při stavbě nedocházelo
k překročení hygienických limitů hluku a obtěžování obyvatel obytných domů
zvýšenou prašností.
8. Stavbu lze užívat na základě oznámení vodoprávnímu úřadu podle § 119 a násl.
stavebního zákona.
9. Stavba bude dokončena do 30.11.2014.
Účastníci řízení - § 27 odst. 1 správního řádu:
Povodí Ohře, státní podnik, Bezručova 4219, 430 03 Chomutov

ODŮVODNĚNÍ
Dne 4.10.2013 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 „VD Kamenička – odvodnění vzdušní paty hráze“ na pozemcích
p.č. 32, 327/3, 330/2, 330/4 a 330/5 v k.ú. Bečov. Jedná se o drenážní systém z drenážního
potrubí uloženého do krytého odvodňovacího příkopu, jehož účelem je eliminace vlivu
srážkových vod na měření průsaků na VD Kamenička, resp. zachycení a odvedení srážkové
vody přitékajících z povrchu tělesa hráze z oblasti vzdušní paty a současně snížení dotace
podzemních svahových vod do vsáknutých srážkových vod.
K žádosti byla postupně předložena tato stanoviska a vyjádření:
- souhlas Městských lesů Chomutov ze dne 5.6.2013 a 12.6.2013,
- závazné stanovisko MMCH ze de 12.6.2013,
- vyjádření Lesů ČR, s.p. ze dne 28.6.2013 a 1.7.2013,
- závazné stanovisko KHS Ústeckého kraje ze dne 17.7.2013,
- závazné stanovisko HZS Ústeckého kraje ze dne 23.7.2013,
- koordinované závazné stanovisko MMCH ze dne 23.7.2013,
- souhlas města Chomutova ze dne 3.12.2013,
- územní rozhodnutí ze dne 2.1.2014,
- souhlas MMCH dle § 15 stavebního zákona ze dne 10.2.2014.
Vzhledem k tomu, že všechny pozemky dotčené stavbou jsou ve vlastnictví žadatele a dále
s přihlédnutím k předloženým stanoviskům a vyjádřením ostatních účastníků řízení a
dotčených orgánů, 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, a prověřil zohlednění požadavků dotčených orgánů. Dále vodoprávní úřad
prověřil kompletnost dokladů prokazujících vlastnické právo nebo právo založené smlouvou
provést stavbu.
Při provádění stavby se zhotovitel musí řídit obecně závaznými platnými předpisy.
Požadavky účastníků řízení popř. dotčených orgánů veřejné správy jsou zahrnuty do
podmínek tohoto povolení kromě těch, které jsou obsaženy v obecně závazných právních
předpisech. Námitky nebyly k řízení vzneseny. Zařízení staveniště vodoprávní úřad
nepovoluje.
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Do okruhu účastníků zahrnul vodoprávní úřad kromě žadatele i Statutární město Chomutov
jako vlastníka pozemků umožňujících přístup a příjezd ke stavbě. Po provedeném řízení
vodoprávní úřad rozhodl, 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. Lhůta pro podání odvolání
se počítá ode dne následujícího po doručení písemného vyhotovení usnesení, nejpozději
však po uplynutí desátého dne ode dne, kdy bylo nedoručené a uložené usnesení připraveno
k vyzvednutí.
otisk úředního razítka
RNDr. Tomáš Burian
vedoucí oddělení životního prostředí

Rozdělovník
účastníci řízení :
Povodí Ohře, státní podnik, p. Tomáš Jor
Statutární město Chomutov
Lesy České republiky, s.p.
dotčené orgány:
MM Chomutova, OSÚ a ŽP
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