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VD Nechranice – rekonstrukce krajních polí bezpečnostního přelivu

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 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 2.8.2016 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 Nechranice –
rekonstrukce krajních polí bezpečnostního přelivu“. Jedná se o stavbu, v jejímž rámci
budou stávající hydrostaticky ovládané hradicí konstrukce bezpečnostního přelivu
zdemontovány a odstraněny, bude provedena úprava stavební části objektu a následně
budou osazeny nové ocelové hradicí konstrukce ovládané hydraulickými servoválci.
Účelem stavby je zajištění snadné manipulace na vodním díle v plném rozsahu hrazených
výšek, zvýšení provozní spolehlivosti uzávěrů a bezpečnosti vodního díla za povodňových
situací a zvětšení objemu ovladatelného retenčního prostoru vodní nádrže.
Umístění stavby:
Kraj: Ústecký
Obec: Nechranice
Název katastrálního území: Březno u Chomutova
Parcelní čísla pozemků: 993/2, 1033/5, 1033/7, 1033/33, 1178/2, 1200/2, 1200/4, 1200/9,
1200/10, 1200/71
Číslo hydrologického pořadí: 1-13-02-1210-1-00
Název vodního toku: Ohře
Ř. km vodního toku: 103,44
Orientační určení polohy (souřadnice X, Y): X 1.003.643,54, Y 809.654,79
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Pro stavbu se stanovují podle § 15 odst. 3 vodního zákona tyto podmínky a povinnosti:
1. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace zpracované společností
Sweco Hydroprojekt a.s., IČ 26475081, Táborská 31, 140 16 Praha, v únoru 2016.
2. Stavebník oznámí vodoprávnímu úřadu navržené kontrolní prohlídky stavby ve
čtrnáctidenním předstihu.
3. Před zahájením stavby bude vodoprávnímu úřadu oznámen termín zahájení stavby a
vybraný zhotovitel stavby včetně kontaktních osob.
4. V případě, že realizace stavby zasáhne do ochranného pásma energetického
zařízení, bude nutné požádat ČEZ Distribuce, a.s., o souhlas s činností v ochranném
pásmu.
5. Před zahájením prací je třeba vytýčit trasu vodovodu. Jeho případné poškození, popř.
vstup do jeho ochranného pásma, je třeba neprodleně ohlásit provozovateli
(Severočeským vodovodům a kanalizacím, a.s.). Při odkrytí vodovodu je třeba jej
před zásypem protokolárně předat provozovateli.
6. Trasu vedení vyznačit na terénu vhodnými prostředky (kolíky, barva, apod.) a s
vyznačenou trasou seznámit všechny pracovníky, kteří budou provádět práce v
blízkosti vedení SEK, nebo v jeho ochranném pásmu (1,5 metru na každou stranu od
vedení SEK).
7. Na trase podzemního vedení sítě elektronických komunikací (PVSEK) (včetně
ochranného pásma) není stavebník oprávněn měnit niveletu terénu, vysazovat trvalé
porosty ani měnit rozsah a konstrukci zpevněných ploch (např. komunikací, parkovišť,
vjezdů aj.).
8. Kabelové trasy nesmí být obetonovány. V případě poškození varovné fólie nad trasou
PVSEK musí být tato nahrazena novou.
9. Stavebník upozorní pracovníky, kteří budou provádět zemní práce na staveništi, aby
v případě potřeby v místě křížení zjistili hloubkové uložení PVSEK příčnými sondami.
Upozorní je také na možnou odchylku +/- 30 cm mezi skutečným uložením PVSEK a
polohovými údaji ve výkresové dokumentaci.
10. Dále je upozorní, aby ve vzdálenosti nejméně 1,5 m od krajních vedení vyznačené
trasy PVSEK nepoužívali žádných mechanizačních prostředků nebo nevhodného
nářadí, a aby při provádění prací v těchto místech dbali nejvyšší opatrnosti.
11. Trasu PVSEK mimo vozovku není stavebník oprávněn přejíždět vozidly nebo
stavební mechanizací do doby, než bude vedení zabezpečeno proti mechanickému
poškození.
12. V místech, kde úložný kabel vystupuje ze země do budovy, rozváděče, na sloup
apod. je stavebník povinen vykonávat zemní práce velmi opatrně kvůli ubývajícímu
krytí nad PVSEK.
13. Při provádění zemních prací v blízkosti PVSEK postupuje stavebník tak, aby nedošlo
ke změně hloubky uložení nebo prostorového uspořádání komunikační sítě.
14. Odkryté vedení je stavebník povinen zabezpečit proti poškození, odcizení a
prověšení.
15. Pokud se v blízkosti stavby nachází nadzemní vedení SEK, je nutné rovněž toto
vedení respektovat, zejména jeho výšku, opěrné body, rozvaděče, zemnící soustavy,
apod.
16. Při přepravě vysokého nákladu nebo mechanizace pod trasou nadzemního vedení
SEK je povinen respektovat výšku vedení nad zemí.
17. Manipulační a skladové plochy je povinen zřizovat v takové vzdálenosti od
nadzemního vedení SEK, aby se při výkonu prací v těchto prostorách nemohly osoby
ani mechanizace přiblížit k vedení na vzdálenost menší než 1 m (čl. 275, ČSN 34
2100).
18. Funkčnost a vlastnosti provedené stavby budou po dokončení stavby ověřeny ve
zkušebním provozu, který bude trvat 12 měsíců.
19. Stavbu lze užívat na základě kolaudačního souhlasu. Žádost o kolaudační souhlas
bude opatřena náležitostmi dle § 11a vyhl. č. 432/2001 Sb., o dokladech žádosti
Krajský úřad Ústeckého kraje, Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem
Tel.: +420 475 657 111, Fax: +420 475 200 245, Url: www.kr-ustecky.cz, E-mail: urad@kr-ustecky.cz
IČ: 70892156, DIČ: CZ70892156, Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., č. ú. 882733379/0800

strana 2 /4

o rozhodnutí nebo vyjádření a o náležitostech povolení, souhlasů a vyjádření
vodoprávního úřadu, včetně dokladu o nakládání s odpady během stavby, návrhu
aktualizovaného manipulačního řádu a vyhodnocení zkušebního provozu.
20. Stavba bude dokončena do 31.12.2018.
Účastník řízení podle § 27 odst. 1 správního řádu:
Povodí Ohře, státní podnik

ODŮVODNĚNÍ
Dne 2.8.2016 byla na Krajský úřad Ústeckého kraje podána žádost právnické osoby Povodí
Ohře, státní podnik, se sídlem Bezručova 4219, 430 03 Chomutov, IČ 70889988, o povolení
stavby „VD Nechranice – rekonstrukce krajních polí bezpečnostního přelivu“. Stavba
sestává z těchto částí: SO 01 Levý přeliv, SO 02 Pravý přeliv, SO 03 Oprava povrchů, SO 04
Úpravy objektu ve středním poli – stavební pravy pro osazení záložního generáturu, PS 01
Hradicí uzávěr levého přelivu, PS 02 Hradicí uzávěr pravého přelivu.
Během řízení byla předložena tato stanoviska a vyjádření:
- stanoviska SÚS ze dne 31.3.2016, 25.4.2016, 20.5.2016,
- vyjádření Magistrátu města Chomutova 31.3.2016, 4.4.2016,
- stanovisko Povodí Ohře, státní podnik ze dne 27.5.2016,
- stanovisko České telekomunikační infrastruktury a.s. ze dne 4.1.2016,
- stanovisko ČEZ Distribuce, a.s., ze dne 4.1.2016,
- stanovisko SČVK, a.s., ze dne 21.1.2016,
- stanoviska ostatní potenciálních vlastníků podzemních a nadzemních vedení,
- stanovisko SŽDC, s.o., ze dne 21.1.2016.
Krajský úřad Ústeckého kraje uvědomil účastníky a dotčené orgány o zahájení řízení
opatřením čj. 2889/ZPZ/16/A-104.1 ze dne 31.8.2016. Zároveň je poučil o jejich právech a
povinnostech. Do okruhu účastníků zahrnul kromě žadatele i Obec Březno, Českou
telekomunikační infrastrukturu a.s., Severočeské vodovody a kanalizace a.s. a Ústecký kraj,
resp. Správu a údržbu silnic Ústeckého kraje, p.o. Ve stanovené lhůtě nebyly námitky ani
připomínky uplatněny. Požadavky vlastníků podzemích a nadzemních vedení jsou, kromě
těch, které vycházejí z obecně závazných právních předpisů, zahrnuty do výroku rozhodnutí.
Při svém rozhodování vzal Krajský úřad Ústeckého kraje v úvahu, že účelem stavby je
zajištění snadné manipulace na vodním díle v plném rozsahu hrazených výšek, zvýšení
provozní spolehlivosti uzávěrů a bezpečnosti vodního díla za povodňových situací a zejména
zvětšení objemu ovladatelného retenčního prostoru vodní nádrže a tedy ochrana území pod
vodním dílem před povodněmi. Krajský úřad Ústeckého kraje je přesvědčen, že za
předpokladu splnění stanovených podmínek a povinností nedojde k ohrožení
vodohospodářských ani jiných právem chráněných zájmů.

POUČENÍ ÚČASTNÍKŮ
Proti tomuto rozhodnutí mohou účastníci řízení podat podle ustanovení § 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 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
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vyhotovení rozhodnutí, nejpozději však po uplynutí desátého dne ode dne, kdy bylo
nedoručené a uložené rozhodnutí připraveno k vyzvednutí.
otisk úředního razítka
RNDr. Tomáš Burian
vedoucí oddělení životního prostředí

Rozdělovník:
účastníci řízení:
- Povodí Ohře, státní podnik, Bezručova 4219, 430 03 Chomutov – prostřednictvím
Ing. Radka Veselého, Táborská 31, Sweco Hydroprojekt
- obec Březno
- Česká telekomunikační infrastruktura a.s.
- ČEZ Distribuce, a.s.
- Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.
- Ústecký kraj – prostřednictvím Správy a údržby silnic, p.o.
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