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ROZHODNUTÍ
Městský úřad Kadaň, odbor životního prostředí, jako vodoprávní úřad věcně příslušný
podle ustanovení § 104 odst. 2 písm.c) a ustanovení § 106 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o
vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, a jako
speciální stavební úřad podle ustanovení § 15 odst. 1 písm. d) zákona č. 183/2006 Sb., o
územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, místně
příslušný správní orgán podle ustanovení § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění
pozdějších předpisů,
účastníkovi řízení (§ 27 odst. 1 správního řádu), kterým je:
Povodí Ohře, státní podnik, IČO: 70889988, se sídlem Bezručova 4219, 430 03 Chomutov
I.

vydává

podle ustanovení § 15 zákona č. 254/2001 Sb., vodní zákon
stavební povolení
k provedení stavby vodního díla vedeného pod názvem "Štěrková přehrážka Hradišťský
potok - rekonstrukce na p.p.č. 461/1 a 461/21 k.ú. Vernéřov“, obec Klášterec nad Ohří,
kraj Ústecký, vodní tok Hradišťský potok (IDVT 10101749), ř. km 2,50 – 2,60, číslo
hydrologického pořadí povodí: 1-13-02-099, vlastník vodního díla Česká republika, právo
hospodařit s majetkem státu: Povodí Ohře, státní podnik, IČO: 70889988, se sídlem
Bezručova 4219, 430 03 Chomutov.
Pozemky dočasně dotčené stavbou:
p.p.č. 461/18, 567/3, 568/4, 573, 576/1, 577/1, 579, 586/1, 590, 593, 595, 598, 603/2, 603/3,
605/1, 621 a 680/1.
Základní údaje o povolované stavbě:
1. účel vodního díla: usazování splavenin a sedimentů
převod povrchových vod během čištění sedimentačního prostoru
2. druh vodního díla: § 55 odst. 1 písm. a)
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-

SO 01 – obtokové potrubí DN 800/600 mm v délce 83,26 m
o dno nátoku: 424,20 m n.m.
o dno přepadu do vodního toku: 420,30 m n.m.
o kapacita obtoku: 1,12 m3/s
- SO 02 – odstranění srubové přehrážky
- SO 03 – kamenná štěrková přehrážka, délka v koruně 32 m
přehrážka je navržena z lomového kamenného zdiva na cementovou maltu.
-

celková délka v koruně: 32,00 m, šíře v koruně přehrážky: 1,14 m, šíře v místě
přelivu: 1,60 m, šíře v úrovni dna: 2,50 m, šíře v základové spáře: 3,00 m

Rozměr přelivu:
- šíře: 7,50 m, výška: 1,45 m, sklon přelivu 1:1, přeliv: 22,60 m3/s
-

objem sedimentačního prostoru: 1260 m3
provozní hladina (koruna přelivu: 423,05 m n.m.
koruna křídel: 424,50 m n.m.
plocha provozní hladiny: 570 m2
rozdíl mezi korunnou hráze a terénem při vzdušní patě hráze: 4,3 m
maximální objem vody: 2100 m3

Údaje o povolené stavbě vodního díla:
povolená vodní díla: štěrková přehrážka
zdroj vody: Hradišťský potok
II. rozhoduje o zařazení vodního díla do kategorie IV. z hlediska TBD
(technickobezpečnostního dohledu) podle ustanovení § 61 odst. 5 zákona č. 254/2001 Sb., o
vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů,
Název vodního díla: kamenná štěrková přehrážka
Vodní dílo (č. 03): § 55 odst. 1 písm. a)
Kategorie z hlediska TBD (č. 06): IV.
N – leté průtoky: Q100 = 19,4 m3s-1
Maximální možný objem vody v nádrži: cca 2100 m3
Rozhodující (modifikovaný) průtok při havárii díla: 40 m3s-1
Určení polohy vodního díla ( orientačně podle souřadnic X,Y): začátek
konec

x- 994 347,917
y- 822 600,400
x- 994 330,211
y- 822573,745

III. stanovuje podmínky dle § 15 „vodního zákona“ a § 115 „stavebního zákona“ pro
provedení vodního díla:
1. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace ze srpna 2014 vypracované
autorizovaným inženýrem pro vodohospodářské stavby, Ing. Petrem Klimešem, ČKAT –
0009745 a ověřené ve vodoprávním řízení.
2. Stavebník oznámí vodoprávnímu úřadu termín zahájení výstavby vodních děl a název
zhotovitele, který je stavebním podnikatelem s oprávněním k provádění vodních děl nebo
při jejich provádění zabezpečí odborné vedení provádění stavbyvedoucím s příslušným
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oprávněním, který bude vodní díla provádět. Dále stavebník oznámí vodoprávnímu úřadu
v dostatečném časovém předstihu termín konání kontrolních dnů na stavbě.
3. Stavebník zajistí vytyčení prostorové polohy stavby jednotlivých vodních děl subjektem k
tomu oprávněným a dále zajistí, aby zhotovitel vodních děl vedl, v souladu s ustanovením
§ 157 odst. 1 stavebního zákona, stavební deník a po dokončení stavby jej předal
stavebníkovi. Stavební deník bude podkladem žádosti o kolaudační souhlas.
4. Při provádění stavby vodního díla je nutno dodržet předpisy týkající se bezpečnosti
technických zařízení při stavebních pracích, ve znění pozdějších předpisů a dbát o ochranu
zdraví osob na staveništi. Dále je nutné dodržovat ustanovení českých technických
norem, zejména ČSN 83 9061 na ochranu stromů, porostů a vegetačních ploch a vyhlášku
č. 590/2002 Sb. o technických požadavcích na vodní díla, platném znění.
5. Při provádění vodních děl v místech křížení a souběhu a v ochranných pásmech
stávajících sítí technické a dopravní infrastruktury v dotčeném území musí být dodrženy
podmínky vlastníků, správců, popřípadě provozovatelů těchto sítí, které jejich správci
uplatnili ve vyjádřeních a stanoviscích ke stavebnímu řízení. Jedná se o podmínky
uvedené v těchto vyjádřeních, stanoviscích, sděleních a souhlasech: sdělení o existenci
energetického zařízení v majetku společnosti ČEZ Distribuce, a.s zn. 0100383635 ze dne
27.2.2015, sdělení o existenci komunikačního vedení společnosti ČEZ ICT Services, a.s.
zn. 0200289870 ze dne 27.2.2015, vyjádření Telefónica Czech Republic, a.s. č.j.
526049/14 ze dne 7.2.2014, která jsou nedílnou součástí projektové dokumentace.
6. Dále budou při provádění vodních děl dodrženy smlouvy uzavřené mezi stavebníkem a
vlastníky pozemků a staveb dotčených výstavbou těchto vodních děl.
7. Před započetím prací budou veškeré pozemky dotčené stavbou protokolárně (písemně)
předány zhotoviteli a po ukončení výstavby uvede stavebník (prostřednictvím zhotovitele
vodních děl) dotčené pozemky do původního stavu a předá je písemně zpět vlastníkům
těchto pozemků. Písemný doklad o předání pozemků bude podkladem žádosti o
kolaudační souhlas.
8. Okolí stavby a používané komunikace nesmí být znečišťovány provozem stavby.
9. Stavební materiál může být skladován a stavba prováděna pouze na pozemcích nebo na
částech pozemků, které byly předmětem projednání ve vodoprávním řízení o povolení této
stavby.
10. Z hlediska zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů ve
znění pozdějších změn a doplňků a předpisů souvisejících :
- Veškeré odpady vzniklé stavební činností budou využity nebo odstraňovány vytříděné
podle druhů a kategorií odpadů dle vyhl. MŽP č. 381/2001 Sb., Katalog odpadů , ve znění
vyhl. MŽP č. 503/2004 Sb., a to pouze prostřednictvím oprávněných fyzických nebo
právnických osob a výhradně v zařízeních k tomu určených a technických způsobilých dle
§ 10 a 12 zákona č.185/2001 Sb., o odpadech ve znění pozdějších předpisů.
- Nejpozději při kolaudačním řízení budou investorem doloženy doklady o odstranění,
případně dalším využití všech odpadů vzniklých při stavbě.
- Výkopová zemina bez příměsí ostatních druhů odpadů může být využita na zpětný
zásyp po provedených výkopech a na terénní úpravy pozemku.
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11. Po dokončení stavby bude MěÚ Kadaň, odbor životního prostředí požádán o vydání
kolaudačního souhlasu s užíváním stavby. K žádosti budou předloženy doklady o
provedených zkouškách.
12. Negativní vlivy způsobené prováděním stavby budou eliminovány na nejnižší možnou
míru(hluk, prašnost, dokonalou organizací práce a používáním vhodných mechanismů).
13. Před zahájením stavby, stavbyvedoucí zajistí vytyčení veškerých tras technické
infrastruktury v místě jejich střetu se stavbou. Správci dotčené technické infrastruktury
v místě jejich střetu se stavbou budou požádáni o stanovení podmínek a normových
hodnot pro případ střetu (tj. např. křížení, souběh a práce prováděné v ochranných
pásmech inženýrských sítí).
14. Stavba bude provedena dodavatelsky odbornou firmou na základě výběrového řízení.
15. Ke kolaudačnímu řízení bude předloženo geodetické zaměření skutečného provedení
stavby. Bude vypracován geometrický plán.
16. Ke kolaudaci stavby bude předložen zápis o odevzdání a převzetí stavby, včetně dokladu
o odstranění vad a nedodělků.
17. Zahájení prací bude oznámeno Českému rybářskému svazu, Ústí nad Labem, alespoň dva
týdny předem.
18. Na pozemku p.č. 605/3 k.ú. Vernéřov bude povrch příjezdové komunikace zpevněn
vrstvou drceného kameniva frakce 8-16 nebo 11-22.
19. Pro dobu realizace stavby bude vypracován havarijní plán dle vyhlášky č. 450/2005 Sb.,
v platném znění a povodňový plán dle TNV 75 2931. Tyto plány budou předloženy
Povodí Ohře, státnímu podniku závodu Chomutov k vyjádření a poté budou schváleny
příslušným vodoprávním úřadem. To vše ještě před zahájením stavebních prací.
IV.

stanovuje, že stavbu lze užívat jen na základě kolaudačního souhlasu.

V.

Ukládá stavebníkovi povinnost oznámit
1. termín zahájení stavby
2. název a sídlo stavebního podnikatele, který bude stavbu provádět viz. podmínky.

VI.

stanovuje termín pro dokončení stavby:
Stavba bude dokončena nejpozději do 31.12.2017.

VII.

O podaných námitkách účastníků řízení se rozhoduje takto :

Námitkám účastníků řízení se vyhovuje a vzhledem k tomu, že byly shledány
oprávněnými, byly vznesené požadavky zahrnuty do podmínek tohoto rozhodnutí.
Účastníci řízení na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:
Povodí Ohře, státní podnik, IDDS: 7ptt8gm
sídlo: Bezručova 4219, 430 03 Chomutov
ČEZ,a.s. IDDS: yqkcds6
sídlo: Duhová 1444/2, 140 53 Praha 4
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zmocněnec: ČEZ Korporátní služby, s.r.o. odbor Správa nemovitostí, IDDS: v5pxkwm
sídlo: 28. října 3123/152, 70200 Ostrava 2
Lesy České republiky, státní podnik, IDDS: e8jcfsn
sídlo: Přemyslova 1106, 501 68 Hradec Králové
Státní pozemkový úřad, IDDS: z49per3
sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov
Odůvodnění
MěÚ Kadaň, odbor životního prostředí obdržel dne 4.3. 2015 žádost Povodí Ohře, státní
podnik, IČO: 70889988, se sídlem Bezručova 4219, 430 03 Chomutov o vydání povolení ke
stavbě vodního díla vedeného pod názvem „Štěrková přehrážka Hradišťský potok rekonstrukce na p.p.č. 461/1 a 461/21 k.ú. Vernéřov“.
Žádost byla doložena všemi povinnými doklady podle ustanovení § 6 vyhlášky č.
432/2001 Sb., o dokladech žádosti o rozhodnutí nebo vyjádření a o náležitostech povolení,
souhlasů a vyjádření vodoprávního úřadu.
Podle ustanovení § 115 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů
(vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění
pozdějších předpisů, oznámil příslušný vodoprávní úřad zahájení vodoprávního řízení všem
známým účastníkům řízení i dotčeným orgánům pod č.j.: MUKK/10124/2015 ze dne
16.3.2015 s upozorněním, že na námitky, které nebudou sděleny do 10 dnů ode dne doručení
tohoto oznámení, nebude možno, podle ustanovení § 115 odst. 8 zákona č. 254/2001 Sb., o
vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, brát zřetel.
Poslední oznámení bylo doručeno 20.3.2015.
-

projektová dokumentace řeší odstranění stávající srubové přehrážky, odtěžení
nahromaděného sedimentu, výstavbu nového obtokového potrubí a kamennou
přehrážku

V rámci celého vodoprávního řízení bylo zjištěno:
-

-

Projektová dokumentace stavby vodního díla názvem „Štěrková přehrážka
Hradišťský potok - rekonstrukce na p.p.č. 461/1 a 461/21 k.ú. Vernéřov“ byla
vypracována autorizovaným inženýrem pro vodohospodářské stavby – Ing. Petrem
Klimešem, ČKAT – 0009745.
Byly doloženy snímky katastrální mapy, výpisy z katastru nemovitostí.
Územní rozhodnutí vydal MěÚ Klášterec nad Ohří, stavební úřad pod č.j. S EC
05892/2014 ze dne 25.6.2014. NPM 31.7.2014.
Byl vydán souhlas místně příslušného stavebního úřadu MěÚ Klášterec nad Ohří
podle § 15 stavebního zákona pod č.j. EC 11161/2014 ze dne 19.8.2014.
Rozhodnutí o povolení výjimky ze zákazu dle § 56 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně
přírody a krajiny vydal Krajský úřad Ústeckého kraje, odbor životního prostředí a
zemědělství pod č.j. 1088/ZPZ/2014-4/ZD-669 ze dne 11.6.2014.
Závazné stanovisko vydal MěÚ Kadaň, odbor životního prostředí pod č.j.
MUKK/13747/2014 dne 16.4.2014.
Vyjádření vydal Český rybářský svaz, Ústí nad Labem pod zn. 695/14 ze dne
7.7.2014.
Vyjádření vydalo Povodí Ohře, státní podnik pod zn. 032100-5481/2014 dne
3.3.2014.
Vyjádření vydal ČEZ Korporátní služby, s.r.o. zn. La/01A1A0000004886 dne
24.2.2014.
Město Klášterec nad Ohří vydalo vyjádření č.j. EC 02620/2014 dne 10.3.2014.
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-

Vyjádření vydaly Lesy ČR, s.p. Lesní správa Klášterec pod č.j. LCR233/000422/2014
dne 5.3.2014.
Vyjádření vydal Státní pozemkový úřad, Chomutov zn. SPU 057867/2014/42/Hra ze
dne 13.2.2014.
Vyjádření vydal NET4GAS, s.r.o. zn. 25/14/BRA/N dne 6.2.2014.
Vyjádření vydal NET4GAS, s.r.o. zn. 1020/14/OVP/N dne 7.2.2014.
Vyjádření vydaly České Radiokomunikace, a.s. zn. UPTS/OS99191/2014 ze dne
10.2.2014.
Stanovisko vydala společnost RWE Distribuční služby, s.r.o. zn. 5000896385 dne
7.2.2014.
Vyjádření
vydaly
Severočeské
vodovody
a
kanalizace,
a.s.
zn.
O14610043446/OTPMO/MI ze dne 26.2.2014.
Vyjádření vydala Telefónica Czech Republic, a.s. č.j. 526049/14 ze dne 7.2.2014.
Závazné stanovisko vydala Česká republika – Ministerstvo obrany, Agentura
hospodařící s nemovitým majetkem dne 14.2.2014.
Rozhodnutí o odnětí pozemku plnění funkcí lesa vydal MěÚ Kadaň, odbor životního
prostředí č.j. MUKK-4675/2014 ze dne 27.2.2015.
Sdělení o existenci komunikačního vedení společnosti ČEZ ICT Services, a.s. zn.
0200289870 ze dne 27.2.2015.
Sdělení o existenci energetického zařízení v majetku společnosti ČEZ Distribuce, a.s.
zn. 0100383635 ze dne 27.2.2015.
Smlouva o podmínkách realizace stavby č. 001239_2014 mezi investorem a ČEZ, a.s.
Nájemní smlouva č. 12N15/42 mezi investorem a Státním pozemkovým úřadem.
Smlouva o nájmu č. A/233 72 579 mezi investorem a Lesy České republiky, s.p.
Správní poplatek byl zaplacen 5.3.2015.

Posouzení vodoprávního úřadu:
Vodoprávní úřad v průběhu řízení neshledal důvody, které by bránily povolení
předmětného vodního díla. Oprávněné námitky a požadavky účastníků řízení byly zahrnuty
v podmínkách výrokové části tohoto rozhodnutí.
Na základě uvedených skutečností MěÚ Kadaň, odbor životního prostředí, jako příslušný
vodoprávní úřad rozhodl tak, jak je uvedeno ve výroku.
Poučení účastníků
Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení podat 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 15ti dnů ode dne jeho oznámení ke
Krajskému úřadu Ústeckého kraje se sídlem v Ústí nad Labem podáním učiněným u
Městského úřadu v Kadani. Odvolání se podává v počtu 14. Nepodá-li účastník potřebný
počet stejnopisů, vyhotoví je na jeho náklady Městský úřad Kadaň. Podané odvolání má
v souladu s ustanovením § 85 odst. 1 správního řádu odkladný účinek. Odvolání jen proti
odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.
Otisk úředního razítka
Ing. Jiří Frajt
vedoucí odboru životního prostředí
Příloha pro stavebníka (po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí):
1) Štítek „Stavba povolena“
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2) Ověřená projektová dokumentace „Štěrková přehrážka Hradišťský potok rekonstrukce na p.p.č. 461/1 a 461/21 k.ú. Vernéřov“.
3) [vydání stavebního povolení je zpoplatněno dle položky 18 odst. 1 písm. h) Přílohy –
Sazebníku zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších
předpisů] - Správní poplatek byl zaplacen 5.3.2015.
Rozdělovník
Obdrží účastníci:
Povodí Ohře, státní podnik, IDDS: 7ptt8gm
sídlo: Bezručova 4219, 430 03 Chomutov
BUREZ s.r.o., IDDS: dc3s57j
sídlo: Karlovarská 60, 431 51 Klášterec nad Ohří
ČEZ,a.s. IDDS: yqkcds6
sídlo: Duhová 1444/2, 140 53 Praha 4
zmocněnec: ČEZ Korporátní služby, s.r.o. odbor Správa nemovitostí, IDDS: v5pxkwm
sídlo: 28. října 3123/152, 70200 Ostrava 2
Lesy České republiky, státní podnik, IDDS: e8jcfsn
sídlo: Přemyslova 1106, 501 68 Hradec Králové
Státní pozemkový úřad, IDDS: z49per3
sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov
Město Klášterec nad Ohří, IDDS: 6dqbymc
sídlo: nám. Dr. Eduarda Beneše 85, 431 51 Klášterec nad Ohří
Telefónica Czech Republic, a.s., IDDS: d 79ch2h
sídlo: Za Brumlovkou 266/2, 140 Praha 4 – Michle
ČEZ Distribuce, a.s., IDDS: v95uqfy
sídlo: Teplická 874/8, 405 02 Děčín
ČEZ ICT Services, a.s. IDDS: zbsdk9i
sídlo: Duhová 1531/3, 140 53 Praha 4
Český rybářský svaz, Severočeský územní svaz, Střekovské nábřeží 975/51, 400 03 Ústí nad
Labem
DSÚ:
MěÚ Kadaň OŽP
- odpady
- ochrana přírody a krajiny
- státní správa lesů
Krajský úřad Ústeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, Velká Hradební
3118/48, 400 02 Ústí nad Labem
Na vědomí:
MěÚ Klášterec nad Ohří, stavební úřad
VODNÍ DÍLA – TBD a.s., Hybernská 1617/40, 110 00 Praha 1
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