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VD Janov – výstavba MVE

ROZHODNUTÍ
Krajský úřad Ústeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, jako vodoprávní
úřad příslušný podle § 107 odst. 1 písm. v) zákona 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 odst. 1 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, Chomutov, 430 03, IČ 70889988,
na žádost ze dne 7.11.2014 a po provedeném vodoprávním řízení
povolení
I.
k nakládání s povrchovými vodami podle § 8 odst. 1 písm. a) bod 3. vodního zákona, tj.
k využívání jejich energetického potenciálu malou vodní elektrárnou umístěnou v objektu
druhé spodní výpusti VD Janov, jehož provedení bylo povoleno rozhodnutím čj.
699/ZPZ/11/A-076.2 ze dne 28.11.2013.
Nakládání s vodami se povoluje v množství max. 0,266 m3.s-1 při maximálním spádu 59,50 m
na dobu existence vodního díla.

II.
k provedení vodního díla podle § 15 odst. 1 a 3 vodního zákona a § 115 stavebního zákona
stavby „VD Janov – výstavba MVE“, která spočívá v umístění turbiny a řídícího a
rozvodových systémů v nadzemní části objektu druhé spodní výpusti VD Janov a v umístění
rozstřikovacího uzávěru spodní výpusti v podzemní části objektu (pozemek p.č. 169/6 v k.ú.
Lounice). Účelem stavby je využití energetického potenciálu vody odtékající z VD Janov
druhou spodní výpustí.
Pro provedení stavby se stanoví tyto podmínky:
1.

Stavba bude provedena dle dokumentace VP PROJEKTING s.r.o., Autorizovaná
projekční kancelář, Kolová 2, 362 14 Karlovy Vary, IČ 63676907, v dubnu 2014, pod
zak.č. VP02-02/2014.

2.

Zdejšímu úřadu budou pro kontrolní prohlídky v předstihu oznámeny tyto etapy stavby:
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- zahájení prací,
- dokončení stavby před zahájením zkušebního provozu. Při této prohlídce budou
předloženy doklady dle § 11a vyhl. č. 432/2001 Sb., o dokladech žádosti o rozhodnutí
nebo vyjádření a o náležitostech povolení, souhlasů a vyjádření vodoprávního úřadu.
3.

V ochranném pásmu vodovodních řadů nebude na nezpevněném povrchu pojíždět
těžká technika, nesmí dojít ke snížení nivelety stávajícího povrchu a k řadům musí
zůstat zachován příjezd pro techniku.

4. Funkčnost a vlastnosti stavby budou po dokončení stavby ověřeny ve zkušebním provozu,
který bude trvat 6 měsíců.
5. Stavbu lze trvale užívat na základě kolaudačního souhlasu. Žádost o kolaudační
souhlas bude opatřena náležitostmi dle § 11a vyhl. č. 432/2001 Sb., o dokladech žádosti
o rozhodnutí nebo vyjádření a o náležitostech povolení, souhlasů a vyjádření
vodoprávního úřadu, včetně:
- dokladu o nakládání s odpady během stavby v rozsahu – identifikace původce
odpadů, druhy vyprodukovaných odpadů dle Katalogu odpadů, jejich množství,
způsob využití/odstranění s uvedením názvu a IČ oprávněné osoby, která odpad
převzala,
- vyhodnocení zkušebního provozu a provozního řádu zařízení.
10. Stavba bude dokončena do 31.12.2017 (zkušební provoz bude následovat po jejím
dokončení).
Účastník řízení dle § 27 odst. 1 správního řádu:
Povodí Ohře, státní podnik, IČ 70889988

ODŮVODNĚNÍ
Dne 7.11.2014 podala právnická osoba Povodí Ohře, státní podnik, Bezručova 4219,
Chomutov, 430 03, IČ 70889988, na Krajský úřad Ústeckého kraje, odbor životního prostředí
a zemědělství, žádost o povolení k provedení vodního díla stavby „VD Janov – výstavba
MVE“, která spočívá v umístění turbiny a řídícího a rozvodových systémů v nadzemní části
objektu druhé spodní výpusti VD Janov a v umístění rozstřikovacího uzávěru spodní výpusti
v podzemní části objektu (pozemek p.č. 169/6 v k.ú. Lounice). Zároveň Povodí Ohře, státní
podnik, požádalo o související povolení k nakládání s vodami.
Žádost obsahovala všechny povinné podklady včetně stanovisek správců technické
infrastruktury a stanovisek dotčených orgánů. Vzhledem k tomu, že lze rozhodnout na
základě těchto podkladů, neoznámil vodoprávní úřad zahájení řízení zvláštním opatřením a
po posouzení předložené žádosti vydal v souladu s § 115 odst. 10 vodního zákona
rozhodnutí. Při svém rozhodování vycházel Krajský úřad Ústeckého kraje z přesvědčení, že
za předpokladu splnění stanovených podmínek a povinností stavba realizovaná ve
stávajících objektech neohrozí vodohospodářské ani jiné právem chráněné zájmy.
Požadavky jediného dalšího účastníka řízení Severočeských vodovodů a kanalizací, a.s.,
byly zahrnuty do výroku rozhodnutí.

POUČENÍ ÚČASTNÍKŮ
Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení podat podle § 81 a následujících
správního řádu odvolání, ve kterém se uvede, v jakém rozsahu se rozhodnutí napadá a dále
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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.

otisk úředního razítka
RNDr. Tomáš Burian
vedoucí oddělení životního prostředí

Rozdělovník:
účastníci řízení:
- Povodí Ohře, státní podnik, Bezručova 4219, 430 03 Chomutov
- Severočeské vodovody a kanalizace, a. s.
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