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VD Jirkov – zabezpečení přelivu proti plaveninám

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 6.9.2016 a po
provedeném vodoprávním řízení rozhodl, že
žadateli: Povodí Ohře, státní podnik, se sídlem Bezručova 4219, 430 03 Chomutov,
IČ 70889988, CZ-NACE 36000,
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 Jirkov – zabezpečení
přelivu proti plaveninám“. Jedná se o tři betonové body (bloky) na březích nádrže kotevní body na pravém a levém břehu a manipulační bod na levém břehu nádrže, a o
nornou stěnu složenou z bójí a samostatné clony, která má dva nezávislé systémy kotvení a
je vybavena lodní propustí.
Účelem stavby je bezpečné zachycení plovoucích předmětů, zejména kmenů stromů, a
ochrana bezpečnostního přelivu proti ucpání či poškození plávím. Dalším účelem je
usnadnění koncentrace zadrženého pláví a jeho transport ke břehu pro likvidaci.
Údaje o místě stavby:
kraj: Ústecký
obec: Jirkov
katastrální území: Šerchov, Jindřišská
Parcelní čísla pozemků: 420 v k.ú. Šerchov
689/5 v k.ú. Jindřišská
Určení polohy: kotevní bod na PB: Y 807610.33, X 986099.28
kotevní bod na LB: Y 807430.32, X 986057.95
manipulační bod na LB: Y 807406.62, X 986162.55
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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 Českým
vysokým učením technickým, Fakultou stavební, katedrou hydrotechniky, v červnu
2016.
2. Stavebník oznámí vodoprávnímu úřadu dokončení stavby za účelem provedení
kontrolní prohlídky.
3. Před zahájením stavby bude vodoprávnímu úřadu oznámen termín zahájení stavby a
vybraný zhotovitel stavby včetně kontaktních osob.
4. Stavbu lze užívat na základě oznámení o užívání dokončené stavby podle § 120
stavebního zákona.
5. Stavba bude dokončena do 31.12.2018.
Účastník řízení podle § 27 odst. 1 správního řádu:
Povodí Ohře, státní podnik

ODŮVODNĚNÍ
Dne 6.9.2016 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 Jirkov – zabezpečení přelivu proti plaveninám“. Účelem stavby je bezpečné
zachycení plovoucích předmětů, zejména kmenů stromů, a ochrana bezpečnostního přelivu
proti ucpání či poškození plávím.
Během řízení byla předložena tato stanoviska a vyjádření:
- územní rozhodnutí ze dne 22.12.2015,
- souhlas stavebního úřadu podle § 15 stavebního zákona ze dne 25.8.2016,
- koordinované stanovisko MMChomutov ze dne 5.8.2015,
- vyjádření MěÚ Jirkov podle zákona OPK ze dne 17.8.2016,
- souhlas LČR ze dne 22.7.2015,
- vyjádření Arcibiskubství pražského ze dne 1.9.2015,
- vyj. Lesů města Jirkova ze dne 18.8.2015,
- vyj. Města Jirkov ze dne 19.8.2015,
- záv. stan. OSSL ze dne 7.10.2015,
- stan. Krajského úřadu Ústeckého kraje dle zákona OPK ze dne 7.9.2015,
- souhlasné stan. HZS ze dne 20.8.2015.
Krajský úřad Ústeckého kraje uvědomil účastníky a dotčené orgány o zahájení řízení
opatřením čj. 3113/ZPZ/16/A-105.1 ze dne 27.9.2016. Zároveň je poučil o jejich právech a
povinnostech. Do okruhu účastníků zahrnul kromě žadatele i Obec Blatno, Lesy České
republiky, s.p., Arcibiskubství pražské a Město Jirkov. Ve stanovené lhůtě nebyly nové
námitky ani připomínky uplatněny. Požadavky účastníků a dotčených orgánů jsou, kromě
těch, které vycházejí z obecně závazných právních předpisů, zahrnuty do výroku rozhodnutí.
Při svém rozhodování vzal Krajský úřad Ústeckého kraje v úvahu zejména účel stavby,
kterým je především bezpečné zachycení plovoucích předmětů a ochrana bezpečnostního
přelivu proti ucpání či poškození plávím. Dále vodoprávní úřad přihlédl ke skutečnosti, že
žádný z účastníků řízení nevyjádřil se záměrem nesouhlas.
Krajský úřad Ústeckého kraje je přesvědčen, že za předpokladu splnění stanovených
podmínek a povinností nedojde k ohrožení vodohospodářských ani jiných právem
chráněných zájmů.
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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
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
- obec Blatno
- Lesy České republiky, s.p.
- Arcibiskubství pražské Správa majetku – Lesní správa, Hradčanské nám. 56/16, 119
02 Praha 1
- Město Jirkov
dotčené orgány:
- Magistrát města Chomutova, OŽP- SSL, OPK
- Městský úřad Jirkov – OSÚ a ŽP
- Hasičský záchranný sbor Ústeckého kraje
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