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MVE Újezd - rekonstrukce 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, právnické osobě
Povodí Ohře, státní podnik, Bezručova 4219, Chomutov, 430 03, IČ 70889988,
na žádost ze dne 12.10.2015 a po provedeném vodoprávním řízení
1.
povoluje
podle § 15 odst. 1 vodního zákona a § 115 stavebního zákona provedení stavby s názvem
„MVE Újezd – rekonstrukce MVE“.
Stavba obsahuje rekonstrukci technologické části
- úprava přívodního potrubí, instalace nového uzávěru před turbínou,
- demontáž stávající a instalace nové turbíny včetně příslušenství,
- instalace nového generátoru,
- instalace nového hydraulického systému regulace,
- výměna řídicího systému MVE
- osazení nové ochrany generátoru
- doplnění dálkového přenosu dat,
- úprava rozvodů elektro,
a stavební úpravy
- provedení nového železobetonového prahu – kóta 272, 00
- provedení nového výtokového bazénu
- rozšíření prostoru pro osazení savky a turbíny
- zabetonování otvoru a drážky po stávající turbíně,
- provedení montážních otvorů, dráhy pro kladkostroj, otvor pro žebřík, úpravy potrubí
pro bublinkování.
Základní informace o stavbě:
Kraj: Ústecký

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

Obec: Vrskmaň
Katastrální území: Kyjice
Parcelní čísla: st. 147
Orientační určení polohy – souř. X, Y: 802611,95, 987533,51
Vodní tok: Bílina
Číslo hydrologického pořadí: 1-14-01-0049-0-00
Říční kilometr: 66,80
Účel stavby: vyšší spolehlivost, delší životnost zařízení a lepší využití hydroenergetického
potenciálu.
Pro stavbu se v souladu s § 15 odst. 3 vodního zákona stanovují tyto podmínky a povinnosti:
1.

Stavba bude provedena podle projektové dokumentace, kterou zhotovila právnická
osoba Pöyry Environment a.s. (dnes AQUATIS a.s.), IČ 46347526, v červnu 2015.

2.

Krajskému úřadu budou pro kontrolní prohlídky v předstihu oznámeny tyto etapy stavby:
- 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.

O zahájení stavby bude v předstihu min. 2 týdnů informován (stačí telefonicky nebo
elektronicky) vodoprávní úřad, Český rybářský svaz a Česká telekomunikační
infrastruktura a.s.

4.

Před zahájením stavby bude ověřen soulad povodňového plánu stavby s povodňovým
plánem obce.

5.

Při střetu s podzemními vedeními, popř. při pracích v jejich ochranných pásmech, je
třeba postupovat tak, aby nemohlo dojít k narušení těchto vedení.

6.

Termín zahájení stavby a vybraný zhotovitel stavby včetně kontaktních osob bude
oznámen vodoprávnímu úřadu před zahájením stavby.

7.

Funkčnost a vlastnosti stavby budou po jejím dokončení ověřeny ve zkušebním provozu,
který bude trvat 6 měsíců.

8.

Stavbu lze užívat na základě kolaudačního souhlasu. Žádost o kolaudační souhlas
bude opatřena doklady 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.

9.

Stavba bude dokončena do 30.6.2017.

2.
schvaluje
podle § 39 odst. 2 písm. a) zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů
(vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, havarijní plán pro případ zhoršení jakosti vod
pro předmětnou stavbu z července 2015.
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Schválený havarijní plán bude uložen tak, aby byl dostupný v případě havárie. Bude uloženo
i prohlášení jednotlivých pracovníků, kteří se závadnými látkami zacházejí nebo by měli v
případě havárie zasahovat, že byli s obsahem schváleného havarijního plánu seznámeni.
Účastník řízení dle § 27 odst. 1 správního řádu:
Povodí Ohře, státní podnik, IČ 70889988

ODŮVODNĚNÍ
Dne 12.10.2015 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 stavby s názvem „MVE Újezd – rekonstrukce
MVE“ a o schválení havarijního plánu pro stavbu. Účelem stavby je zvýšení spolehlivosti a
prodloužení životnosti díla včetně lepšího využití energetického potenciálu povrchových vod.
Vzhledem tomu, že stavba se dotkne výhradně pozemků a staveb, k nimž má právo
hospodaření žadatel, který je jediným účastníkem řízení, neoznamoval vodoprávní úřad
zahájení řízení samostatným opatřením a po posouzení věci rozhodl, jak je uvedeno ve
výroku. Při svém rozhodování vycházel zejména z předpokladu, že při splnění všech
stanovených podmínek a povinností stavba neohrozí vodohospodářské ani jiné právem
chráněné zájmy.

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
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 (do vlastních rukou):
Povodí Ohře, státní podnik
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