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Rekultivace odkaliště Fučík-vyplnění Koridoru IV – změna stavby

ROZHODNUTÍ
Krajský úřad Ústeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, jako vodoprávní úřad
příslušný podle § 107 odst. 1 písm. u) 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,
povoluje
v souladu s § 15, odst.1 vodního zákona právnické osobě ČEZ, a.s. Duhová 2/1444, 140 53
Praha 4, IČ 45274649
změnu stavby
„Rekultivace odkaliště Fučík – vyplnění Koridoru IV“ před jejím dokončením.
Změna se týká následujících objektů:
SO 001
hrázkování
SO 005
technická rekultivace (protiprašná opatření)
PS 012
doprava polosuchého stabilizátu
V rámci objektu SO 001 bude prodloužena stávající revizní šachta na zatrubnění Oseckého
potoka, ubourán nevyužitý betonový naplavovací žlab asi 1m pod úroveň terénu, od míst
určených pro vypouštění stabilizátu budou provedeny zemní žlaby určené k usměrnění toku
stabilizátu do Koridoru IV. Svah výsypky „pod Janou“ bude odvodněn drénem o délce 197 m,
jehož výpusť bude provedena tak, aby jím přivedené vody mohly být gravitačně odváděny do
budoucího revitalizovaného příkopu 2400, který budou realizovat Severočeské doly, a.s.
Na výstavbu obvodových hrázek bude použita zemina místo polosuchého stabilizátu. Zemina
se bude na místo dopravovat nákladními auty z deponie zeminy na Koridoru I. Provozní
soubor PS 012 byl přejmenován na Doprava zeminy pro výstavbu hrází a řeší dopravní trasy
pro dopravu zeminy na místo určení. Technická rekultivace řeší provedení protiprašných
opatření, těžbu zeminy a její dopravu na hrázový systém, rozprostření zeminy a svahování
boků hrázek.
Podmínka č.1 rozhodnutí č.j. 535/ZPZ/2014/A-081 ze dne 10.3.2014 se mění následovně:
1. Stavba bude provedena podle ověřeného projektu stavby, zpracovaného společností
inPROJEKT LOUNY ENGINEERING, s.r.o., Na Valích 899, Louny, v květnu 2013 a dle
ověřené změnové dokumentace vyhotovené stejnou společností v červnu 2014.
Případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení zdejšího úřadu po
projednání v řízení o změně stavby před dokončením.
Ostatní podmínky stávajícího rozhodnutí zůstávají beze změny.
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ODŮVODNĚNÍ
Krajský úřad, odbor životního prostředí a zemědělství, jako příslušný speciální stavební úřad,
obdržel dne 12.9. od společnosti ČEZ ohlášení změny stavby „Rekultivace odkaliště Fučík –
vyplnění Koridoru IV“. Vzhledem k tomu, že tuto stavbu nelze považovat za stavbu, které lze
povolovat na ohlášení dle §105 stavebního zákona, vydal zdejší úřad dne 2.10. 2014
usnesení o provedení stavebního řízení a vzápětí oznámil účastníkům a dotčeným orgánům
zahájení stavebního řízení ve věci změny výše uvedené stavby před jejím dokončením.
V opatření, kterým bylo oznámeno zahájení řízení, stanovil lhůtu pro podávání připomínek a
návrhů a vyzval žadatele k uhrazení správního poplatku ve výši 1000 Kč. V určené lhůtě
neobdržel zdejší úřad ve věci žádné podání.
Změnová dokumentace zhotovená oprávněnou osobou obsahuje změnové výkresy, stručné
technické zprávy a orientační výpočet stability navrženého koridoru IV po změně materiálu
na výstavbu dělicích hrázek, provedený společností INSET s.r.o. v červnu 2014. Žadatel
doložil i souhlasné vyjádření Povodí Ohře, s.p. k navrhovaným změnám, provozní řád pro
realizaci stavby a uhradil vyměřený správní poplatek.
Po posouzení všech pokladů, došel zdejší úřad k závěru, že realizace navržených změn je
možná a změnu stavby povolil.

POUČENÍ ÚČASTNÍKŮ
Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení podat podle ustanovení § 81 a dalších
správního řádu odvolání, ve kterém uvede, v jakém rozsahu 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, odboru životního prostředí a
zemědělství.
Otisk úředního razítka
RNDr. Tomáš Burian
vedoucí oddělení životního prostředí
Rozdělovník:
účastníci řízení - § 27 odst. 1 správního řádu
ČEZ, a.s. – OJ Elektrárna Ledvice
účastníci řízení - § 27 odst. 2 a 3 správního řádu
město Duchcov
město Ledvice
obec Zabrušany
Severočeské doly a.s.
dotčené orgány a další na vědomí:
Povodí Ohře, státní podnik, Bezručova 4219, Chomutov, 430 03
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