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„VD Jezeří – rekonstrukce“ změna stavby před dokončením

ROZHODNUTÍ
Krajský úřad Ústeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, jako vodoprávní úřad
příslušný podle § 107 písm. v) 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 26.9.2017 a po
provedeném vodoprávním řízení rozhodl, že
žadateli: Povodí Ohře, státní podnik, se sídlem Bezručova 4219, 430 03 Chomutov,
IČ 70889988, OKEČ 410010,
povoluje
podle § 15 zák. č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve
znění pozdějších předpisů, a § 118 zák.č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním
řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, změnu stavby „VD Jezeří –
rekonstrukce“ povolenou rozhodnutím čj. 2556/ZPZ/16/A-102.2 ze dne 19.9.2016 před jejím
dokončením. Změna spočívá v zajištění stability odběrné věže pomocí 5 ocelových skruží a
10 ks vzpěr ocelových válcových profilů a ve změně termínu dokončení stavby z 31.12.2018
na 31.12. 2019.
Účastník řízení podle § 27 odst. 1 správního řádu:
Povodí Ohře, státní podnik, IČ 70889988

ODŮVODNĚNÍ
Dne 26.9.2017 byla na Krajský úřad Ústeckého kraje podána žádost právnickou osobou
Povodí Ohře, státní podnik, se sídlem Bezručova 4219, 430 03 Chomutov, IČ 70889988, o
změnu povolení stavby „VD Jezeří - rekonstrukce“ před jejím dokončením. Změna spočívá
v zajištění stability odběrné věže pomocí 5 ocelových skruží a 10 ks vzpěr ocelových
válcových profilů (oproti povolených dvou prstenců osazených na odběrnou věž a
zastabilizovaných pomocí 4 ks ocelových lan) a ve změně termínu dokončení stavby
z 31.12.2018 na 31.12. 2019.
Umístění stavby:
Kraj: Ústecký
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Obec: Horní Jiřetín, Vysoká Pec
Název katastrálního území: Jezeří, Podhůří u Vysoké Pece
Parcelní čísla pozemků: st. 77 a p.č. 474/19 v k.ú. Podhůří u Velké Pece, st. 70 a p.č.
182/34 v k.ú. Jezeří
Číslo hydrologického pořadí: 1-14-01-0047-0-00,
Název vodního toku: Vesnický potok
Ř. km vodního toku: 3,0
Orientační určení polohy (souřadnice X, Y): X 982853.38, Y 802051.21
Krajský úřad Ústeckého kraje uvědomil účastníky a dotčené orgány o zahájení řízení
opatřením čj. 2556/ZPZ/16/A-102.I.1 ze dne 9.10.2017. Zároveň je poučil o jejich právech a
povinnostech. Do okruhu účastníků zahrnul kromě žadatele i společnost I.H.FARM s.r.o.,
jako vlastníka některých pozemků dotčených stavbou. Ve stanovené lhůtě nebyly krajskému
úřadu doručeny žádné námitky ani připomínky.
Při svém rozhodování vzal Krajský úřad Ústeckého kraje v úvahu, že účelem změny stavby
je zvýšení stability věžového objektu vodního díla, které je kulturní památkou a že za
předpokladu splnění stanovených podmínek a povinností nedojde k ohrožení
vodohospodářských ani jiných právem chráněných zájmů.

POUČENÍ ÚČASTNÍKŮ
Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení podat podle ustanovení § 81 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 (do vlastních rukou):
Povodí Ohře, státní podnik, Bezručova 4219, Chomutov, 430 03
I. H. FARM s.r.o., Opletalova 1323/15, 110 00 Praha
dotčené orgány:
AOPK, Správa CHKO Labské pískovce, 6npdyiv
Městský úřad Litvínov, OŽP
HZS Ústeckého kraje
Ministerstvo obrany ČR, Renata Leniková
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