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VD Nechranice - vzdouvání a akumulace

ROZHODNUTÍ
Krajský úřad Ústeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, jako vodoprávní úřad
věcně příslušný podle § 107 odst. 1 písm. n) zák. č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně
některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, na základě žádosti ze dne
3.6.2015 a po provedeném řízení vydává
právnické osobě

Povodí Ohře, státní podnik, se sídlem Bezručova 4219, 430 03
Chomutov, IČ 70889988, CZ-NACE 36000,
povolení

k nakládání s povrchovými vodami podle § 8 odst. 1 písm. a) bod 2. vodního zákona, tj. ke
vzdouvání a akumulaci povrchových vod ve Vodním díle Nechranice v množství
287,632 mil. m3 při kótě hladiny 273,05 m n. m. Bpv a při zatopené ploše 1338 ha (celkový
prostor nádrže).
Povolení se uděluje v souladu s § 9 odst. 7 vodního zákona na dobu existence díla.
Nakládání s vodami se bude řídit manipulačním řádem schváleným Krajským úřadem
Ústeckého kraje rozhodnutím čj. 579/ZPZ/09/2/A-056 ze dne 12.3.2009.
Účastník řízení podle § 27 odst. 1 správního řádu:
Povodí Ohře, státní podnik, Bezručova 4219, 430 03 Chomutov, IČ 70 88 99 88

ODŮVODNĚNÍ
Na Krajský úřad Ústeckého kraje byla dne 3.6.2015 doručena žádost právnické osoby
Povodí Ohře, státní podnik, se sídlem Bezručova 4219, 430 03 Chomutov, IČ 70889988,
o povolení ke vzdouvání a akumulaci povrchových vod ve Vodním díle Nechranice (VD
Nechranice).
Základní údaje o díle:
Umístění VD Nechranice:
- na vodním toku Ohře v ř. km. 103,44,
- ČHP 1-13-02-1210-1-00, 1-13-02-1190-0-00, 1-13-02-1170-0-00,
- obce: Kadaň, Březno, Chbany, Rokle
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- Kat. území: Kadaň, Tušimice, Rokle, Březno u Chomutova, Poláky, Vadkovice, Vikletice,
Soběsuky.
Technické parametry VD Nechranice :
- hráz přímá, jednou lomená, sypaná,
- kóta koruny hráze 274,50 m n.m.,
- maximální výška hráze nad terénem 47,5 m,
- délka koruny hráze 3 280 m,
- šířka koruny hráze 9 m,
- výpustná a odběrná zařízení: spodní výpusti, bezpečnostní přeliv (2 hydrostatické
segmenty a 1 zdvižný segment), skluz.
Nakládání s vodami se řídí manipulačním řádem schváleným Krajským úřadem Ústeckého
kraje rozhodnutím čj. 579/ZPZ/09/2/A-056 ze dne 12.3.2009. Účelem nakládání s vodami je
zajištění minimálního zůstatkového průtoku v toku pod VD v profilu Stranná, nadlepšování
průtoků pro zajištění odběrů pro účely vodárenské, průmyslové a zemědělské, částečná
ochrana území pod vodním dílem před povodněmi, výroba elektrické energie v MVE
Nechranice. Vedlejšími účely vodního díla jsou likvidace následků havárií, ovlivňování
zimního průtokového režimu pod VD za účelem omezení nežádoucích ledových jevů, vodní
sporty, sportovní rybolov a rekreace.
Krajský úřad Ústeckého kraje uvědomil dotčené orgány a všechny známé účastníky
o zahájení řízení opatřením čj. 2511/ZPZ/15/A-095.1 ze dne 21.7.2015 a poučil je o jejich
právech. V průběhu doby stanovené k uplatnění případných námitek nebyly žádné námitky
uplatněny.
Vzhledem k tomu, že se v podstatě jedná o legalizaci stávajícího nakládání s vodami a
protože v řízení nebyly zjištěny žádné skutečnosti, které by bránily vydání povolení, bylo
rozhodnuto žádosti vyhovět a povolení k nakládání s vodami udělit. V souladu s ust. § 9
odst. 7 zákona o vodách bylo povolení vydáno na dobu existence vodního díla.

POUČENÍ ÚČASTNÍKŮ
Proti tomuto rozhodnutí mohou účastníci řízení podat podle § 81 odst. 1 a následujících
správního řádu odvolání, ve kterém se uvede, v jaké 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. Za počátek lhůty se považuje den
následující po dni oznámení tohoto rozhodnutí.
otisk úředního razítka
RNDr. Tomáš Burian
vedoucí oddělení životního prostředí
Rozdělovník:
účastníci řízení:
- Povodí Ohře, státní podnik, Bezručova 4219, 430 03 Chomutov
- město Kadaň
- obec Březno
- obec Chbany
- obec Rokle
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