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Malá vodní elektrárna VD Jirkov, změna povolení k nakládání s vodami

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, na žádost ze dne 14.9.2012
a po provedeném vodoprávním řízení rozhodl, že právnické osobě
Povodí Ohře, státní podnik, Bezručova 4219, 430 03 Chomutov, IČ 70889988,
mění
podle § 12 odst. 2 vodního zákona
povolení
k nakládání s povrchovými vodami - k využívání jejich energetického potenciálu - pro malou
vodní elektrárnu VD Jirkov udělené podle § 8 odst. 1 písm. a) bod 3. vodního zákona
rozhodnutím čj. 401/ZPZ/09/A-054.2 ze dne 20.4.2009.
MVE je umístěna na pozemku p.č. st. 52 v k.ú. Šerchov (v prostoru hráze VD Jirkov) a
nakládání s povrchovými vodami se povoluje v množství max. 0,65 m3.s-1 při maximálním
spádu 38 m na dobu existence vodního díla.
Změnou nedotčené části rozhodnutí čj. 401/ZPZ/09/A-054.2 ze dne 20.4.2009 zůstávají v
platnosti.
Účastník řízení dle § 27 odst. 1 správního řádu:
Povodí Ohře, státní podnik, IČ 70889988

ODŮVODNĚNÍ
Dne 14.9.2012 byla Krajskému úřadu Ústeckého kraje jako vodoprávnímu úřadu
příslušnému rozhodovat v případech, kdy mu přísluší povolovat vodní dílo, též o ostatních
záležitostech týkajících se tohoto vodního díla, doručena žádost právnické osoby Povodí
Ohře, státní podnik, IČ 70889988, o změnu povolení k nakládání s povrchovými vodami, tj.
k využívání jejich energetického potenciálu pro malou vodní elektrárnu VD Jirkov uděleného
rozhodnutím čj. 401/ZPZ/09/A-054.2 ze dne 20.4.2009. Tímto rozhodnutím bylo na MVE
umístěné na pozemku p.č. st. 42 v k.ú. Šerchov v tělese hráze VD Jirkov povoleno nakládat
s povrchovými vodami v množství max. 0,5 m3.s-1 při maximálním spádu 38 m a Povodí
Ohře, státní podnik, žádalo o navýšení na 0,65 m3.s-1 .
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Žádost byla odůvodněna plánovanou rekonstrukcí této MVE, při které bude vyměněno
stávající technologické zařízení - vodní turbína Cink systému Banki o hltnosti 125 – 500 l.s-1
s generátorem – za vertikální Francisovu turbínu s přímým spojením na nový generátor a
s automatickou regulací rozváděcího kola o pracovním rozsahu průtoků 125 – 650 l.s-1.
Vzhledem k tomu, že žadatel je jediným účastníkem řízení, neoznámil vodoprávní úřad
zahájení řízení zvláštním opatřením a po posouzení předložené žádosti vydal rozhodnutí. Při
svém rozhodování vycházel z toho, že změnou rozhodnutí čj. 401/ZPZ/09/A-054.2 ze dne
20.4.2009 se nezměnil účel vodního díla Jirkov. Tímto účelem je akumulace povrchových
vod pro zásobování Severočeské hnědouhelné pánve pitnou vodou a zajištění minimálního
zůstatkového průtoku v toku Bílina, vedlejšími účely jsou energetické využití vodní energie a
snížení povodňových průtoků v toku Bílina a částečná protipovodňová ochrana území pod
hrází. Minimální zůstatkový průtok 10 l.s-1 v toku Bílina v profilu limnigrafu Jirkov – odtok ř.
km 70,444 není změnou povolení k využívání energetického potenciálu na MVE dotčen. Dále
vzal vodoprávní úřad v úvahu, že žadatel je zároveň správcem povodí, který je kromě jiných
činností stanovených vodním zákonem povinen chránit vodní poměry a hospodárně využívat
vodních zdrojů, a proto rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí.

POUČENÍ
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
usnesení, nejpozději však po uplynutí desátého dne ode dne, kdy bylo nedoručené a
uložené usnesení připraveno k vyzvednutí.
Po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí je nutné aktualizovat manipulační řád na VD Jirkov
a předložit jej ke schválení vodoprávnímu úřadu.
otisk úředního razítka
RNDr. Tomáš Burian v.r.
vedoucí oddělení životního prostředí

Rozdělovník:
účastníci řízení:
- Povodí Ohře, státní podnik, Bezručova 4219, 430 03 Chomutov
Za správnost vyhotovení: Ing. Barbora Svěcená
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