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VD Jezeří - rekonstrukce

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 14.7.2016 a po
provedeném vodoprávním řízení rozhodl, že
žadateli: Povodí Ohře, státní podnik, se sídlem Bezručova 4219, 430 03 Chomutov,
IČ 70889988, OKEČ 410010,
I.
povoluje
podle § 15 zák. č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve
znění pozdějších předpisů, a § 115 zák.č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním
řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, stavbu „VD Jezeří - rekonstrukce“.
Jedná se o stavbu, v jejímž rámci bude provedena rekonstrukce poškozených částí
vzdušního a návodního líce hráze, koruny hráze, odběrné věže, bezpečnostního přelivu,
erbu, atiky a dojde k pročištění drenážního potrubí výtokového objektu. Účelem stavby je
zvýšení bezpečnosti vodního díla a navýšení retenčního prostoru o 10 %.
Umístění stavby:
Kraj: Ústecký
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
Pro stavbu se stanovují podle § 15 odst. 3 vodního zákona tyto podmínky a povinnosti:
1. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace zpracované Ing. Martinem
Komínem, AZ Consult spol. s r.o., pod zak.č. 14/261.

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

2. Stavebník oznámí vodoprávnímu úřadu za účelem provedení kontrolní prohlídky
stavby ve čtrnáctidenním předstihu termín dokončení stavby.
3. Před zahájením stavby bude vodoprávnímu úřadu oznámen termín zahájení stavby a
vybraný zhotovitel stavby včetně kontaktních osob.
4. V rámci dočasné úpravy komunikace nedojde k narušení stávající štětové vrstvy.
5. Nebude nijak zasahováno do navazujících svahů, šíře cesty bude zachována ve
stávajících parametrech.
6. Štěrkové vrstvy dočasné úpravy komunikace budou pouze z přírodních materiálů, tj.
nebudou použity recykláty atp.
7. Po dokončení stavby budou stávající přístupové komunikace uvedeny do původního
stavu.
8. O zahájení řízení bude předem informována Agentura ochrany přírody a krajiny.
Agentura bude rovněž zvána na kontrolní dny.
9. Realizací stavby nebudou dotčeny pozemky určené pro funkci lesa s výjimkou
pozemku p.č. 474/12 v k.ú. Podhůří u Vys. Pece, který může sloužit k přístupu na
staveniště a může být za tímto účelem zpevněn.
10. Lesní dřeviny v navazujících lesních porostech budou v průběhu prací přiměřeně
chráněny dle ČSN 83 9061.
11. Použité stavební a dopravní mechanizmy budou v bezvadném technickém stavu a
proti úniku provozních kapalin a pohonných hmot budou učiněna potřebná
preventivní a sanační opatření.
12. Veškeré stavbou dotčené části PUPFL budou po skončení stavebních prací důsledně
rekultivovány a budou učiněna opatření proti šíření invazních nebo expanzních druhů
rostlin, zejména vyloučením zaplevelené zeminy.
13. Výkopek, stavebniny a ani jiné materiály nebudou ukládány na pozemek určený
k plnění funkcí lesa p.č. 182/50 v k.ú. Jezeří.
14. Stavbu lze užívat na základě oznámení vodoprávnímu úřadu podle § 119 a 120
stavebního zákona. Při závěrečné kontrolní prohlídce budou předloženy doklady o
nakládání s odpadem.
15. Stavba bude dokončena do 30.12.2018.

II.
schvaluje
havarijní plán pro dobu rekonstrukce VD Jezeří, který vypracovala právnická osoba AZ
Consult spol. s r.o. pod zak. číslem 14/261.
Účastník řízení podle § 27 odst. 1 správního řádu:
Povodí Ohře, státní podnik

ODŮVODNĚNÍ
Dne 14.7.2016 byla na Krajský úřad Ústeckého kraje podána žádost právnické osoby Povodí
Ohře, státní podnik, se sídlem Bezručova 4219, 430 03 Chomutov, IČ 70889988, o povolení
stavby „VD Jezeří - rekonstrukce“ a o schválení havarijního plánu pro dobu této stavby.
Během řízení byla předložena tato stanoviska a vyjádření:
- souhlas Městského úřadu Jirkov podle § 15 SZ ze dne 20.7.2016,
- souhlas Městského úřadu Litvínov podle § 15 SZ ze dne 20.7.2016,
- záv. stan. AOPKze dne 8.9.2016,
- vyjádření VD-TBD a.s. ze dne 3.2.2016,
- záv. stan. MMCh, OOL, ze dne 18.5.2016,
- záv. stan. MěÚ Litvínov, OŽP, ze dne 19.5.2016,
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výjimka AOPK ze dne 24.3.2016,
stan. HZS ze dne 13.10.2015,
stan. KHS ze dne 18.9.2015,
stan. Krajského úřadu Ústeckého kraje, OŽP, ze dne 29.10.2015,
stan. AOPK ze dne 5.10.2015,
stan. MMCH, pam. péče, ze dne 18.9.2015, 3.11.2015,
stan. MěÚ Litvínov ze dne 9.11.2015,
vyjádření správců a vlastníků podzemích vedení.

Krajský úřad Ústeckého kraje uvědomil účastníky a dotčené orgány o zahájení řízení
opatřením čj. 2556/ZPZ/16/A-102.1 ze dne 28.7.2016. 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 bylo krajskému
úřadu doručeno vyjádření I.H.FARM s.r.o., ve kterém tato společnost vyjádřila souhlas se
stavbou za předpokladu splnění těchto podmínek: a) po dokončení stavby dojde k opravě
použitých přístupových cest a b) po dokončení stavby dojde k odstranění oplocení VD
Jezeří, které se nachází na pozemcích I.H.FARM. Podmínka a) byla do výroku rozhodnutí
zapracována pod č. 6 výroku I., podmínka b) nesouvisí s předmětnou stavbou, a proto se jí
vodoprávní úřad nezabýval. Jedná se o soukromoprávní otázku, již je třeba řešit
soukromoprávní cestou. Jiné námitky a připomínky nebyly k vedenému řízení uplatněny.
Požadavky dotčených orgánů jsou zahrnuty do podmínek povolení, kromě těch, které
vyplývají z obecně závazných právních předpisů.
Při svém rozhodování vzal Krajský úřad Ústeckého kraje v úvahu, že účelem stavby je
zvýšení bezpečnosti vodního díl a navýšení retenčního prostoru o 10 % a z přesvědčení, 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
Magistrát města Chomutova, OŽP
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