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„VD Janov – výstavba druhé spodní výpusti“ – změna stavby před dokončením

ROZHODNUTÍ
Krajský úřad Ústeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, jako správní orgán
příslušný podle § 107 písm. u) 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 4.9.2015 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 § 115 odst. 1 vodního zákona a § 118 stavebního zákona změnu stavby „VD Janov –
Výstavba druhé spodní výpusti“, povolenou rozhodnutím Krajského úřadu Ústeckého
kraje čj. 699/ZPZ/11/A-076.2 ze dne 28.11.2013, před jejím dokončením, a to na pozemcích
p.č. 166/6 a 169/4 v k.ú. Lounice.
Změna se měna spočívá v
- doplnění opevnění stávajícího koryta Loupnice v délce 22,5 m,
- realizaci prefabrikované šachty o půdorysných rozměrech 2,2 x 2,7 m pro osazení
příložného tlakoměru v trase potrubí druhé spodní výpusti,
- změně termínu dokončení stavby z 31.12.2015 na 31.12.2016.
Pro změnu stavby se v souladu s § 15 odst. 3 vodního zákona stanovují tyto podmínky a
povinnosti:
1. Stavba bude provedena dle projektové dokumentace zpracované VP PROJEKTING
s.r.o., Autorizovanou projekční kanceláří, IČ 63676907, v březnu 2014.
2. Stavbou ani její realizací nebudou ovlivněny pozemky určené k plnění funkcí lesa a
nebude omezen provoz v lesním hospodářství.
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ODŮVODNĚNÍ
Dne 4.9.2015 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
změny stavby „VD Janov – Výstavba druhé spodní výpusti“ před jejím dokončením. Stavba
byla povolena rozhodnutím čj. 699/ZPZ/11/A-076.2 ze dne 28.11.2013.
K žádosti byla předložena vyjádření Správy městských lesů Most ze dne 15.7.2015 jako
uživatele sousedních pozemků a Českého rybářského svazu jako uživatele pstruhového
rybářského revíru. Změna se dotýká pozemků ve vlastnictví České republiky, s nimiž má
právo hospodařit Povodí Ohře, státní podnik.
Vzhledem k tomu, že požadovaná změna je v souladu s územním rozhodnutím a že záměr
byl předem s účastníky řízení projednán, využil vodoprávní úřad ustanovení § 115 odst. 11
vodního zákona a po posouzení rozhodl bezodkladně. Při rozhodování vycházel ze
skutečnosti , že podmínky a povinnosti stanovené rozhodnutím čj. 699/ZPZ/11/A-076.2 ze
dne 28.11.2013 jsou platné i pro předmětnou změnu stavby a že požadavky účastníků, které
nejsou zahrnuty ve výroku, vycházejí z obecně závazných právních předpisů a jsou tedy pro
stavebníka závazné. Dále vzal vodoprávní řad v úvahu, že účelem změny je provedení díla
v souladu s vyhláškou č. 590/2002 Sb. a že změna se za předpokladu splnění stanovených
podmínek a povinností negativně nedotkne 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
Statutární město Most
dotčené orgány a ostatní:
Český rybářský svaz, Severočeský územní svaz, Střekovské nábř., Ústí nad Labem
Městský úřad Litvínov
Krajský úřad Ústeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, OPK
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