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VD Nechranice přelivy – HC Nechranice – spojovací kabely

ROZHODNUTÍ
Krajský úřad Ústeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, jako vodoprávní úřad
příslušný podle § 107 odst. 1 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. 5 zák. č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění
pozdějších předpisů, a § 15 odst. 1 písm. d) zák. č. 183/2006 Sb., o územním plánování a
stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, na žádost ze dne 10.6.2020
vydává právnické osobě (účastník řízení podle § 27 odst. 1 správního řádu)
Povodí Ohře, státní podnik, Bezručova 4219, 403 30 Chomutov, IČO 70889988,
společné povolení
podle § 94p odst. 1 stavebního zákona a § 13a vyhl. č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě
územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, ve znění pozdějších předpisů,
kterým schvaluje stavební záměr na stavbu „VD Nechranice přelivy – HC Nechranice –
spojovací kabely“.
Účelem stavby je posílení a zálohování datového a sdělovacího propojení stávajících objektů
VD Nechranice.
Popis záměru:
Jedná se o změnu vodního díla VD Nechranice, která spočívá v realizaci liniové stavby
kabelového (sdělovací kabel TCEPKPFLE 3x4x0,8) a optického propojení (mini kabely 24 a
12 vláken v mikrotrubičce a rezervní mikrotrubička) objektů přelivů VD Nechranice, vrátnice a
velínu HCN. Trasa propojení bude vedena v kabelovém výkopu podél patního příkopu hráze
VD Nechranice na velín a dále vnitřními prostory po stávajících trasách v uvedených
objektech. Ve stávajících objektech budou zároveň upravena a doplněna stávající
připojovací místa (datové rozvaděče).
Údaje o umístění stavby:
kraj: Ústecký
obec: Březno u Chomutova
katastrální území: Březno u Chomutova
Parcelní číslo pozemku – druh pozemku (zastavěná plocha a nádvoří – ZP, ostatní plocha –
OP, trvalý travní porost – TTP):
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1200/10 - ZP, 1200/71 – OP, 1200/79 – OP, 1200/78 – OP, 1200/207 – OP, 1200/74 – TTP,
1200/208 – TTP, 1200/191- TTP, 1200/192 – TTP, 1200/193 – TTP, 1200/70 – TTP,
1200/155 – TTP, 1200/154 – TTP, 1200/184 – OP, 1200/182 – OP, 1200/216 – OP,
1200/228 – OP, 1200/185 – OP, 1200/63 – OP, 1200/62 – TTP, 1200/61 – OP, 1200/179 –
OP, 1200/60 - OP, 1216/3 – OP, 1216/2 – OP, 1178/1 - OP
Určení polohy (X:Y): začátek - 1003648:809329, konec – 1001641:809064
Číslo hydrologického pořadí: 1 – 13 - 02 – 1210 – 2 – 00
Název vodního toku: Ohře
Podmínky pro umístění stavby:
1. Stavba bude umístěna v souladu s grafickou přílohou tohoto rozhodnutí.
Pro provedení stavby se stanovují podle § 15 odst. 3 vodního zákona tyto podmínky a
povinnosti:
2. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace zpracované právnickou
osobou ETu PROJEKT s.r.o., Lipská 4696, 430 01 Chomutov, z prosince 2019, zak.
č. ETP-2019-035.
3. Stavebník oznámí vodoprávnímu úřadu termín zahájení stavby a název a sídlo
podnikatele, který bude stavbu provádět.
4. Stavebník oznámí vodoprávnímu úřadu dokončení stavby za účelem provedení
závěrečné kontrolní prohlídky.
5. Při provádění stavby budou respektována stávající podzemní i nadzemní vedení
technického vybavení (dále též „vedení“), jejich povrchové znaky a jejich ochranná
pásma. Před zahájením stavby budou vedení vytýčena, o jejich umístění budou
informováni pracovníci dodavatele stavby a při střetu s vedeními bude postupováno
dle ČSN 73 6005 „Prostorové uspořádání sítí technického vybavení“.
6. Správcům vedení bude min. 15 dní předem oznámeno zahájení prací včetně kontaktu
na stavební dozor a zhotovitele stavby.
7. Křížení stavby a vedení bude před záhozem zkontrolováno pracovníky jejich správců.
O těchto kontrolách budou pořízeny zápisy do stavebního deníku.
8. Související objekty stavby (TS, pilíře, pojistkové skříně apod.) budou umístěny mimo
ochranná pásma vedení.
9. V případě, že dojde při realizaci stavby k nalezení vedení, která nejsou zakreslena
v dokumentaci stavby, bude jejich nález projednán s jejich správci.
10. Realizací stavby nesmí dojít ke ztížení přístupu správců vedení k jejich zařízení.
11. Stavbou nebude dotčena komunikace III/22512 a III/2252. Komunikace budou
udržovány v čistotě. Na komunikacích nebudou skladovány stavební mechanizmy ani
ukládán stavební materiál.
12. Stavba bude dokončena do 30.9.2021.
Pro užívání stavby se podle § 115 odst. 1 stavebního zákona stanoví tyto podmínky:
13. Stavbu lze užívat na základě provedené kolaudace. Žádost o vydání kolaudačního
souhlasu bude podána na příslušném formuláři (příloha č. 14 vyhl. č. 183/2018 Sb.) a
doložena povinnými podklady včetně
- geometrického plánu,
- dokumentace skutečného provedení, pokud došlo k odchylkám proti schválenému
záměru,
- zápisu o odevzdání a převzetí stavby, pokud byl pořízen,
- dokladů prokazujících shodu vlastností použitých výrobků,
- stanoviska orgánu odpadového hospodářství o nakládání s odpady,
- dokladu o tom, že příslušnému obecnímu úřadu byly ohlášeny a doloženy změny
týkající se obsahu technické mapy obce, pokud je obcí vedena a pro účely jejího
vedení je vydána obecně závazná vyhláška.
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Odůvodnění
Dne 10.6.2020 byla na Krajský úřad Ústeckého kraje doručena žádost Povodí Ohře, státní
podnik, IČO 70889988, se sídlem Bezručova 4219, 403 30 Chomutov, o vydání společného
povolení pro stavbu „VD Nechranice přelivy – HC Nechranice – spojovací kabely“. Jedná se
o liniovou stavbu kabelového a optického propojení objektů přelivů VD Nechranice, vrátnice
a velínu HCN podél patního příkopu hráze VD Nechranice, jejímž účelem je posílení a
zálohování datového a sdělovacího propojení stávajících objektů VD Nechranice.
K žádosti byly předloženy tyto doklady:
- projektová dokumentace vyhotovená osobou ETu PROJEKT s.r.o., Lipská 4696, 430
01 Chomutov, z prosince 2019, zak. č. ETP-2019-035,
- vyjádření Povodí Ohře, státní podnik, ze dne 4.12.2019 – souhlasí bez připomínek,
- vyjádření VODNÍ DÍLA–TBD a.s., IČO 49241648, ze dne 11.11.2019 bez připomínek,
- souhlas Česká telekomunikační infrastruktura a.s., IČO 04084063, z 10.11.2019 za
předpokladu splnění stanovených podmínek,
- souhlas ČEZ Distribuce, a.s., ze dne 18.10.2019 za předpokladu splnění stanovených
podmínek,
- souhlas Severočeských vodovodů a kanalizací, a.s., ze dne 24.10.2019 za
předpokladu splnění stanovených podmínek,
- souhlas Správy a údržby silnic Ústeckého kraje, p. o., ze dne 17.10.2019 za
předpokladu splnění stanovených podmínek,
- závazné stanovisko Magistrátu města Chomutova odboru stavební úřad ze dne
13.11.2019 - souhlas za předpokladu splnění stanovených podmínek,
- závazné stanovisko úřadu územního plánování Magistrátu města Chomutova ze dne
21.11.2019 , že záměr je přípustný.
Mezi účastníky řízení zahrnul vodoprávní úřad kromě žadatele Správu a údržbu silnic
Ústeckého kraje, která na základě zřizovací listiny čj. 130/2001 z 28.11.2001 vykonává
vlastnická práva k silnicím II. a III třídy, a Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.,
provozovatele vodovodu a zastupující
jeho vlastníka a Českou telekomunikační
infrastrukturu a.s., ČEZ Distribuce, a.s. jako správce vedení.
Vzhledem k tomu, že se jedná o jednoduchou věc, kterou lze rozhodnou na základě
podkladů předložených žadatelem, neoznamoval vodoprávní úřad zahájení řízení
samostatným opatřením, ale využil ustanovení § 115 odst. 11 vodního zákona a rozhodl
bezodkladně. Při tom vzal v úvahu tyto skutečnosti: stavba bude provedena výhradně na
pozemcích a stavbě žadatele a její realizací nedojde ke zhoršení chemického ani
ekologického stavu dotčených útvarů povrchových vod. Cílem stavby je posílení a
zálohování datového a sdělovacího propojení stávajících objektů vodního díla, jehož účelem
je zajištění minimálního zůstatkového průtoku po VD, nadlepšování k zajištění odběrů pro
účely vodárenské, průmysl a energetiku a zemědělství a rekultivace, snížení velkých vod na
vodním toku Ohře a částečná ochrana území pod vodním díle před povodněmi, výroba
elektrické energie v MVE Nechranice, likvidace následků havárií a ovlivňování zimního
průtokového režimu pod vodním dílem za účelem omezení nežádoucích ledových jevů.
Zahrnutím požadavků dotčených orgánů a účastníků řízení, které nejsou vypořádány
v projektové dokumentaci, do výroku rozhodnutí zajistil vodoprávní úřad ochranu všech
právem chráněných zájmů.

Poučení účastníků
Proti tomuto rozhodnutí mohou účastníci řízení podat podle § 81 a násl. správního řádu
odvolání, ve kterém se uvede, v jakém rozsahu se rozhodnutí napadá a dále namítaný
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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.

RNDr. Tomáš Burian
vedoucí oddělení životního prostředí

Rozdělovník:
účastníci řízení
Povodí Ohře, státní podnik, Bezručova 4219, 430 03 Chomutov
ČEZ Distribuce, a.s.
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.
Správa a údržba silnic ÚK
Březno u Chomutova
Česká telekomunikační infrastruktura a.s.,
dotčené orgány:
Magistrát města Chomutova, odbor stavební úřad
Magistrát města Chomutova, odbor rozvoje a investic
Magistrát města Chomutova, odbor životního prostředí
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