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Společné náměstí Vejprty – Bärenstein – opevnění břehu

ROZHODNUTÍ
Krajský úřad Ústeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, jako vodoprávní
orgán příslušný § 107 odst. 1 písm. c) 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 odst. 1 zák.č. 183/2006 Sb., o územním plánování a
stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, vydává právnické
osobě
Město Vejprty, Tylova 870/6, 431 91 Vejprty, IČ 00226170,
povolení
k provedení vodního díla podle § 15 odst. 1 vodního zákona a § 115 stavebního zákona, a
to stavby „Společné náměstí Vejprty – Bärenstein – opevnění břehu“ na pozemcích p.č.
201/4 a 2167 v k.ú. Vejprty.
Návrh podmínek a povinností pro provádění a užívání stavby:
1. Stavba bude provedena dle projektové dokumentace pro územní řízení a stavební
povolení zpracované společností HG partner s.r.o. pod č. zak. H 13-033.
2. Stavební práce nebudou realizovány v období s možným kyslíkovým deficitem
způsobeným malými průtoky vodního toku.
3. Během prací nebude přerušen v toku průtok vody.
4. Stavbou nebude dotčena břehová linie toku.
5. V případě nutnosti zajistí investor transfer vodních živočichů na vhodné náhradní
stanoviště dle instrukcí pracovníka orgánu ochrany přírody a krajiny Městského úřadu
Kadaň.
6. Veškerý vybouraný stavební materiál napadaný do koryta toku bude okamžitě odstraněn.
7. Stavbou nedojde k porušení stability koryta toku.
8. Při stavbě budou do koryta toku v místě pod stavbou (po proudu) umístěny dvě
přehrážky ze sorpčních materiálů k minimalizaci rizika úniku znečišťujících látek.
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9. Zahájení a ukončení stavby bude oznámeno správci toku Povodí Ohře, státní podnik.
10. Po výběru zhotovitele bude zpracován havarijní plán stavby podle vyhl. č. 450/2005 Sb. a
povodňový plán podle TNV 75 2931 Povodňové plány. Oba plány budou po
odsouhlasení správcem toku schváleny vodoprávním úřadem, popř. bude ověřen soulad
s povodňovým plánem obce, a to ještě před zahájením stavby.
11. K závěrečné prohlídce stavby přizve stavebník kromě vodoprávního úřadu i zástupce
Povodí Ohře, státní podnik.
12. Stavbu lze užívat pouze na základě oznámení o užívání stavby zdejšímu úřadu podle
ust. § 120 stavebního zákona a následné kontrolní prohlídce, při které bude ověřeno
splnění podmínek dle § 119 odst. 2 stavebního zákona. Oznámení se podává na formuláři,
jehož obsahové náležitosti jsou stanoveny v příloze č. 11 k vyhlášce č. 503/2006 Sb., o
podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu. Součástí
oznámení budou doklady o provedení a vyhodnocení zkoušek podle zvláštních předpisů,
včetně:
- dokladu o nakládání s odpady během stavby v rozsahu – identifikace původce
odpadů, druhy vyprodukovaných odpadů dle Katalogu odpadů, jejich množství,
způsob využití/odstranění s uvedením názvu a IČ oprávněné osoby, která odpad
převzala,
- dokladu o přezkoušení průběhu a vyznačení státních hranic Ministerstvem vnitra
ČR,
- geodetického zaměření stavby.
13. Stavba bude dokončena do 31.12.2013.
Účastník řízení (§ 27 odst. 1 správního řádu):
Město Vejprty, Tylova 870/6, 431 91 Vejprty, IČ 00226170,

ODŮVODNĚNÍ
Na Krajský úřad Ústeckého kraje byla dne 4.4.2013 doručena žádost právnické osoby Město
Vejprty o povolení k provedení vodního díla, a to stavby „Společné náměstí Vejprty –
Bärenstein – opevnění břehu“ na pozemcích p.č. 201/4 a 2167 v k.ú. Vejprty. Jedná se o
opevnění břehu hraničního toku Polava/Pöhlbach v délce 28 m před lávkou ve směru toku
kamenným štětem a mezi lávkou a silničním mostem v délce 10 m provedením sanace
stávající kamenné zdi a realizací stabilizačních prvků (příčné stabilizační prahy v ř. km 0,035,
0,042 a 0,045) a protierozního prvku (vývar, resp. skluz, v ř. km 0,035 a 0,045).
Dnem podání žádosti bylo zahájeno vodoprávní řízení. Krajský úřad Ústeckého kraje
uvědomil dotčené orgány a všechny známé účastníky o zahájení řízení opatřením čj. čj.
1301/ZPZ/13/D-03.1 ze dne 7.5.2013 a poučil je o jejich právech. Zároveň požádal
Ministerstvo životního prostředí, Ministerstvo zemědělství a Ministerstvo vnitra o zaslání
stanoviska a upozornil účastníky, že rozhodnutí bude vydáno po projednání s německou
stranou v souladu s článkem 12 odst. 3 „Smlouvy mezi Českou republikou a Spolkovou
republikou Německo o spolupráci na hraničních vodách v oblasti vodního hospodářství“,
zveřejněné ve sbírce pod č. 66/1998 Sb.
Žádost byla opatřena těmito doklady:
- vyjádřením MV ČR ze dne 24.5.2013,
- vyjádřením Povodí Ohře, státní podnik, ze dne 7.7.2013,
- vyjádřením Městský úřad Kadaň ze dne 13.12.2013,
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koordinovaným stanoviskem Městského úřadu Kadaň ze dne 13.12.2012,
závazným stanoviskem HZS ze dne 3.12.2012,
územním rozhodnutím ze dne 8.3.2013,
závazným stanoviskem OPK ze dne 14.1.2013,
závazným stanoviskem VUSS ze dne 4.12.2012,
souhlasem podle § 15 stavebního zákona ze dne 23.8.2013,
vyjádřením MV ČR ze dne 23.7.2013,
stanoviskem MZe ze dne 19.8.2013.

Dne 17.7.2013 doručil žadatel na Krajský úřad Ústeckého kraje projektovou dokumentaci na
stavbu „HVT Polava – oprava PB ve Vejprtech“. Jedná se o novou verzi stavby „Společné
náměstí Vejprty – Bärenstein – opevnění břehu“ na pozemcích p.č. 201/4 a 2167 v k.ú.
Vejprty. Změna projektové dokumentace byla vyvolána zaměřením škod způsobených
zvýšenými průtoky v korytě vodního toku Polava. Stavba je umístěna na stejných pozemcích
p.č. 201/4 a 2167 v k.ú. Vejprty a jejím účelem je oprava stávajícího opevnění PB a
stabilizace dna toku v místě stávajícího skluzu.
Opatřením čj. 1301/ZPZ/13/D-03.2 ze dne 17.7.2013 o změně informoval vodoprávní úřad
všechny účastníky a dotčené orgány a znovu je poučil o jejich právech. K této nové
dokumentaci se ve stanoveném termínu vyjádřil správce toku (zn. 201100-1975/2013 ze dne
17.7.2013), Ministerstvo vnitra ČR (čj. MV-19012-7/VS-2013 ze dne 23.7.2013), Ministerstvo
zemědělství (čj. 44127/2013-MZE-15121 ze dne 19.8.2013), Ministerstvo životního prostředí
zaslalo elektronicky předběžné stanovisko německé strany, ve kterém je vyjádřen souhlas se
záměrem a upozornění na to, že stavby na německé straně (v německé části koryta vodního
toku) musí být povoleny německým vodoprávním úřadem.
Krajský úřad Ústeckého kraje posoudil žádost včetně stanovisek účastníků řízení a
dotčených orgánů a rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí. Při rozhodování vzal
v úvahu, že se jedná o řešení havarijního stavu břehu Polavy ve Vejprtech, který vznikl při
letošních červnových povodních vlivem účinku nepovolené stavby opevnění břehu Polavy ve
stejném úseku na německé straně. Do podmínek výroku zapracoval požadavky dotčených
orgánů, kromě těch, které vycházejí z obecně závazných právních předpisů, jako je vodní
zákon (např. zákaz znečištění povrchových vod) a Smlouva o společných státních hranicích
se SRN (např. zákaz změny polohy průběhu státních hranic).

POUČENÍ ÚČASTNÍKŮ
Proti tomuto rozhodnutí mohou účastníci řízení podat podle § 81 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.
Upozornění: vodní díla na německé straně lze realizovat na základě povolení německého
vodoprávního úřadu.
otisk úředního razítka
Ing. Vlasta Štěpánová
zást. vedoucího oddělení životního prostředí
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Rozdělovník:
účastníci řízení:
Město Vejprty
Krajský úřad Ústeckého kraje – prostřednictvím Správy a údržby silnic Ústeckého kraje, p.o.
Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, p.o.
Telefónica Czech Republic, a.s.
Povodí Ohře, státní podnik
dotčené orgány
Ministerstvo životního prostředí, odbor ochrany vod
Ministerstvo zemědělství, odbor státní správě ve vodním hospodářství a správy povodí
Ministerstvo vnitra, oddělení státních hranic
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