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ROZHODNUTÍ
Výroková část:
Magistrát města Chomutova, Vodoprávní úřad, jako vodoprávní úřad příslušný podle § 104 odst. 2
písm. c), § 106 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění
pozdějších předpisů (dále jen "vodní zákon"), místně příslušný správní orgán podle § 11 zákona
č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, a speciální stavební úřad příslušný podle § 15
odst. 5 vodního zákona a § 15 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu
(stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), ve správním řízení posoudil
žádost o povolení změny stavby vodního díla před dokončením stavby, kterou dne 15. 07. 2019 podal
Povodí Ohře, státní podnik, IČO 70889988, Bezručova 4219, 430 03 Chomutov
(dále jen "stavebník"), a na základě tohoto přezkoumání:
I.

Vydává podle § 15 odst. 1 vodního zákona a § 118 stavebního zákona
povolení změny stavby

vodního díla před dokončením
"Úprava přeložky Vesnického potoka"
SO 01 - Úprava Vesnického potoka
(dále jen "stavba") na místě:
Název kraje
Název obce
Identifikátory katastrálních území
Názvy katastrálních území
Parcelní čísla dle evidence katastru nemovitostí

Číselný identifikátor vodního toku
Název vodního toku
Čísla hydrologického pořadí
Říční km vodního toku (konec stavby)
Říční km vodního toku (začátek stavby)
Určení polohy (konec stavby) - (souřadnice X, Y)
Určení polohy (začátek stavby) - (souřadnice X, Y)
Údaje o předmětu rozhodnutí:
Název vodního díla

Ústecký kraj
Vysoká Pec
788104, 788112
Podhůří u Vysoké Pece, Vysoká Pec,
parc. č. 92/3 v katastrálním území Podhůří u
Vysoké Pece, parc. č. 1185/4 v katastrálním
území Vysoká Pec
144220700100
Vesnický potok
1-14-01-009
0,514 km
0,010 km
983.724,75; 801.840,76
985.338,45; 802.528,22
"Úprava přeložky Vesnického potoka"
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Stavby upravující, měnící nebo zřizující koryta
vod.toků včetně terénních úprav
Účely užití vodního díla (Č 11)

úprava koryta a břehů
jiné

Změna stavby SO 01 spočívá
a) ve změně profilu koryta v ř. km 0,010 až 0,126 z důvodu napojení zaústění do stávajícího koryta PKP
IV. Původní projekt předpokládal, že v době ukončení realizace bude provedena plánovaná změna
profilu koryta PKP IV. Od plánované realizace se však zatím z finančních důvodů ustoupilo. Původně
projektovaný složený profil s bermou a kynetou bude nově nahrazen jednoduchým lichoběžníkovým
profilem - téměř přesně kopírujícím stávající profil. Osově zůstává trasa koryta nezměněna a osa nového
profilu koresponduje s osou profilu stávajícího.
Úsek ř. km 0,01521 až 0,12529
- Šířka dna jednoduchého lichoběžníku bude 1250 mm a sklony svahů 1:2.
- Břehy jsou oboustranně opevněny kamennou rovnaninou tl. 300 mm do výše 1600 mm nade dno.
Horní části břehů po břehovou čáru budou ohumusovány a osety travním semenem. Paty břehů
zpevněny pomocí navržených patek - z lomového kamene do betonu. Těsnící vrstvu bude tvořit jílové
těsnění v mocnosti stejné jako u již zhotovených částí toku - 600 mm.
Úsek ř. km - 0,01080 až 0,01401
- Zde bude opevněn pouze levý břeh a to v úseku mezi stávajícími stabilizačními betonovými prahy.
Jedná se v podstatě o obnovu vybouraného stávajícího betonového opevnění. Nové betonové
opevnění bude provedeno v pásu mezi stávající nejspodnější řadou panelů (ta zůstane zachována)
a břehovou hranou
b) Ve změně nivelety dna v úseku ř. km 0,136 - 0,514 v důsledku zjištění existence betonové desky
pod korytem
II.
1.
2.
3.

Stanoví další podmínky pro provedení stavby:
Změna stavby bude provedena podle projektové dokumentace ověřené v řízení o této změně;
jakékoliv jiné změny nesmí být provedeny povolení vodoprávního úřadu.
Lhůta k dokončení celé stavby včetně povolené změny se stanoví do 2 let ode dne nabytí právní
moci tohoto rozhodnutí.
Budou dodrženy podmínky uvedené v závazném stanovisku Magistrátu města Chomutova, Odboru
životního prostředí, jako orgánu ochrany přírody a krajiny č.j. MMCH/205900/2019 ze dne 30. 10.
2019

Ostatní podmínky uvedené v rozhodnutí č. j. MMCH/103772/2010 ze dne 25. 10. 2010 (nabytí právní
moci dne 01. 12. 2020) zůstávají v platnosti.
Účastníci řízení, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:
Povodí Ohře, státní podnik, Bezručova 4219, 430 03 Chomutov
Odůvodnění:
Dne 15. 07. 2019 podal stavebník žádost o změnu stavby vodního díla před jejím dokončením. Na stavbu
bylo vodoprávním úřadem vydáno stavební povolení č.j. MMCH/103772/2010 dne 25. 10. 2010.Protože
žádost nebyla úplná a nebyla doložena všemi podklady a stanovisky potřebnými pro její řádné
posouzení, byl stavebník dne 05. 08. 2019 vyzván k doplnění žádosti a řízení bylo přerušeno. Žádost byla
doplněna dne 30. 10. 2019.
Vodoprávní úřad oznámil zahájení řízení známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům
pod č. j. MMCH/286182/2019 ze dne 25. 11. 2019. Současně podle ustanovení § 112 odst. 2 stavebního
zákona upustil od ohledání na místě a ústního jednání, protože mu poměry staveniště byly dobře známy
a žádost poskytovala dostatečné podklady pro posouzení stavby, a stanovil, že ve lhůtě do 10 dnů
od doručení tohoto oznámení mohou účastníci řízení uplatnit své námitky a dotčené správní úřady
svá stanoviska.
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Změna stavby před jejím dokončením spočívá ve změně profilu koryta v ř. km 0,010 až 0,126 z důvodu
napojení zaústění do stávajícího koryta PKP IV. Původně projektovaný složený profil s bermou a kynetou
bude nově nahrazen jednoduchým lichoběžníkovým profilem - téměř přesně kopírujícím stávající profil.
Osově zůstává trasa koryta nezměněna a osa nového profilu koresponduje s osou profilu stávajícího
a ve změně nivelety dna v úseku ř. km 0,136 - 0,514 v důsledku zjištění existence betonové desky
pod korytem
Vodoprávní úřad v provedeném řízení přezkoumal předloženou žádost podle ustanovení vodního zákona
a stavebního zákona, projednal ji v rozsahu, v jakém se změna dotýká práv, právem chráněných zájmů
nebo povinností účastníků řízení, jakož i zájmů chráněných dotčenými orgány, a zjistil, že jejím
uskutečněním nejsou ohroženy zájmy chráněné stavebním zákonem, předpisy vydanými k jeho
provedení a zvláštními předpisy.
Projektová dokumentace stavby byla zpracována Ing. Petrem Kokešem, autorizovaným inženýrem
pro vodohospodářské stavby (ČKAIT 0401422) a splňuje obecné požadavky na výstavbu. Změny nejsou
v rozporu s podmínkami stanovenými pro umístění stavby. Vodoprávní úřad v průběhu řízení neshledal
důvody, které by bránily povolení změny stavby.
Žádost byla doložena všemi povinnými doklady, zejména:
- Pověřením k zastupování stavebníka
- Projektovou dokumentací zpracovanou Ing. Petrem Kokešem, autorizovaným inženýrem
pro vodohospodářské stavby (ČKAIT 0401422)
- Závazným stanoviskem Magistrátu města Chomutova, Odboru životního prostředí, orgánu ochrany
přírody a krajiny, č.j. MMCH/205900/2019 ze dne 30. 10. 2019
- Závazným stanoviskem Magistrátu města Chomutova, Odboru životního prostředí, orgánu veřejné
správy v oblasti odpadového hospodářství č.j. MMCH/205901/2019 ze dne 19. 10. 2019
- Koordinovaným závazným stanoviskem Magistrátu města Chomutova, Odboru životního prostředí
č. j. MMCH/50986/2019 ze dne 08. 04. 2019
- Vyjádřením Městského úřadu Jirkov, Stavební úřad a životní prostředí č.j. MUJIR/24485/2019/KASL
ze dne 13. 01. 2020
Vodoprávní úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených orgánů
vyžadovaných zvláštními předpisy a zahrnul je do podmínek rozhodnutí.
Vodoprávní úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů
ve výroku uvedených.
Účastníci řízení - další dotčené osoby:
Antonín Gracias, Jan Hlaváček, METALL QUATRO spol. s r.o., Obec Vysoká Pec
Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků:
- Účastníci neuplatnili návrhy a námitky.
Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí:
- Účastníci se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili.
Poučení účastníků:
Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení, a to ke Krajskému úřadu
Ústeckého kraje, odboru životního prostředí a zemědělství, podáním u zdejšího správního orgánu.
Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu
a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví
je správní orgán na náklady účastníka. Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý
výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.

„otisk úředního razítka“
Ing. Jana Hachová
Referent odboru stavební úřad
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Obdrží:
účastníci řízení (doručenky do vlastních rukou)
Povodí Ohře, státní podnik, IDDS: 7ptt8gm
Antonín Gracias, Hornická č.p. 1520, 666 03 Tišnov 3
Jan Hlaváček, Boleboř č.p. 99, 431 21 Boleboř
METALL QUATRO spol. s r.o., IDDS: ab8mef6
Obec Vysoká Pec, IDDS: 4stbpnp
dotčené správní orgány (doručenka)
Magistrát města Chomutova, Odbor ŽP, odpadové hospodářství
Magistrát města Chomutova, Odbor ŽP, orgán ochrany ovzduší
Magistrát města Chomutova, Odbor ŽP, orgán ochrany přírody a krajiny
Magistrát města Chomutova, Odbor ŽP, orgán ochrany zemědělského půdního fondu
Městský úřad Jirkov, odbor stavební úřad a životní prostředí, IDDS: 9zcbsra
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