Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem
odbor životního prostředí a zemědělství

Datum:
JID:
Jednací číslo:
Vyřizuje/linka:
E-mail:
Skartační znak:

1.9.2010
158620/2010/KUUK
2146/ZPZ/2010/A-001
Bc. Květuše Řeháková / 161
rehakova.k@kr-ustecky.cz
231.2-A/20

ROZHODNUTÍ
Krajský úřad Ústeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, jako správní orgán
příslušný podle § 67 písm. g) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení) v platném
znění, vodoprávní úřad příslušný podle § 107 písm. u) zákona č. 254/2001 Sb., o vodách
a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, a jako speciální
stavební úřad podle § 15 odst. 1 písm. d) zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování
a stavebním řádu (stavební zákon), v souladu s § 67 a násl. zák.č. 500/2004 Sb., správní
řád, ve znění pozdějších předpisů
vydává
právnické osobě
Palivový kombinát Ústí, státní podnik se sídlem Ústí nad Labem, PSČ 400 76, IČ 00007536
dle § 15 vodního zákona a § 109 stavebního zákona
povolení k provedení stavby vodního díla
Jezero Chabařovice
Protieutrofizační nádrž – sedimentační opatření
situované v kraji Ústeckém, městu Chabařovice, v k.ú. Roudníky na p.p.č. 76/9, ČHP 1-1401-090 a 091. Předmětem stavby je realizace dělící hrázky dl. 130 m, ochranné hrázky dl. 67
m a propustku DN 400 na stávající stavbě protieutrofizační nádrže.
Účelem budoucího užívání stavby je zachycení sedimentů v nádrži.
Pro provádění stavby se stanoví tyto podmínky:
1. Stavba bude provedena dle dokumentace pro stavební povolení pod názvem
„Protieutrofizační nádrž – sedimentační opatření“ vypracované v únoru 2010 společností
MV projekt s.r.o., Lipence 769, 155 31 Praha 511.
2. Před zahájením stavby bude tato označena u vstupu na staveniště na viditelném místě
v terénu tabulí s uvedením názvu stavby, zhotovitele, osobou provádějící stavební dozor
č. telefonního spojení, který orgán kdy stavbu povolil a termínem jejího dokončení.
3. Stavba bude provedena v termínu do 31. 1. 2011.

Tel.: +420 475 657 111, Fax: +420 475 200 245, Url: w w w .kr-ustecky.cz, E-mail: urad@kr-ustecky.cz
IČ: 70892156, DIČ: CZ70892156, Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., č. ú. 882733379/0800

4. Stavbu lze užívat pouze na základě kolaudačního souhlasu, na jehož vydání bude podán
návrh doložený náležitostmi dle platného znění vyhl. č. 432/2001 Sb., o dokladech
žádosti o rozhodnutí nebo vyjádření a o náležitostech povolení, souhlasů a vyjádření
vodoprávního úřadu.
Rozhodnutí o námitkách účastníků řízení
V průběhu řízení nebyly ze strany účastníků řízení vzneseny žádné námitky.
Účastníci dle § 27 odst. 1 správního řádu
Palivový kombinát Ústí, státní podnik se sídlem Ústí nad Labem, PSČ 400 76, IČ 00007536

ODŮVODNĚNÍ
Krajskému úřadu Ústeckého kraje, odboru životního prostředí a zemědělství, jako
příslušnému správní orgánu, byla doručena žádost Palivového kombinátu Ústí s. p. o
povolení vodohospodářské stavby „Protieutrofizační nádrž – sedimentační opatření“ v rámci
akce Jezero Chabařovice, Komplexní revitalizace území dotčeného těžbou PKÚ, s. p. Dnem
podání bylo zahájeno řízení dle § 15 odst. 1 vodního zákona a § 109 stavebního zákona o
povolení stavby vodního díla.
Předmětem stavby jsou technická opatření na stávající nádrži v pblasti přítoků do nádrže za
účelem zachycení sedimentů a vytvoření podmínek pro růst vodní vegetace. Při zvýšených
průtocích v přeložce Modlanského potoka nádrž zachytí n-leté průtoky, dojde k usazení
sedimentů a přes bezpečnostní přeliv nádrže je bezpečně převede do jezera.
Zdejší úřad stanovil účastníky řízení a opatřením č.j. 2146ZPZ/2010/A-001 ze dne 21. 7.
2010 oznámil jeho zahájení a uvědomil účastníky současně s dotčenými orgány, že mohou
své námitky, návrhy a připomínky uplatnit v souladu ust. § 112 odst. 2 stavebního zákona
ve lhůtě do 4. 8. 2010 s tím, že k později uplatněným závazným stanoviskům, námitkám,
popřípadě důkazům nebude přihlédnuto. Po celou tuto jim umožnil nahlížet do spisu.
V uvedené věci nesvolal místní šetření, protože mu jsou z předešlých řízení dobře známy
poměry na staveništi.
Současně s tímto oznámením vyzval žadatele k uhrazení správního poplatku ve výši 3000,Kč vyměřeného dle ust. § 2 zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, v platném
znění; sazebníku zákona, části X, položky 17. Poplatek byl uhrazen dne 4. 8. 2010
převodem na účet krajského úřadu.
Zároveň uvedeným dopisem požádal stavební úřad Městský úřad Chabřovice, odbor
stavební úřad, o vyjádření o souladu navrhované stavby se záměry územního plánování
ve smyslu ust. § 15 odst. 2 stavebního zákona; toto souhlasné vyjádření bylo vydáno dne
31.8.2010 od čj. 2327/SÚ/504/10.
Po provedeném řízení Krajský úřad Ústeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství
rozhodl, jak je uvedeno ve výrokové části rozhodnutí a žadateli vyhověl a povolil stavbu
vodního. K řízení nebyly vzneseny žádné námitky, připomínky účastníků řízení a dotčených
orgánů zakotvil do podmínek výrokové částí tohoto rozhodnutí.

POUČENÍ
Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení podat podle § 81 správního řádu odvolání,
ve kterém se uvede v jakém rozsahu ho napadá, v čem je spatřován rozpor s právními
předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo, a to ve lhůtě 15 dnů
ode dne jeho oznámení k Ministerstvu zemědělství, podáním učiněným u Krajského úřadu
Ústeckého kraje. Odvolání jen proti odůvodnění je nepřípustné. Odvolání se podává
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s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník
dostal jeden stejnopis. 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.

RNDr. Tomáš Burian
vedoucí oddělení životního prostředí

otisk úředního razítka

Příloha:
Ověřená PD stavby (po nabytí právní moci rozhodnutí)

Rozdělovník:
účastníci řízení - § 27 odst. 1 správního řádu (do vlastních rukou)
1. Palivový kombinát Ústí, státní podnik, 400 76 Ústí nad Labem
účastníci řízení - § 27 odst. 2 a 3 správního řádu (do vlastních rukou):
2. Město Chabařovice
dotčené orgány a další obdrží na doručenku:
3. Povodí Ohře, s. p., Bezručova 4219, 430 03 Chomutov
4. Městský úřad Chabařovice, stavební odbor
5. Obvodní báňský úřad, U města Chersonu 1429, 434 61 Most
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