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OVĚŘENÍ ZJEDNODUŠENÉ DOKUMENTACE
(PASPORT STAVBY)
Žadatel
Povodí Ohře, státní podnik, IČO 70889988, Bezručova č. p. 4219, 430 03 Chomutov 3
Dne 08.03.2017 podal žadatel Povodí Ohře, státní podnik, IČO 70889988, Bezručova č. p. 4219,
430 03 Chomutov 3, u odboru stavební úřad Magistrátu města Mostu žádost o ověření
zjednodušené dokumentace stavby: „jez Chánov I“, na pozemku parc. č. 6990/1 v katastrálním
území (dále jen „k. ú.“) Most II, parc. č. 85, 87/4 v k. ú. Rudolice nad Bílinou, parc. č. 9/9 v k. ú.
Chanov.
Odbor stavební úřad Magistrátu města Mostu, jako vodoprávní úřad příslušný podle § 106 odst.
1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „vodní zákon“), a speciální stavební úřad příslušný podle § 15
odst. 4 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“), místně
příslušný správní orgán podle ustanovení § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), na podkladě předložené žádosti a výsledků ústního
jednání spojeného s ohledáním na místě, konaného dne 24.03.2017,
ověřuje
podle ust. § 125 odst. 4 stavebního zákona zjednodušenou dokumentaci (pasport) stavby vodního
díla:
„jez Chánov I“
(dále jen "stavba") na pozemku parc. č. 6990/1 v k. ú. Most II, parc. č. 85, 87/4 v k. ú. Rudolice
nad Bílinou, parc. č. 9/9 v k. ú. Chanov.
Rozsah a obsah dokumentace je v souladu § 4 odst. 1 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci
staveb, ve znění pozdějších předpisů.
Popis stavby
Jedná se o stavbu, která pravděpodobně byla vybudována v 60 letech 20. století jako součást
náhonu tehdejšího mlýnu. V současnosti je jez využíván ke stabilizaci a regulaci vodního toku

Bílina a zároveň zde dochází ke vzdouvání vody za účel využití jejího energetického potencionálu
malou vodní elektrárnou (dále jen „MVE“)umístěnou na pozemku parc. č. 6990/2 v k. ú. Most II.
MVE je provozována na základě povolení zdejšího stavebního úřadu zn.: SÚ 782/2005-231/
H-2500-Tk ze dne 15.03.2005, Radkem Dykastem. Jez je pohyblivý tvořený betonovým prahem
a pilíři zavázanými do podloží a břehových linií. Na jez jsou napojeny zpevněné břehy
z kamenného záhozu, betonových stěn a ocelových štětovnic. Nadjezí a podjezí tvoří betonový
práh a betonová dlažba. Podjezí je opatřeno betonovým vývarem s kameny. Manipulaci s vodou
zajišťují dvě zdvižná stavítka, jejichž ovládání zajištuje provozovatel MVE. Objem vzduté vody je
4500 m3. Délka vzdutí je 480 m.
Předložená dokumentace
Název:
Jez Chánov I, Bílina – ř. km 46,119
Zpracovatel: POVOING – Ing. Miroslav Čáp, Ph. D. (autorizovaný inženýr pro pozemní
stavby, stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství, ČKAIT – 0007932)
Stupeň:
zjednodušená dokumentace stavby
Zpracováno: 12/2016
Investor:
Povodí Ohře, s. p., IČO: 70889988
Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších
předpisů, položky 18 odst. 15 ve výši 500 Kč byl zaplacen dne 16.03.2017.
Dle ust. § 125 odst. 1 stavebního zákona je vlastník stavby povinen uchovávat po celou dobu
trvání stavby ověřenou dokumentaci odpovídající jejímu skutečnému provedení podle vydaných
povolení. V případech, kdy dokumentace stavby nebyla vůbec pořízena, nedochovala se nebo
není v náležitém stavu, je vlastník stavby povinen pořídit dokumentaci skutečného provedení
stavby. Jelikož se ověřená dokumentace odpovídající skutečnému provedení stavby nedochovala,
vlastník stavby zjednodušenou dokumentaci skutečného provedení stavby pořídil a odbor
stavební úřad Magistrátu města Mostu v souladu s ust. § 125 odst. 4 stavebního zákona
dokumentaci ověřil.
Protože se nezachovaly doklady, z nichž by bylo možné zjistit účel, pro který byla stavba
povolena, v souladu s ust. § 125 odst. 2 stavebního zákona platí, že stavba je určena k účelu, pro
který je svým stavebně technickým uspořádáním vybavena.

Ing. Stanislav Franta
vedoucí odboru stavební úřad
Magistrátu města Mostu
Příloha pro vlastníka stavby:
- ověřená zjednodušená dokumentace stavby
- kopie protokolu z ústního jednání
Obdrží:
Žadatel:
Povodí Ohře, státní podnik, Bezručova č. p. 4219, 430 03 Chomutov 3 (k rukám Ing. Nestlera)
Ostatní:
Radek Dykast, Jana Kříže č. p. 877/2, 434 01 Most 1
Č.j. MmM/035675/2017/OSÚ/EV
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