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„VD Jezeří – rekonstrukce“ změna stavby před dokončením

ROZHODNUTÍ
Krajský úřad Ústeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, jako vodoprávní úřad
příslušný podle § 107 písm. v) 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
vodního zákona a § 15 zák. č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu
(stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, na žádost ze dne 26.9.2017 a po
provedeném vodoprávním řízení rozhodl, že
žadateli: Povodí Ohře, státní podnik, se sídlem Bezručova 4219, 430 03 Chomutov,
IČ 70889988, OKEČ 410010,
povoluje
podle § 15 zák. č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve
znění pozdějších předpisů, a podle § 115 odst. 1 vodního zákona a § 118 zák.č. 183/2006
Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších
předpisů, změnu stavby „VD Jezeří – rekonstrukce“, povolené rozhodnutím čj.
2556/ZPZ/16/A-102.2 ze dne 19.9.2016 ve znění rozhodnutí čj. 2556/ZPZ/16/A-102.I.2 ze
dne 8.11.2017, před jejím dokončením, a to v rozsahu projektové dokumentace na stavbu
„VD Jezeří . rekonstrukce – III. etapa“, kterou vypravoval AZ Consult, spol. s r.o., v lednu
2019, pod zak. číslem 14/261.
Popis změn:
SO 01 Vzdušní líc
V rámci SO 01 budou nově provedeny úpravy na domcích spodních výpustí. Tyto úpravy
souvisí s výměnou technologie odběrné věže. V domcích bude upravena dolní podesta,
úpravy pro osazení nového žebříku pro přístup do chodeb spodních uzávěrů. Pro osazení
nového potrubí budou v chodbách spodních uzávěrů vybourány montážní výklenky
v místech přírub nového potrubí.
SO 04 Odběrná věž
S ohledem na nízkou kvalitu betonů stávající odběrné věže bude tato demolována včetně
jejího založení a vystavěna nová věž. Historicky cenná věžička bude rozebrána a po odlití
nové ŽB věže bude zpětně vystavěna. Nově bude základová konstrukce založena na
tahových mikropilotách.
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Technologie odběrné věže bude kompletně vyměněna. Oproti původními řešení budou
osazeny dvě spodní výpusti DN 300.
Nový termín dokončení stavby 31.12.2026.
Účastník řízení podle § 27 odst. 1 správního řádu:
Povodí Ohře, státní podnik, IČ 70889988

Odůvodnění
Dne 4.6.2020 byla na Krajský úřad Ústeckého kraje podána právnickou osobou Povodí
Ohře, státní podnik, se sídlem Bezručova 4219, 430 03 Chomutov, IČ 70889988, žádost o
změnu povolení výše popsané stavby „VD Jezeří - rekonstrukce“ před jejím dokončením.
Umístění stavby:
Kraj: Ústecký
Obec: Horní Jiřetín, Vysoká Pec
Název katastrálního území: Jezeří, Podhůří u Vysoké Pece
Parcelní čísla pozemků: st. 77 a p.č. 474/19 v k.ú. Podhůří u Velké Pece, st. 70 a p.č.
182/34 v k.ú. Jezeří
Číslo hydrologického pořadí: 1-14-01-0047-0-00,
Název vodního toku: Vesnický potok
Ř. km vodního toku: 3,0
Orientační určení polohy (souřadnice X, Y): X 982853.38, Y 802051.21
Krajský úřad Ústeckého kraje uvědomil účastníky a dotčené orgány o zahájení řízení
opatřením čj. KUUK/097299/2020/ZPZ/Sv/A-102.II ze dne 23.6.2020. Zároveň je poučil o
jejich právech a povinnostech. Do okruhu účastníků zahrnul kromě žadatele i společnost I. H.
FARM s.r.o., jako vlastníka některých pozemků dotčených stavbou, a obce, jejichž správní
území je stavbou dotčeno. Ve stanovené lhůtě nebyly krajskému úřadu doručeny žádné
námitky ani připomínky.
Při svém rozhodování vzal Krajský úřad Ústeckého kraje v úvahu, že účelem změny stavby
je zvýšení stability věžového objektu vodního díla, které je kulturní památkou, a instalace
nové technologie a že její realizací nedojde k ohrožení vodohospodářských ani jiných
právem chráněných zájmů.

Poučení účastníků
Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení podat podle ustanovení § 81 správního řádu
odvolání, ve kterém se uvede, v jakém 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 k Ministerstvu zemědělství podáním učiněným u
Krajského úřadu Ústeckého kraje, odboru životního prostředí a zemědělství. 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
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Rozdělovník:
účastníci řízení (do vlastních rukou):
Povodí Ohře, státní podnik, Bezručova 4219, Chomutov, 430 03
I. H. FARM s.r.o., Opletalova 1323/15, 110 00 Praha
Město Horní Jiřetín
Obec Vysoká Pec
dotčené orgány:
Správa NP České Švýcarsko, u85x3zd
Městský úřad Litvínov, OŽP – SSL
Městský úřad Litvínov, OŽP – odp. hosp.
Magistrát města Chomutova, OŽP – SSL
Magistrát města Chomutova, OŽP – odp. hosp.
Magistrát města Chomutova, OSÚ – památková péče
HZS Ústeckého kraje
Ministerstvo obrany ČR, Renata Leniková
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