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VD Nechranice – rekonstrukce krajních polí bezpečnostního přelivu
– změna stavby před dokončením

ROZHODNUTÍ
Krajský úřad Ústeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, jako správní orgán
příslušný podle § 107 písm. u) 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 zák.č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu
(stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, na žádost ze dne 17.10.2018 a po
provedeném vodoprávním řízení rozhodl, že
žadateli: Povodí Ohře, státní podnik, se sídlem Bezručova 4219, 430 03 Chomutov,
IČ 70889988, OKEČ 410010 (účastník řízení podle § 27 odst. 1 správního řádu),
povoluje
podle § 115 odst. 1 vodního zákona a § 118 stavebního zákona změnu stavby „VD
Nechranice – rekonstrukce krajních polí bezpečnostního přelivu“ před jejím dokončením.
Stavba byla povolena rozhodnutím čj. 2889/ZPZ/16/A-104.2 ze dne 29.9.2016. Požadovaná
změna se týká termínu dokončení stavby z 31.12.2018 na 30.9.2022.

ODŮVODNĚNÍ
Dne 17.10.2018 byla na Krajský úřad Ústeckého kraje doručena žádost právnické osoby
Povodí Ohře, státní podnik, se sídlem Bezručova 4219, 430 03 Chomutov, IČ 70889988,
OKEČ 41001, o povolení změny stavby „VD Nechranice – rekonstrukce krajních polí
bezpečnostního přelivu“ před jejím dokončením. Změna spočívá ve změně termínu
dokončení stavby z 31.12.2018 na 30.9.2022.
Jedná se o stavbu na pozemcích p.č. 993/2, 1033/5, 1033/7, 1033/33, 1178/2, 1200/2,
1200/4, 1200/9, 1200/10, 1200/71 v k.ú. Březno u Chomutova, jejímž účelem je zajištění
snadné manipulace na vodním díle v plném rozsahu hrazených výšek, zvýšení provozní
spolehlivosti uzávěrů a bezpečnosti vodního díla za povodňových situací a zvětšení objemu
ovladatelného retenčního prostoru vodní nádrže.
Důvodem žádosti byly zejména vysoká hladina a proud vody ve skluzu vodního díla.
Z důvodu bezpečnosti při provádění hydrodemoličních prací (při této metodě, která je šetrná
z hlediska vnášení vibrací do konstrukce pilířů přelivu, ale při níž odletují velikou rychlostí a
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razancí úlomky betonů do vzdálenosti až 20 m) nelze do práce nasadit více firem najednou.
Při tom je třeba zachovat plně ovladatelná dvě pole přelivu.
Opatřením ze dne 5.11.2018 uvědomil vodoprávní úřad účastníky řízení o jeho zahájení a
poučil je o jejich právech a povinnostech. Pro vyjádření stanovil lhůtu 10 dnů ode dne
oznámení zahájení řízení. Ve stanovené lhůtě se žádný z účastníků, mezi které vodoprávní
úřad zařadil Obec Březno, Českou telekomunikační infrastrukturu a.s., ČEZ Distribuce, a.s.,
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s., a Ústecký kraj, nevyjádřil ani neuplatnil námitky
proti vedenému řízení.
V rámci řízení vodoprávní úřad dospěl k závěru, že zpomalení realizace stavby je dána
objektivními příčinami - vysoká kvalita bouraného betonu, dodržení bezpečnosti práce,
vysoká hladina vody v nádrži, které nebylo možné předvídat, a že změna termínu dokončení
stavby je pro její řádné dokončení nezbytná. Z těchto důvodů a s přihlédnutím k tomu, že
žádný z účastníků změnu termínu dokončené stavby nenamítal, rozhodl vodoprávní úřad, jak
je uvedeno ve výroku.

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.
otisk úředního razítka

RNDr. Tomáš Burian
vedoucí oddělení životního prostředí

Rozdělovník
účastníci řízení:
- Povodí Ohře, státní podnik, Bezručova 4219, 430 03 Chomutov, Stanislav Vaňourek
- Obec Březno
- Česká telekomunikační infrastruktura a.s.
- ČEZ Distribuce, a.s.
- Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.
- Ústecký kraj – prostřednictvím Správy a údržby silnic, p.o.
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