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VD Jirkov – rekonstrukce spodních výpustí

ROZHODNUTÍ
Krajský úřad Ústeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, jako správní orgán
příslušný podle § 67 odst. 1 písm. g) zák.č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve
znění pozdějších předpisů, § 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
23.9.2015 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 § 115 zák.č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním
řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, stavbu „VD Jirkov – rekonstrukce
spodních výpustí“ na pozemku p.č. st. 52 v k.ú. Šerchov.
Účelem stavby je zajištění technické bezpečnosti vodního díla.
Umístění stavby:
- ČHP: 1-14-01-0030-2-00
- obec Jirkov,
- pozemky: st. 52 v k.ú. Šerchov,
- souřadnice S-JTSK: X 986184, Y 807513.
Pro stavbu se v souladu s § 15 odst. 3 vodního zákona stanovují tyto podmínky a
povinnosti:
1. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace, kterou zhotovila společnost
VODNÍ CESTY a.s., IČ 64949192, v srpnu 2015.
2. Stavebník oznámí vodoprávnímu úřadu za účelem provedení kontrolní prohlídky
stavby tyto fáze výstavby, a to ve čtrnáctidenním předstihu:
- před betonáží výrubu pravé spodní výpusti,
- před betonáží výrubu levé spodní výpusti,
- dokončení stavby pro závěrečnou kontrolní prohlídku.
3. Stavbu lze užívat na základě oznámení vodoprávnímu úřadu podle § 119 a násl.
stavebního zákona.
4. Stavba bude dokončena do 31.12.2017.
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Účastníci řízení - § 27 odst. 1 správního řádu:
Povodí Ohře, státní podnik, Bezručova 4219, 430 03 Chomutov

ODŮVODNĚNÍ
Dne 23.9.2015 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 stavby „VD Jirkov – rekonstrukce spodních výpustí“ na
pozemku st. 52 v k.ú. Šerchov. Jedná se o výměnu stávajících kuželových uzávěrů DN 800
za plunžrové DN 1000 a o repasi provozních návodních uzávěrů. Kromě montážních prací
jsou součástí stavby bourací a stavební práce uvnitř hráze. Po dobu rekonstrukce bude
jedna ze spodních výpustí vždy plně funkční a bude zajištěno převádění minimálního
zůstatkového průtoku ve výši 10 l.s-1.
K žádosti byla předložena tato stanoviska a vyjádření:
- vyjádření správce povodí ze dne 14.8.2015,
- vyjádření VD-TBD, a.s., ze dne 31.8.2015,
- vyjádření Krajského úřadu Ústeckého kraje ze dne 3.9.2015,
Vzhledem k tomu, že žadatel je jediným účastníkem řízení, neoznamoval vodoprávní úřad
zahájení řízení zvláštním opatřením a využil ustanovení § 115 odst. 10 vodního zákona,
které umožňuje v případě, že lze rozhodnout na základě předložených dokladů, rozhodnout
bezodkladně. V rámci řízení vodoprávní úřad zkoumal, zda předložená dokumentace je
vypracována oprávněným zpracovatelem, zda splňuje podmínky veřejných zájmů, ochrany
životního prostředí, zdraví a života osob, zda vyhovuje obecným technickým požadavkům na
výstavbu a zvláštním předpisům. Dále vodoprávní úřad prověřil kompletnost dokladů
prokazujících vlastnické právo nebo právo založené smlouvou provést stavbu.
Při provádění stavby se zhotovitel musí řídit obecně závaznými platnými předpisy. Námitky
nebyly k řízení vzneseny. Zařízení staveniště vodoprávní úřad nepovoluje.
Po provedeném řízení vodoprávní úřad rozhodl, 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
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