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VD Nechranice – monitoring TBD – rekonstrukce měrných míst

ROZHODNUTÍ
Krajský úřad Ústeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, jako správní orgán
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. 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 26.11.2013 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 Nechranice – monitoring
TBD – rekonstrukce měrných míst“. Jedná se o stavbu, jejímž účelem je rozšíření
monitoringu vodního díla pro potřeby technickobezpečnostního dohledu a zlepšení
technického stavu dosluhujících instalací.
V rámci stavby dojde k:
- likvidaci nefunkčních instalací a opravě pozorovacích pilířů - SO 01,
- rekonstrukci systému odlehčovacích vrtů řad „D“ – SO 02,
- zřízení nových piezometrických vrtů v prostoru pod laboratoří - SO 03,
- zřízení nových nivelačních bodů na lavici, v patě hráze a v prostoru vlevo od přelivu – SO
04.
Umístění stavby:
- ČHP: 1-13-02-1210,
- ř. km toku Ohře: 103,44,
- obec: Březno,
- katastrální území: Březno u Chomutova
- okres: Chomutov
- kraj: ústecký
- pozemky: 1033/4, 1041/5, 1200/1, 1200/4, 1200/10, 1200/62, 1200/63, 1200/98, 1200/99 a
1200/216.
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Pro stavbu se stanovují podle § 15 odst. 3 vodního zákona tyto podmínky a povinnosti:
1. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace zpracované společností
VODNÍ DÍLA – TBD a.s., Hybernská 40, 110 00 Praha, IČ 49241648, pod zak.č.
8/2013.
2. Stavebník oznámí vodoprávnímu úřadu za účelem provedení kontrolní prohlídky
stavby ve čtrnáctidenním předstihu termín dokončení stavby.
3. Pracemi nebudou poškozena svodidla podél komunikace II/22512.
4. Stání vozidel na komunikaci bude zajištěno vhodným dopravním značením, které
bude odsouhlaseno DI PČR Chomutov.
5. Práce budou prováděny za stálého provozu na komunikaci.
6. Nové nivelační body nebudou vadit provozu na komunikacích III/22512 a III/2252.
7. Zahájení a ukončení prací bude v předstihu oznámeno Správě a údržbě silnic
Ústeckého kraje a Obvodnímu báňskému úřadu pro území Ústeckého kraje.
8. V případě, že se umístění geodetických bodů 200 a 201 po jejich vytyčení v terénu
dotkne ochranného pásma kabele společnosti Telefónica Czech Republic, a.s., bude
při realizaci postupováno podle pokynů této společnosti.
9. Stavbu lze užívat na základě oznámení vodoprávnímu úřadu podle § 119 a násl.
stavebního zákona.
10. Stavba bude dokončena do 30.12.2014.

Účastník řízení podle § 27 odst. 1 správního řádu:
Povodí Ohře, státní podnik

ODŮVODNĚNÍ
Dne 26.11.2013 byla na Krajský úřad Ústeckého kraje podána žádost právnické osoby
Povodí Ohře, státní podnik, se sídlem Bezručova 4219, 430 03 Chomutov, IČ 70889988, o
povolení stavby „VD Nechranice – monitoring TBD – rekonstrukce měrných míst“.
Během řízení byla předložena tato stanoviska a vyjádření:
- vyjádření SÚS ÚK ze dne 9.9.2013,
- vyjádření MMCH, odbor OŽÚ, SÚ a ŽP ze dne 1.8.2013,
- vyjádření OBÚ ze dne 2.7.2013,
- Vyjádření Obce Březno ze dne 8.7.2013,
- protokoly o zkouškách podzemních vod,
- vyjádření ČEZ Distribuce, a.s., ze dne 31.5.2013,
- vyjádření ČEZ ICT Services, a.s., ze dne 31.5.2013,
- vyjádření Telefónica Czech Republic, a.s., ze dne 31.5.2013.
Krajský úřad Ústeckého kraje uvědomil účastníky a dotčené orgány o zahájení řízení
opatřením čj. 4508/ZPZ/13/A-080.1 ze dne 12.12.2013. Zároveň je poučil o jejich právech a
povinnostech. Do okruhu účastníků zahrnul kromě žadatele i obec Březno, vlastníky
dotčených pozemků a staveb a vlastníka podzemního vedení. Ve stanovené lhůtě nebyly
žádné námitky a připomínky k vedenému řízení uplatněny.
Při svém rozhodování vzal Krajský úřad Ústeckého kraje v úvahu, že účelem stavby je
rozšíření monitoringu vodního díla pro potřeby technickobezpečnostního dohledu a zlepšení
technického stavu dosluhujících instalací. Dále vyšel vodoprávní úřad ze skutečnosti, že
během řízení nebyly uplatněny námitky ani připomínky.
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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.

otisk úředního razítka

RNDr. Tomáš Burian
vedoucí oddělení životního prostředí

Rozdělovník:
účastníci řízení (do vlastních rukou):
Povodí Ohře, státní podnik, Bezručova 4219, Chomutov, 430 03
Obec Březno, 431 45
Ústecký kraj prostřednictvím Správy a údržby silnic Ústeckého kraje, p.o.
Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, p.o., Ruská 260, 417 03 Dubí 3
Telefónica Czech Republic, a.s.
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