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HC Kadaň, výstavba nové MVE na levém břehu

ROZHODNUTÍ
Krajský úřad Ústeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, jako vodoprávní
úřad příslušný podle § 107 odst. 1 písm. j) a v) zákona 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 odst. 1 zák.č. 183/2006 Sb., o územním plánování
a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, vydává právnické osobě
Povodí Ohře, státní podnik, Bezručova 4219, Chomutov, 430 03, IČ 70889988,
na žádost ze dne 8.12.2014 a po provedeném vodoprávním řízení
povolení
podle § 15 odst. 1 vodního zákona a § 115 stavebního zákona k provedení stavby
s názvem „HC Kadaň, výstavba nové MVE na levém břehu“. Jedná se o 1. etapu stavby
malé vodní elektrárny na vodním díle Kadaň, levý břeh, která sestává z dělící zdi ve vývaru
(SO 09) a z úprav na pravém břehu (SO 10).
Základní informace o stavbě:
Kraj: Ústecký
Obec: Kadaň
Katastrální území: Pokutice, Kadaň
Parcelní čísla: k.ú. Pokutice: 137, 135, 129/1, 128/1,132/1 a 161
k.ú. Kadaň: 1034/1 a 1036/1
Orientační určení polohy – souř. X, Y: SO 09 – bod 21
999071,31 : 820445,33
SO 10 – bod 101 999091,42 : 820474,19
Vodní tok: Ohře
Říční kilometr: 125,866
Umístění jevu vůči břehu: SO 09 PB
SO 10 PB
Účel: zlepšení hydraulických podmínek ve vývaru, zlepšení proudění, odstranění
nežádoucích hydraulických jevů
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 právnická
osoba Sweco Hydroprojekt a.s., IČ 26475081, v březnu 2012.
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2.
-

Zdejšímu úřadu budou pro kontrolní prohlídky v předstihu oznámeny tyto etapy stavby:
zahájení prací,
dokončení stavby před zahájením zkušebního provozu. Při této prohlídce budou
předloženy doklady dle § 11a vyhl. č. 432/2001 Sb., o dokladech žádosti o rozhodnutí
nebo vyjádření a o náležitostech povolení, souhlasů a vyjádření vodoprávního úřadu.

3.

Realizace stavby nezasáhne do akce „Nábřeží Maxipsa Fíka“ (NMF), tzn. bude probíhat
z pravého břehu toku, bude umožněn nepřetržitý vjezd cyklistům a přístup pěším na
komunikaci na hrázi, aby nebyla přerušena plynulá komunikace mezi lávkou Vítka
Brandy a Cyklostezkou Ohře.

4.

Pro realizaci a zásobování stavby bude využívána příjezdová komunikace od Pokutic
s tím, že bude oddělen jízdní pruh pro stálý bezpečný průjezd cyklistů na cyklostezku
Ohře.

5.

Zařízení staveniště bude na pravém břehu toku Ohře.

6.

Případně poškozené příjezdové komunikace budou uvedeny do původního stavu a
protokolárně předány Technickým službám Kadaň.

7.

V případě zásahu do zrealizované stavby NMF budou veškeré
z dodavatelských smluv přecházet na investora a zhotovitele stavby.

8.

Schodiště a lávka zůstanou přístupné veřejnosti.

9.

Stavba bude splňovat veškerá bezpečnostní opatření a bude zabezpečena proti vstupu
cizích osob.

závazky

10. Vybouraný demoliční materiál a stavební materiál nebude dopravován z levého břehu
toku.
11. Stavbou nedojde ke zvýšení hladiny v toku.
12. Stavbou nebude přerušen datový přenos stávajícího kamerového systému umístěného
na hrázi na stožáru veřejného osvětlení.
13. Stavba bude prováděna tak, aby nebylo rušeno okolí stavby otřesy a exhalacemi nad
přípustnou míru.
14. V místech, kde trasa bude vést podélně v chodníku, budou konečné úpravy provedeny
v plné šíři a délce chodníku.
15. Vybraný zhotovitel stavby bude včetně kontaktních osob oznámen Městu Kadaň.
16. Před zahájením stavby bude vytýčeno podzemní vedení veřejného osvětlení.
17. Zahájení a ukončení prací bude 14 dní předem oznámeno vodoprávnímu úřadu a Úřadu
pro zastupování státu ve věcech majetkových. Zároveň bude vodoprávnímu úřadu
oznámen název a sídlo dodavatele stavby.
18. Platnost povolení se podle § 115 odst. 4 stavebního zákona stanovuje na 4 roky.
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19. Stavbu lze užívat pouze na základě kolaudačního souhlasu podle § 122 stavebního
zákona. Žádost o kolaudační souhlas se podává na formuláři, jehož obsahové náležitosti
jsou stanoveny v příloze č. 12 k vyhlášce č. 432/2001 Sb. Součástí žádosti budou doklady
uvedené v části B této přílohy, včetně:
dokladu o nakládání s odpady během stavby v rozsahu – identifikace původce odpadů,
druhy vyprodukovaných odpadů dle Katalogu odpadů, jejich množství, způsob
využití/odstranění s uvedením názvu a IČ oprávněné osoby, která odpad převzala,
vyhodnocení zkušebního provozu.
20. Stavba bude dokončena do 31.12.2019.
Účastník řízení dle § 27 odst. 1 správního řádu:
Povodí Ohře, státní podnik, IČ 70889988

ODŮVODNĚNÍ
Dne 8.12.2015 podala právnická osoba Povodí Ohře, státní podnik, Bezručova 4219,
Chomutov, 430 03, IČ 70889988, na Krajský úřad Ústeckého kraje, odbor životního prostředí
a zemědělství, žádost o povolení k provedení stavby s názvem „HC Kadaň, výstavba nové
MVE na levém břehu“. Jedná se o 1. etapu stavby malé vodní elektrárny na vodním díle
Kadaň, levý břeh, která sestává z dělící zdi ve vývaru (SO 09), která bude realizována za
účelem zlepšení hydraulických podmínek ve vývaru, zlepšení proudění, odstranění
nežádoucích hydraulických jevů a umožní zahrazení dolní vody pro provádění kontroly
technického stavu konstrukce hráze, a z úprav na pravém břehu (SO 10), tj. zpevněné
plochy s opěrnou zídkou a ocelové konstrukce stojanu hradidel provizorního hrazení.
Žádost obsahovala tyto podklady:
- souhlas ÚZSVM ze dne 28.2.2014,
- stanovisko SCHKO Labské pískovce ze dne 14.2.2014,
- vyjádření města Kadaň ze dne 16.1.2015,
- územní rozhodnutí ze dne 3.10.2014,
- stanovisko Městského úřadu Kadaň, odboru dopravy, ze dne 20.2.2014,
- souhlasné stanovisko Ministerstva obrany ze dne 17.2.2014,
- vyjádření Technických služeb Kadaň ze dne 18.2.2014,
- vyjádření Městského úřadu Kadaň z hlediska památkové péče ze dne 6.3.2014,
- souhlas stavebního úřadu Městského úřadu Kadaň ze dne 14.1.2015,
- stanovisko Krajského úřadu Ústeckého kraje, památková péče, ze dne 6.2.2015,
- závazné stanovisko Městského úřadu Kadaň, OŽP, ze dne 2.12.2014,
- prohlášení projektanta o souladu PD s územním rozhodnutím ze dne 7.1.2015,
- doklad o zaplacení správního poplatku.
Opatřením ze dne 5.1.2015 uvědomil vodoprávní úřad účastníky o zahájení řízení a poučil je
o jejich právech a povinnostech a stanovil lhůtu pro jejich vyjádření, předložení důkazů popř.
uplatnění námitek. Do okruhu účastníků řízení byli kromě žadatele zahrnuti Město Kadaň,
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, Technické služby Kadaň a Biskubství
litoměřické. V průběhu stanovené lhůty nebyly námitky ani připomínky uplatněny.
Při svém rozhodování vycházel Krajský úřad Ústeckého kraje z přesvědčení, že za
předpokladu splnění stanovených podmínek a povinností stavba realizovaná prakticky na
stávajících objektech neohrozí vodohospodářské ani jiné právem chráněné zájmy.
Požadavky účastníků řízení a dotčených orgánů – jak vyplývají z jejich stanovisek a
vyjádření - byly zahrnuty do výroku rozhodnutí.
Krajský úřad Ústeckého kraje, Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem
Tel.: +420 475 657 111, Fax: +420 475 200 245, Url: www.kr-ustecky.cz, E-mail: urad@kr-ustecky.cz
IČ: 70892156, DIČ: CZ70892156, Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., č. ú. 882733379/0800

strana 3 /4

POUČENÍ ÚČASTNÍKŮ
Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení podat podle § 81 a následujících
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, a to k Ministerstvu zemědělství
podáním učiněným u Krajského úřadu Ústeckého kraje.

otisk úředního razítka
RNDr. Tomáš Burian
vedoucí oddělení životního prostředí

Rozdělovník:
účastníci řízení (do vlastních rukou):
Povodí Ohře, státní podnik
Město Kadaň
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových
Technické služby Kadaň
Biskubství litoměřické
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