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VD Jirkov – změna povolení k nakládání s vodami

ROZHODNUTÍ
Krajský úřad Ústeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, jako vodoprávní úřad
příslušný podle § 107 odst. 1 písm. n) zák. č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých
zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, na základě žádosti ze dne 21.10.2019
právnické osobě (účastník řízení podle § 27 odst. 1 správního řádu)
Povodí Ohře, státní podnik, Bezručova 4219, 403 30 Chomutov, IČO 70889988,
mění
podle § 12 odst. 2 vodního zákona povolení k nakládání s povrchovými vodami na vodním
díle VD Jirkov stanovené rozhodnutím čj. 401/ZPZ/09/A-054.2 ze dne 20.4.2009 ve znění
rozhodnutí čj. 2981/ZPZ/12/B-29.I.1 ze dne 3.10.2012.
Změna spočívá ve změně
1. maximální hladiny akumulované vody z hodnoty 453,30 m n.m. na hodnotu 452,90 m
n. m. (BvP),
2. maximálního spádu pro MVE z hodnoty 38 m na hodnotu 43,2 m.

Odůvodnění
Dne 21.10.2019 byla na Krajský úřad Ústeckého kraje doručena žádost Povodí Ohře, státní
podnik, IČO 70889988, se sídlem Bezručova 4219, 403 30 Chomutov, o změnu povolení k
nakládání s povrchovými vodami na vodním díle VD Jirkov stanovené rozhodnutím čj.
401/ZPZ/09/A-054.2 ze dne 20.4.2009 ve znění rozhodnutí čj. 2981/ZPZ/12/B-29.I.1 ze dne
3.10.2012, která spočívá ve změně maximální hladiny akumulované vody z hodnoty 453,30
m n.m. na hodnotu 452,90 m n. m. (BvP) a ve změně maximálního spádu pro MVE
z hodnoty 38 m na hodnotu 43,2 m.
Uvedené změny povolení zdůvodnil žadatel tím, že dosavadní kóty na VD Jirkov byly
uvedeny v systému Jadran a nové zaměření je v systému Balt po vyrovnání (BvP). Zároveň
byl zjištěn nesoulad maximálního spádu na MVE VD Jirkov s nově naměřenou skutečností.
Nedochází tedy k faktické změně nakládání s vodami, ale pouze k jejímu upřesnění.
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Základní údaje o díle:
VD na toku Bílina …………………………………………
Číslo hydrologického pořadí ……………………………
Kategorie vodního díla z hlediska TBD…………………
Kraj…………………………………………………………
Délka vzdutí při hladině 567,71 m n. m. (Bpv)…………
Hráz: sypaná, kamenitá s návodním jílovým těsněním
kóta koruny hráze 454,40 m n.m.
délka hráze 190 m
spodní výpusti 2 potrubí DN 800
bezpečnostní přeliv šachtový s odpadní štolou

ř.km 72,700 (72,148 dle ISyPo)
1-14-01-0030-1-00
II.
Ústecký
735 m

Údaje o nakládání s vodami na VD Jirkov:
maximální hladina akumulované vody ……………………452,90 m n. m. (BvP),
celkový objem ……….………….. ………………………… 2 769 tis. m3
délka vzdutí při maximální hladině ……………………… 735 m
minimální zůstatkový průtok 10 l.s-1 v toku Bílina v profilu limnigrafu Jirkov – odtok ř. km
70,444.
Jedná se o nápravu stávajícího rozhodnutí tak, aby odráželo skutečné a dlouhotrvající
nakládání s vodami, aniž by de facto došlo k jeho změně. Vodoprávní úřad poté, co
vyhodnotil průběh řízení, během nějž žádný z účastníků neuplatnil námitky ani připomínky, a
s přihlédnutím k tomu, že tato změna rozhodnutí nebude mít vliv na vodohospodářské ani
jiné právem chráněné zájmy, rozhodl, jak je uvedeno ve výroku.

Poučení účastníků
Proti tomuto rozhodnutí mohou účastníci řízení podat podle § 81 a násl. 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 životního prostředí podáním
učiněným u Krajského úřadu Ústeckého kraje.

Ing. Vlasta Štěpánová
zástupce vedoucího oddělení životního prostředí
Rozdělovník:
účastníci řízení
Povodí Ohře, státní podnik, Bezručova 4219, 430 03 Chomutov
Obec Blatno, čp. 1, 430 01 Chomutov
Statutární město Chomutov, Zborovská 4602, 430 01 Chomutov
Město Jirkov, nám. Dr. E. Beneše 1, 431 11 Jirkov
Lesy České republiky, státní podnik, Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 501 68
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