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VD Janov – Výstavba druhé spodní výpusti

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 28.12.2012 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 Janov – Výstavba druhé
spodní výpusti“.
Stavba sestává z
- potrubí pravé spodní výpusti v délce 211 m o rozměru DN 500,
- objektu uzávěrů spodní výpusti - skládá se ze spodní stavby (prostory pro uložení potrubí
spodní výpusti s rozstřikovacím uzávěrem přes tlumicí komoru) a z horní stavby (budova pro
umístění elektrozařízení, měření, regulace, temperace objektu a provizorního hrazení),
- odpadního koryta - součástí je vývar, koryto odtoku a úprava koryta v místě vtoku.
Umístění stavby:
- ČHP 1-14-0055-0-00,
- obec Litvínov,
- pozemky v k.ú. Lounice: 24, 25, 166/2, 166/6, 169/3, 169/4, 169/6, 169/7 a 191/2,
- pozemky v k.ú. Křižatky: 119/6 a 165/2,
- souřadnice napojení na stávající potrubí: X 976736.5299, Y 795323.0009,
- souřadnice (rohy) objektu uzávěrů spodní výpusti:
X 976935.2855, Y 795254.4611 ... bod B1
X 976934.1968, Y 795261.6592 ... bod B2
X 976927.7699, Y 795260.6872 ... bod B3
X 976928.8586, Y 795253.4890 ... bod B4
Účelem stavby je splnění technických požadavků na vodní díla dle vyhl.č. 590/2002 Sb.
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Pro stavbu se v souladu s § 15 odst. 3 vodního zákona stanovují tyto podmínky a
povinnosti:
1. Stavba bude provedena dle projektové dokumentace zpracované Ing. Janem
Šintákem, Kolová 2, 362 14, IČ 11386096, pod zak. číslem 02-08/2012.
2. Stavebník oznámí vodoprávnímu úřadu za účelem provedení kontrolní prohlídky
stavby tyto fáze výstavby, a to ve čtrnáctidenním předstihu:
- po položení potrubí před jeho záhozem,
- po dokončení hrubé stavby objektu uzávěrů spodních výpustí.
3. I v průběhu prací bude zachován minimální zůstatkový průtok v korytě vodního toku
Loupnice pod VD Janov ve výši 12 1.s-1. V případě zakalení toku pracemi dojde
k jejich přerušení až do vyčištění toku a alespoň ještě jeden následující den.
4. Minimální zůstatkový průtok bude technicky zajištěn v požadované výši.
5. Kácení dřevin bude provedeno v době vegetačního klidu, tj. mimo duben až září
daného roku. Zásah do lesa na pozemku p.č. 169/1 v k.ú. Lounice bude omezen na
nejnutnější kácení dřevin v prostoru stavby a nebude zde ukládán stavební materiál
(deponie ani mezideponie) ani výkopek, v rámci stavby nebude zasahováno do
okolních pozemků.
6. Souhlas se zásahem do významného krajinného prvku vodní tok a údolní niva na
pozemku p.č. 169/1 v k.ú. Lounice je platný do konce roku 2014.
7. Během stavby je subjekt provádějící práce související se stavbou povinen zajistit
v maximální míře, aby nedocházelo k nadměrnému úhynu rostlin a zraňování či
úhynu živočichů nebo ničení jejich biotopů.
8. Souhlas se zásahem do významného krajinného prvku na pozemku p.č. 169/6 v k.ú.
Lounice je platný do 29.12.2014.
9. Před zahájením prací budou vytýčeny sítě vodovodu a zásahu do potrubí bude
přítomen zástupce provozu Severočeských vodovodů a kanalizací, a.s.
10. O zahájení prací bude nejméně měsíc předem informován Český rybářský svaz za
účelem případného slovení ryb v lokalitě.
11. O zahájení prací bude v předstihu informována Správa městských lesů Most.
12. Činnosti v ochranném pásmu podzemního vedení jsou vázány na dodržení norem
ČSN 736005, ČSN 33 3300, ČSN 33 3301, ČSN 34 1050, ČSN 73 3050 a ČSN 33
2000-2-52.
13. Potrubí je nutno uložit v souběhu mimo ochranné pásmo kabelového vedení 0,4 kV,
nebude-li to možné, lze vzdálenost snížit na max. 0,5 m od kabelu.
14. Stavbu lze užívat jen na základě oznámení o záměru užívání stavby dle § 120
stavebního zákona. Oznámení bude v souladu s § 11d vyhl. č. 432/2001 Sb., o
dokladech žádosti o rozhodnutí nebo vyjádření a o náležitostech povolení, souhlasů a
vyjádření vodoprávního úřadu, ve znění pozdějších předpisů, předloženo na formuláři
a kromě povinných dokladů bude doloženo:
- stanoviskem Správy městských lesů Most,
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-

aktualizovaným manipulačním řádem VD Janov včetně způsobu zajištění
minimálního zůstatkového průtoku,
doklady ve smyslu zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, v platném znění,
prokazujících likvidaci či využití odpadů vzniklých realizací stavby.

15. Stavba bude dokončena do 31.12.2015.

ODŮVODNĚNÍ
Dne 7.3.2013 byla na Krajský úřad Ústeckého kraje postoupena Městským úřadem Litvínov
žádost právnické osoby Povodí Ohře, státní podnik, se sídlem Bezručova 4219, 430 03
Chomutov, IČ 70889988, ze dne 28.12.2012 o povolení stavby „VD Janov – Výstavba
druhé spodní výpusti“. Tento úřad ještě před postoupením věci Krajskému úřadu
Ústeckého kraje vyzval žadatele k doplnění žádosti a řízení přerušil usnesením čj.
OSÚ/3517/2013 ze dne 28.1.2013.
Během řízení byla předložena tato stanoviska a vyjádření:
- závazné stanovisko Krajského úřadu Ústeckého kraje ze dne 2.7.2012,
- závazné stanovisko MěÚ Litvínov, OŽP ze dne 11.6.2012,
- závazné stanovisko MěÚ Litvínov, OŽP ze dne 17.5.2011,
- územní rozhodnutí ze dne 20.7.2013,
- závazné stanovisko HZS ze dne 25.4.2012,
- vyjádření Severočeské vodárenské společnosti,
- souhlas podle § 15 stavebního zákona ze dne 25.2.2013,
- doklady o vztazích k dotčeným pozemkům.
Krajský úřad Ústeckého kraje uvědomil účastníky a dotčené orgány o zahájení řízení
opatřením čj. 699/ZPZ/13/A-076.1 ze dne 7.11.2013. Zároveň je poučil o jejich právech a
povinnostech. Do okruhu účastníků zahrnul kromě žadatele i Město Litvínov, vlastníky
dotčených a sousedních pozemků a staveb a vlastníka elektrického 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
splnění technických požadavků na vodní díla dle vyhl.č. 590/2002 Sb., a to konkrétně § 6
odst. 7 cit. ustanovení, kde se uvádí, že každá přehrada musí mít nejméně dvě samostatně
použitelné, funkčně na sobě nezávislé spodní výpusti. Dále vyšel vodoprávní úřad ze
skutečnosti, že během řízení nebyly uplatněny námitky. Požadavky dotčených orgánů a
účastníků řízení, které nevycházely z obecně závazných právních předpisů, uvedl ve výroku
rozhodnutí.

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.
RNDr. Tomáš Burian
vedoucí oddělení životního prostředí

otisk úředního razítka
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Rozdělovník:
účastníci řízení (do vlastních rukou):
Povodí Ohře, státní podnik, Bezručova 4219, Chomutov, 430 03
Statutární město Most
Severočeská vodárenská společnost a.s.
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.
Správa městských lesů Most
ČEZ Distribuce, a.s.
Město Litvínov
dotčené orgány:
Městský úřad Litvínov
Krajský úřad Ústeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, OPK
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