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ROZHODNUTÍ
Magistrát města Chomutova, Vodoprávní úřad, jako vodoprávní úřad (dále jen „správní orgán“) příslušný
podle ustanovení § 106 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve
znění pozdějších předpisů, a speciální stavební úřad příslušný podle ustanovení § 15 odst. 4 vodního
zákona a ustanovení § 15 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu
(stavební zákon), a dále jako místně příslušný vodoprávní úřad podle ustanovení § 11 zákona č.
500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, ve správním řízení posoudil žádost o povolení
stavby vodního díla, kterou dne 13.03.2018 podalo
Město Jirkov, IČ 00261904, se sídlem nám. Dr. E. Beneše 1, 431 11 Jirkov (dále jen "žadatel"), a na
základě tohoto posouzení:
I. o povolení k nakládání s povrchovými vodami podle ustanovení § 8 odst. 1 písm. a) bod 2. zákona č.
254/2001 Sb., vodního zákona o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění
pozdějších předpisů.
Účel povolovaného nakládání s vodami: vzdouvání, popřípadě akumulace a retence povrchových vod
ve stávající vodní nádrži, protipožární účely, krajinotvorná funkce (dále jen "nakládání s vodami") na
místě:
Název kraje
Název obce
Identifikátor katastrálního území
Název katastrálního území
Parcelní čísla dle evidence katastru nemovitostí
Číselný identifikátor vodního toku
Název vodního toku
Číslo hydrologického pořadí a podpořadí
Hydrogeologický rajon
Přímé určení polohy (souřadnice X, Y)

Ústecký kraj
Boleboř
607037
Svahová
pozemková parc. č. 242, 244, 245, 246, 247,
375 v katastrálním území Svahová
10101016
Telčský potok (Rudolický)
1-15-03-046
6131 - Krystalinikum Krušných hor od
Chomutovky po Moldavu
979082; 805720

v tomto rozsahu:
Vzdouvání, akumulace

akumulace
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Další výše neuvedené
Účely užití souvisejícího vodního díla (Č 11)
Zdroj vody (Č 01)
Minimální zůstatkový průtok ve vodním toku pod
odběrným místem
Vodní značka (cejch)
Maximální hladina akumulované (vzduté) vody
Celkový objem akumulované vody

chov ryb, požární zdroj vody, krajinotvorná
rekreace u vody a jiné účely
z vodního toku
9,1 l/s
ANO
817,00 m n.m.
23,519 tis. m3

Popis místa nakládání s vodami:
- Vodní plocha se nachází nedaleko obce Rudolice v Horách v Krušných horách. Jedná se o průtočnou
malou vodní nádrž s obtokem. MVN protéká vodní tok Telčský potok (IDVT 10101016). Odtok z MVN
je bezpečnostním přelivem do bezejmenného vodního toku (IDVT 10235124), který je přítokem
bezejmenného vodního toku (IDVT 10223294). Pro ochranný prostor Hmax (Q100) je 7,75 m3/s.
Maximální možný objem v nádrži je 23519 m3, na kótě hladiny 817,00 m n.m. Zatopená plocha při
provozní hladině je 7 260 m2.
- Popis záměru - jedná se o revitalizaci "MVN – RYBNÍK V DÍŘE" v katastrálním území Svahová.
II. Stanovení podmínek, za kterých je nakládání povoleno dle ustanovení § 9 odst. 1 vodního zákona:
- Doba povoleného nakládání s vodami se stanoví na dobu životnosti malé vodní nádrže, ode dne
nabytí právní moci tohoto rozhodnutí. Rozhodnutí může být změněno nebo zrušeno, nastanou-li
skutečnosti uvedené v ustanovení § 12 vodního zákona.
- Manipulace na vodním díle bude prováděna podle schváleného manipulačního řádu, který bude
vypracován dle vyhlášky č. 216/2011 Sb. O náležitostech manipulačních řádů a v souladu s TNV 75
2910. Předložen bude ke schválení před prvním napouštěním MVN. Dále bude předložen ke schválení
provozní řád MVN, který bude zpracován v souladu s TNV 75 2920.
- Vlastník odběrného objektu zodpovídá za jeho technický stav. Bude řádně udržován.
- Vypouštění nádrže do vodoteče bude prováděno pozvolně a v souladu s nařízením vlády ČR č.
61/2003 Sb. v platném znění, příloha 2, odst. 4, kdy během vypouštění nesmí docházet ke strhávání
rybničních sedimentů do odtoku a ke vzniku kalových lavic.

III. podle ustanovení § 59 odst. 1 písm. g) vodního zákona
ukládá
povinnost osadit cejch (vodočetnou lať) s označením provozní hladiny a maximální hladiny.
na vodním díle: "MVN – RYBNÍK V DÍŘE".
Popis místa: osazena na stěnu požeráku po celé výšce.
Způsob a forma osazení: tak, aby nedošlo k vnějšímu poškození – závisí na rozhodnutí stavebníka.
Lhůta pro osazení: bude osazen do prvního napouštění MVN.

IV. podle ustanovení § 61 odst. 5 vodního zákona rozhoduje o zařazení stavby do kategorie
technickobezpečnostního dohledu (TBD):
zařazuje vodní dílo do IV. kategorie technickobezpečnostního dohledu,
Název vodního díla
"MVN – RYBNÍK V DÍŘE"
Přehrady, hráze a jezy
vodní nádrž
v rozsahu podle § 5 vyhlášky č. 471/2001 Sb., o technickobezpečnostním dohledu nad vodními díly.
Za podmínek:
- Oprávněná osoba zajistí provádění technickobezpečnostního dohledu dle § 62 odst. (3) a(4)zákona
č. 254/2001 Sb., o vodách (vodní zákon) a vyhlášky MZ č. 471/2001 Sb. o TBD nad vodními díly.
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Rozsah a četnost provádění TBD bude prováděn v souladu s § 62 odst. (3) a (4) zákona č. 254/2001
Sb., o vodách (vodní zákon) a podle vyhl. MZ č. 471/2001 SB. o TBD nad vodními díly.

V.

vydává stavební povolení

podle ustanovení § 15 vodního zákona a v souladu s ustanovením §115 vodního zákona a dle ustanovení
§ 15 a § 115 stavebního zákona, a dle ustanovení § 18b a 18c vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější
úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, ke stavbě vodního díla vedeného
pod názvem:
"Revitalizace MVN V Díře"
(dále jen "stavba").
Údaje o místu předmětu rozhodnutí:
Název kraje
Název obce
Identifikátor katastrálního území
Název katastrálního území
Parcelní čísla dle evidence katastru nemovitostí
Číselný identifikátor vodního toku
Název vodního toku
Číslo hydrologického pořadí a podpořadí
Hydrogeologický rajon
Přímé určení polohy (souřadnice X, Y)

Ústecký kraj
Boleboř
607037
Svahová
pozemková parc. č. 242, 244, 245, 246, 247,
375 v katastrálním území Svahová
10101016
Telčský potok (Rudolický)
1-15-03-046
6131 - Krystalinikum Krušných hor od
Chomutovky po Moldavu
979082; 805720

Stavební objekty:
Údaje o předmětu rozhodnutí:
Název vodního díla
Manipulační řád
Přehrady, hráze a jezy
Účely užití vodního díla (Č 11)
Zdroj vody (Č 01)
Plocha povodí vodního toku

"Revitalizace MVN V Díře"
ANO
vodní nádrž (revitalizace)
jiné
z vodního toku
1,94 km2

Účelem stavby vodního díla je obnova stávající vodní nádrže "MVN – RYBNÍK V DÍŘE" tím, že bude
zajištěna jeho kapacita a doprovodné ekologické funkce. Dále lze záměrem očekávat přínos pro posílení
biodiverzity v rámci lokality a zachování litorálního pásma (pásmo stojatých vod).
Popis stavby vodního díla je uveden v odůvodnění tohoto rozhodnutí o povolení stavby.
Podmínky a povinnosti pro provedení stavby podle § 15 odst. 3 vodního zákona a § 115 stavebního
zákona a ustanovení § 18c vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního řízení,
veřejnoprávní smlouvy a územního opatření, v pozdějším znění:
1. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace ověřené ve vodoprávním řízení, kterou
vypracoval Ing. Vítězslav Pytelka, ze společnosti VODNÍ DÍLA - TBD a.s., IČ 49241648, se sídlem
Hybernská 1617, 110 00 Praha. Dokumentaci ověřil Ing. Vítězslav Pytelka (ČKAIT – 0013379 –
Autorizovaný inženýr pro stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství). Případné změny
nesmí být provedeny bez předchozího povolení vodoprávního úřadu.
2. Stavba bude dokončena nejpozději do 31. prosince 2019.
3. Nebude-li stavba zahájena do dvou let od data nabytí právní moci tohoto rozhodnutí, stavební
povolení pozbývá platnosti.
Magistrát města Chomutova
Zborovská 4602, 430 28 Chomutov | tel.: +420 474 637 111 | fax: +420 474 652 777| e-mail: podatelna@chomutov-mesto.cz
Datová schránka: 497beyz | IČ: 00261891 | DIČ: CZ 00261891 | číslo účtu: KB 19-0000626441/0100 | www.chomutov-mesto.cz
Úřední dny a hodiny: pondělí, středa 08.00-17.00 hodin | úterý, čtvrtek 08.00-15.00 hodin.

Č.j. MMCH/51206/2018

str. 4

4. Stavby vodních děl je oprávněn provádět stavební podnikatel s oprávněním k provádění vodních děl
nebo při jejich provádění zabezpečí odborné vedení provádění stavbyvedoucím s příslušným
oprávněním, který bude vodní díla provádět.
5. Dle ustanovení § 152 odst. 3 stavebního zákona jsou žadatelé povinni oznámit vodoprávnímu
úřadu termín zahájení stavby, název a sídlo stavebního podnikatele, který bude stavbu provádět
včetně doložení dokladu o oprávnění firmy provádět stavební práce.
6. Před zahájením stavby stavbyvedoucí zajistí vytýčení veškerých tras technické infrastruktury v místě
jejich střetu se stavbou.
7. Speciálnímu stavebnímu úřadu bude nejpozději před zahájením etapy trvalého provozu určeného
vodního díla, tedy k závěrečné prohlídce stavby, předložena celková zpráva o dohledu nad vodním
dílem (§ 10 vyhlášky číslo 471/2001 Sb., o technickobezpečnostním dohledu nad vodními díly, ve
znění pozdějších předpisů), jejíž náležitosti budou v souladu s přílohou č. 3 bod 3 k vyhlášce číslo
471/2001 Sb., o technickobezpečnostním dohledu nad vodními díly, ve znění pozdějších předpisů.
8. Odtěžením nánosů nesmí být narušena těsnost a stabilita vodního nádrže ani hrázového tělesa.
9. Po dobu stavby bude zpracován havarijní plán stavby dle vyhlášky č. 450/2005 Sb., o náležitostech
nakládání se závadnými látkami a náležitostech havarijního plánu, způsobu a rozsahu hlášení havárií,
jejich zneškodňování a odstraňování jejich škodlivých následků. HP bude předložen k odsouhlasení
Povodí Ohře, stání podnik, závod Chomutov. Bude-li stavba dosahovat parametrů uvedených
v ustanovení § 2 písm. b) a c) vyhlášky č. 450/2005 Sb., bude havarijní plán předložen ke schválení
zdejšímu vodoprávnímu úřadu.
10.Po dobu stavby bude zpracován povodňový plán stavby dle TNV 75 2931, který bude odsouhlasen
Povodí Ohře, stání podnik, závod Chomutov, a dále bude předložen ke schválení příslušné obci (obec
Boleboř).
11.Stavební materiál může být skladován a stavba prováděna pouze na pozemcích nebo na částech
pozemků, které byly předmětem projednávání ve vodoprávním řízení o povolení této stavby.
12.Stavbou dotčené pozemky budou uvedeny do původního stavu a předány vlastníkům formou zápisu
o předání a převzetí.
13.Budou splněny podmínky uvedené v koordinovaném závazném stanovisku Magistrátu města
Chomutova, Odboru životního prostředí, Orgánu ochrany zemědělského půdního fondu, značky
MMCH/98531/2017, ze dne 17.10.2017, a to zejména:
- Na základě předložené souhrnné technické zprávy projektové dokumentace, bude zajištěn příjezd ke
staveništi dočasně dotčena zemědělská pozemková parcela číslo 248/2 v katastrálním území Svahová.
V případě, že nezemědělská činnost na předmětné pozemkové parcele bude ukončena do jednoho
roku od jejího zahájení, včetně doby potřebné k uvedení této parcely do původního stavu, není třeba
souhlasu s dočasným odnětím zemědělské půdy ze zemědělského půdního fondu, dle ustanovení § 9
odst. 2 písm. d) zákona o ochraně zemědělského půdního fondu. Termín zahájení nezemědělského
využívání zemědělské půdy bude nejméně 15 dní předem písemně oznámen orgánu ochrany
zemědělského půdního fondu. Nebude-li možno tento termín dodržet, je investor povinen požádat o
udělení souhlasu s dočasným odnětím zemědělské půdy ze zemědělského půdního fondu ve smyslu
ustanovení § 9 zákona o ochraně zemědělského půdního fondu. Upozorňujeme však na to, že vždy je
třeba řídit se zásadami ochrany zemědělského půdního fondu vyplývajícími z ustanovení § 4 a
ustanovení § 8 zákona o ochraně zemědělského půdního fondu.
- Upozorňujeme dále na to, že v případě ukládání odtěženého rybničního sedimentu na zemědělskou
půdu je třeba postupovat v souladu s ustanovením § 3a zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně
zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů.
14.Budou splněny podmínky uvedené v závazném stanovisku Magistrátu města Chomutova, orgán
ochrany přírody a krajiny, ze dne 12.12.2017, značky SZ MMCH/98535/2017, a to zejména:
- Práce nesmí být prováděny v době vegetace a v době reprodukčního období (od 1.3. do 31.7.).
- bude postupováno dle ČSN 83 9061 na ochranu stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních
pracích.
- Práce nebudou realizovány v obdobích s možným kyslíkovým deficitem způsobeným malými průtoky
vodního toku.
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- Během prací nebude ve vodním toku přerušen průtok vody.
- Bude zabráněno jakékoli kontaminaci toku (např. pohonnými látkami, mazivy apod.)
- V případě nutnosti zajistí investor transfer vodních živočichů na vhodné náhradní stanoviště dle
instrukcí OOP
- Bude postupováno podle § 5 odst. 3 zákona, aby nedocházelo k nadměrnému úhynu rostlin a
zraňování nebo úhynu živočichů nebo ničení jejich biotopů, kterému lze zabránit technicky i
ekonomicky dostupnými prostředky.
- V rámci ekologické kompenzace za kácené stromy v zasažených významných krajinných prvcích bude
zrealizována náhradní výsadba dřevin na pozemkových parcelách č. 244 v katastrálním území
Svahová.
- Stromky určené pro náhradní výsadbu v počtu 200 ks, budou mít výšku 120 – 200 cm, dřeviny budou
sázeny s balem, ukotveny jedním dřevěným kůlem o výšce do 2 m, opatřeny ochranným úvazem,
ochranou proti hlodavcům (pletivem) a bude zajištěna 5-letá pěstební péče. Dřeviny budou splňovat
podmínky sadbového materiálu pro výsadbu do lesa dle zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a
doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Výsadby budou uskutečněny nejpozději do
12 měsíců po ukončení stavební činnosti.
- O provedené výsadbě bude orgán ochrany přírody a krajiny písemně vyrozuměn.
15.Budou splněny podmínky uvedené v závazném stanovisku Magistrátu města Chomutova, orgán státní
správy lesů, ze dne 14.02.2018, značky SZ MMCH/16592/2018, a to zejména:
- stavba bude umístěna dle situačního zákresu, který je nedílnou součástí tohoto závazného
stanoviska,
- realizací předmětné stavby nebudou jakkoliv dotčeny lesní porosty (pojezdem stavebních a
dopravních mechanizmů, skladováním odpadů, výkopku nebo stavebních hmot),
- lesní dřeviny v navazujících lesních porostech budou v průběhu stavebních prací přiměřeně potřebě
ochráněny dle ČSN 83 9061: Technologie vegetačních úprav v krajině – Ochrana stromů, porostů a
vegetačních ploch při stavebních pracích,
- použité stavební a dopravní mechanizmy budou v bezvadném technickém stavu a proti úniku
provozních kapalin a pohonných hmot budou učiněna potřebná preventivní a sanační opatření,
- veškeré stavbou dotčené části pozemků v 50 m od okraje lesa budou po skončení stavebních prací
důsledně rekultivovány a budou učiněna opatření proti šíření invazních nebo expanzních druhů
rostlin, zejm. vyloučením použití zaplevelené zeminy.
16.Dokončenou stavbu lze užívat jen na základě kolaudačního souhlasu.
17.Návrh na vydání kolaudačního souhlasu se podává těsně před úplným dokončením stavby.
18.Fáze výstavby, které budou oznámeny vodoprávnímu úřadu:
- prohlídka před vydáním kolaudačního souhlasu.
19. S žádostí o kolaudační souhlas budou předložena stanoviska vlastníků veřejné dopravní a technické
infrastruktury o provedení kontroly způsobu napojení a křížení stavby a další doklady:
- doklad o předání a převzetí dokončené stavby,
- doklad o tom, že stavbu vedla a prováděla osoba oprávněná k provádění staveb vodních děl,
- geodetické zaměření skutečného provedení stavby,
- dokumentaci skutečného provedení stavby (min. ve dvojím vyhotovení) k ověření dle § 125 odst. 4
stavebního zákona,
- dokumentaci ověřenou stavebním úřadem ve stavebním řízení nebo při povolení změn stavby, pokud
k nim došlo,
- stavební deník (kopie) se záznamy o provedených kontrolách,
- popis a zdůvodnění provedených odchylek od vodoprávního povolení (pokud k nim došlo),
- doklad o likvidaci nebezpečných odpadů, pokud na stavbě vznikly,
- doklady o jakosti výrobků použitých ke stavbě (prohlášení o shodě, atesty a certifikáty).
Vydává rozhodnutí o námitkách a vyjádření účastníků řízení:
Do podmínek stavebního povolení byly zahrnuty veškeré návrhy a připomínky.
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Účastníci řízení, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu (§ 27 odst. 1 správního řádu):
Město Jirkov, IČ 00261904, se sídlem nám. Dr. E. Beneše 1, 431 11 Jirkov
Odůvodnění
Dne 13.03.2018 podal žadatel, kterého zastupuje Ing. Vítězslav Pytelka, VODNÍ DÍLA - TBD a.s., IČ
49241648, se sídlem Hybernská 1617, 110 00 Praha, žádost o povolení k nakládání s vodami a o vydání
stavebního povolení na výše uvedenou stavbu. Uvedeným dnem bylo zahájeno vodoprávní řízení.
Žádost byla doložena všemi povinnými doklady podle ustanovení § 61 odst. 4 vodního zákona a § 2 a § 6
vyhlášky č. 432/2001 Sb., o dokladech žádosti o rozhodnutí nebo vyjádření a o náležitostech povolení,
souhlasů a vyjádření vodoprávního úřadu, a dalšími doklady, a to zejména:
- souhlasem stavebního úřadu příslušného k vydání územního rozhodnutí, který ověřuje dodržení jeho
podmínek, ve smyslu § 15 odst. 1 stavebního zákona,
- projektovou dokumentací stavby,
- plnou mocí,
- koordinovaným stanoviskem značky MMCH/98531/2017, ze dne 17.10.2017,
- posudkem o zařazení vodního díla do IV. Kategorie TBD,
- vyjádřením Povodí Ohře, státní podnik Chomutov, značky POH/42980/2017-2/032100, ze dne
17.10.2017,
- vyjádřením Lesů ČR, s.p., Lesní správa Litvínov, ze dne 19.01.2018, č.j. LČR235/229/2018,
- závazným stanoviskem MM Chomutova, orgán ochrany přírody, ze dne 12.12.2017, č.j.
MMCH/98535/2017,
- závazným stanoviskem MM Chomutova, orgán státní správy lesů, ze dne 14.02.2017, č.j.
MMCH/17224/2018,
- rozhodnutím v pochybnostech o posouzení lesních pozemků, MM Chomutova, orgán státní správy
lesů, č.j. MMCH/20709/2018, ze dne 23.02.2018,
- vyjádřením Lesů Města Jirkova, ze dne 19.02.2018,
- hydrologické údaje povrchových vod značky S16007470, ze dne 02.08.2016,
- komentářem k rozboru vzorku č. 8561/17, 9171-72/17 v protokole o zkouškách č. 3938/17, 397071/17,
- protokoly o zkouškách sedimentu,
- vyjádřením Telco Pro Services, a.s., Praha 4, ze dne 12.06.2017, značky 0200610388,
- vyjádřením GridServices, s.r.o., Brno, značky 5001530537, ze dne 12.06.2017,
- vyjádřením CETIN a.s., Praha 4, ze dne 12.06.2017, značky 637429/17,
- vyjádřením ČEZ Distribuce a.s., Děčín, ze dne 12.06.2017, značky 0100758737.
Vodoprávní úřad podle ustanovení § 115 vodního zákona a dle příslušných ustanovení správního řádu,
oznámil zahájení řízení známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům, písemným oznámením ze dne
03.04.2017, č.j. MMCH/35656/2018. Současně podle ustanovení § 112 odst. 2 stavebního zákona upustil
od ohledání na místě a ústního jednání, protože mu poměry byly dobře známy a žádost poskytovala
dostatečné podklady pro posouzení, a stanovil, že ve lhůtě do 10 dnů od doručení tohoto oznámení
mohou dotčené orgány uplatnit závazná stanoviska a účastníci řízení své námitky, popřípadě důkazy.
Dále byl o zahájeném řízení informován spolek Ústecké šrouby, z. s., který se mohl do 8 dnů ode dne
sdělení informace o zahájení výše uvedeného řízení, přihlásit k řízení o vydání povolení k nakládání
s vodami. V zákonné lhůtě (viz ustanovení § 115 odst. 7 vodního zákona) se však za účastníka nepřihlásil.
Projektovou dokumentaci stavby "Revitalizace MVN V Díře" vypracoval červnu 2017 Ing. Vítězslav
Pytelka, VODNÍ DÍLA - TBD a.s., IČ 49241648, se sídlem Hybernská 1617, 110 00 Praha. Projekt číslo P
2538/17, archivní číslo 2017/086. Projektová dokumentace stavby řeší:
Stavební objekty:
SO 01 Odbahnění - bude prováděno suchou cestou, předpokládané množství vytěženého sedimentu je
stanoveno na 1 569 m3. Sediment bude po jeho odvodnění je navrženo konečné uložení na p.p.č. 303 v
k.ú. Svahová.
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SO 02 Hráz - bude prováděno kácení dřevin na tělese hráze včetně odstranění prokořeněné vrstvy.
Těleso hráze bude vyrovnáno a navýšeno na úroveň kóty 817,00 m n.m., v délce, a šířce 3,0 m. Koruna
hráze bude zpevněna kamenivem, to bude provedeno v celé délce hráze tj. 131,00 m. Materiál bude
použit hutněné drcené kamenivo frakce 0/32 mm tl. 0,25 a šířky 2,50 m. Zbylé části budou
ohumusovány a osety travní směsí.
SO 04 Bezpečnostní přeliv - stávající boční přeliv bude odstraněn. Nový bezpečnostní přeliv bude boční
se zaoblenou přelivnou hranou délky 10,0 m v úrovni 815,82 m n.m., tj. 0,02 m nad provozní hladinou.
Dojde k vybetonování nové konstrukce s kamenným obkladem. Spadiště bude opraveno, dojde k
doplnění kamenů. Podélný sklon spadiště je 1 %. Na spadiště navazuje rámový propustek 2 x 1 m ve
sklonu 3,6 %. Poté následuje návrh lichoběžníkového skluzu délky 58 m ve sklonu 5,5 až 8,5 %. Skluz je
opevněn kamennou dlažbou do betonu. Šířka dna je navržena 2,5 - 3,9 m. Skluz je zakončen kamenným
prahem, na který navazuje těžký kamenný zához. Min. hmotnost kamene je navržena 200 kg.
SO 03 Spodní výpust - stávající betonový dvoudlužový požerák bude zachován. Dojde k výměně
dřevěných dluží a k vyčištění šachty požeráku. Na požerák navazuje odpadní kamenná chodba, ta bude
vyčištěna a přespárována. Na výtoku je navržen těžký kamenný zához.
Stanoviska dotčených orgánů, odborná posouzení, znalecké posudky:
K záměru stavby vydal obecný stavební úřad Městského úřadu Jirkov souhlas se stavbou podle § 15
odst. 2 stavebního zákona pod spis.zn. MUJIR/720/2018/KASL, ze dne 08.02.2018.
Magistrát města Chomutova, Odbor životního prostředí, orgán ochrany přírody, vydal dne 12.12.2017,
souhlasné závazné stanovisko pod č.j. MMCH/98535/2017. Podmínky závazného stanoviska byly
zahrnuty do podmínek rozhodnutí pod bodem 14.
Magistrát města Chomutova, Odbor životního prostředí, orgán státní správy lesů, vydal dne 14.02.2018,
souhlasné závazné stanovisko pod č.j. MMCH/17224/2018. Podmínky závazného stanoviska byly
zahrnuty do podmínek rozhodnutí pod bodem 15.
Posouzení vodoprávního úřadu:
Vodoprávní úřad v provedeném řízení přezkoumal předloženou žádost z hledisek uvedených
v ustanoveních vodního zákona a stavebního zákona, projednal ji s účastníky řízení a s dotčenými
správními úřady a zjistil, že záměrem žadatele je revitalizace MVN V Díře. Realizace záměru bude
prováděna na pozemkových parcelách čísla 242, 244, 245, 246, 247, 375 v katastrálním území Svahová.
Dále bylo zjištěno, že uskutečněním stavby nebo jejím užíváním nejsou ohroženy zájmy chráněné zákony
a zvláštními předpisy. Při přezkoumání žádosti, projednání věci s účastníky řízení a na základě
shromážděných právně významných skutečností nebyly shledány důvody bránící vydání povolení.
Protože vodoprávní úřad v průběhu řízení neshledal důvody bránící vydání stavebního povolení stavby
vodního díla, rozhodl, jak je uvedeno ve výrokové části tohoto rozhodnutí, za použití ustanovení
právních předpisů ve výrocích uvedených.
Účastníci řízení (dle ustanovení § 27 odst. 1 správního řádu):
VODNÍ DÍLA - TBD a.s.
Účastníci řízení (dle ustanovení § 27 odst. 2 či 3 správního řádu):
Obec Boleboř, Povodí Ohře, státní podnik
Vodoprávní úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů
ve výroku uvedených.
Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků:
- Účastníci neuplatnili návrhy a námitky.
Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí:
- Veškeré námitky, návrhy a podmínky účastníků řízení, které byly uplatněny ve stanoviscích a
vyjádřeních opatřených stavebníkem, případně jeho zmocněncem, byly zahrnuty do podmínek pro
provedení stavby, pokud již nebyly popsány ve výrokové části územního rozhodnutí.
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Vodoprávní úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů
ve výroku uvedených.
Upozornění
Dle ustanovení § 152 odst. 3 stavebního zákona jsou žadatelé povinni oznámit vodoprávnímu úřadu
termín zahájení stavby, název a sídlo stavebního podnikatele, který bude stavbu provádět včetně
doložení dokladu o oprávnění firmy provádět stavební práce.
Při provádění stavby je nutno dodržet zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany
zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších
podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci).
Při provádění stavby budou dodrženy základní technické požadavky pro vodní díla a obecné technické
požadavky na stavební konstrukce vodních děl podle vyhlášky č. 590/2002 Sb., o technických
požadavcích pro vodní díla.
Dle ustanovení § 115 odst. 3 vodoprávní úřad po dni nabytí právní moci stavebního povolení zašle
žadatelům jedno vyhotovení ověřené projektové dokumentace a štítek obsahující identifikační údaje
o povolené stavbě. Další vyhotovení ověřené projektové dokumentace zašle vlastníkovi stavby, pokud
není žadatelem.
Dle ustanovení § 152 odst. 3 stavebního zákona jsou žadatelé povinni štítek před zahájením stavby
umístit na viditelném místě u vstupu na staveniště a ponechat jej tam až do dokončení stavby, případně
do vydání kolaudačního souhlasu; rozsáhlé stavby se mohou označit jiným vhodným způsobem s
uvedením údajů ze štítku.
Stavba nesmí být zahájena, dokud stavební povolení nenabude právní moci. Dle ustanovení § 115 odst.
4 stavební povolení pozbývá platnosti, jestliže stavba nebyla zahájena do 2 let ode dne, kdy nabylo
právní moci.
Veškeré odpady vzniklé stavbou budou zneškodňovány vytříděné podle druhů a kategorií odpadů dle
vyhlášky Ministerstva životního prostředí č. 381/2001 Sb., kterou se stanoví Katalog odpadů, Seznam
nebezpečných odpadů a seznamy odpadů a států pro účely vývozu, dovozu a tranzitu odpadů a postup
při udělování souhlasu k vývozu, dovozu a tranzitu odpadů (Katalog odpadů), ve znění pozdějších
předpisů, a to výhradně v zařízeních k tomu určených § 12 odst. 2 zákona o odpadech a v souladu s
vyhláškou Ministerstva životního prostředí č. 294/2005 Sb., o podmínkách ukládání odpadů na skládky a
jejich využívání na povrchu terénu a vyhláškou č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve
znění pozdějších předpisů.
V souladu s ustanovení § 11 odst. 1 vodního zákona jsou případní budoucí nabyvatelé těchto pozemků,
anebo staveb, případně jejich uživatelé, povinni oznámit vodoprávnímu úřadu, že došlo k převodu nebo
přechodu pozemku nebo stavby, s nimiž je povolení k nakládání s vodami spojeno, a to do 2 měsíců ode
dne jejich převodu nebo přechodu, případně vzniku práv k jejich užívání.
Poučení
Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení podat podle ustanovení § 81 až 83 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, a to ve lhůtě 15 dnů ode dne
jeho oznámení. Lhůta pro podání odvolání počíná běžet podle § 40 odst. 1 písm. a) správního řádu dnem
následujícím po dni, kdy bylo toto rozhodnutí oznámeno doručením jeho písemného vyhotovení.
Připadne-li konec lhůty na sobotu, neděli nebo svátek, je posledním dnem lhůty nejbližší příští pracovní
den. Doručení písemnosti upravují § 19 – 24 správního řádu. Prvním dnem lhůty je den následující po dni
oznámení rozhodnutí.
Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné. O odvolání proti tomuto rozhodnutí
rozhoduje podle § 89 odst. 1 správního řádu Odbor životního prostředí a zemědělství Krajského úřadu
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Ústeckého kraje (Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem). Odvolání se podává u zdejšího
vodoprávního úřadu.
Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů, tak aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a
aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je
zdejší městský úřad na náklady účastníka.

„otisk úředního razítka“

Ing. Hana Hanzíková
Referent odboru životního prostředí

Poplatek
Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích položky 18 odst. 1 písm. h) ve výši
3000 Kč byl zaplacen dne 06.04.2018
Obdrží
účastníci řízení (doručenky do vlastních rukou)
VODNÍ DÍLA - TBD a.s., IDDS: yu8gxtd
Obec Boleboř, IDDS: y88aqxy
Povodí Ohře, státní podnik, IDDS: 7ptt8gm
dotčené orgány (doručenka)
Magistrát města Chomutova, Odbor ŽP, orgán ochrany přírody a krajiny, orgán státní správy lesů, orgán
odpadového hospodářství
Městský úřad Jirkov, odbor stavební úřad a životní prostředí
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