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MVE Žatec, kabelová přípojka VN

K Vaší žádosti o vyjádření k výše uvedené akci, kterou jsme obdrželi dne 7. února 2019, a na základě 
jednání konaného dne 19. února 2019, Vám sdělujeme naše stanovisko, které platí dva roky ode dne 
vydání.

S umístěním kabelové přípojky VN na pozemku p. č. 7032/1 v k. ú. Žatec souhlasíme za předpokladu 
dodržení následujících podmínek:

- Realizace přípojky vyvedení výkonu nebude předcházet vydání pravomocného stavebního povolení 
na MVE Žatec a související objekty.

- Případné zásahy do břehového porostu vodního toku Ohře včetně zajištění podmínek pro jeho odtěžení 
a vysázení náhradní zeleně budou projednány s Povodí Ohře, státní podnik, provozem Žatec (U Oharky 
2321, 438 01 Žatec, vedoucí Ing. Martin Holý, mobil: 724 523 956, e-mail: holy@poh.cz) 
a odsouhlaseny příslušným orgánem ochrany přírody.

- Ještě před vydáním územního rozhodnutí bude uzavřena smlouva o smlouvě budoucí o věcném 
břemeni, ve které budou upraveny i vzájemné vztahy obou smluvních stran (mj. i ve smyslu záznamu 
zjednání konaného dne 19. února 2019).

- Zásahy do pozemku p. č. 7032/1 v k. ú. Žatec spojené s prováděním stavby budou minimalizovány. 
Problematika provádění stavby (včetně případného zásahu do opevnění koryta, opětovného zpevnění 
po zasypání rýhy) bude již v rámci zpracování DÚR projednána a odsouhlasena Povodí Ohře, státní 
podnik, provozem Žatec Způsob provádění nesmí narušit stabilitu svahu, konstrukci cyklostezky apod.

- Pro dobu stavby bude zpracován havarijní plán dle vyhlášky č. 450/2005 Sb., v platném znění, který 
bude po výběru zhotovitele stavby předložen Povodí Ohře, státní podnik, závodu Terezín (Pražská 319, 
411 55 Terezín) k vyjádření a poté bude havarijní plán schválen příslušným vodoprávním úřadem.

Vzhledem k potřebě dopracování projektové dokumentace a nutnosti uzavření smlouvy o smlouvě budoucí 
o věcném břemeni ještě před vydáním územního rozhodnutí na kabelovou přípojku VN vydá konečné 
stanovisko k územnímu řízení Povodí Ohře, státní podnik, závod Terezín po dořešení výše uvedených 
připomínek a jejich zapracování do projektové dokumentace. Upozorňujeme, že vzhledem k zásahu 
do koryta vodního toku bude nutné ještě před vydáním územního rozhodnutí požádat o vydání souhlasu 
vodoprávního úřadu ve smyslu § 17 písm. a) zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých 
zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Předmětem vyjádření je umístění kabelové přípojky VN v korytě (břeh) vodního toku Ohře na pozemku p. č. 
7032/1 v k. ú. Žatec (pozemek s právem hospodařit pro POh) v délce cca 535 m. Přípojný bod je umístěn 
na pozemku p. č. 448/2 v k. ú. Žatec (-801380 -1007013). Přípojku je navrženo uložit volně ve výkopu šířky 
0,5 m a hloubky 1,2 m (resp. 1,1 m). Kabely budou uloženy do pískového lože tl. 0,250 m, na pískové lože
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bude položena krycí deska (cihly), výkop bude zpětně zasypán (hutněn), v hloubce 0,4 m bude umístěna 
výstražná fólie šířky 0,33 m, v tl. 0,15 m bude provedeno ohumusování a osetí.
Investor: Landreal s.r.o.
HGR: 2132. ČHP: 1-13-03-0280-0-00. Vodní útvar povrchových vod: OHL_0620 - Ohře od toku Liboc po tok 
Blšanka. Vodní útvar podzemních vod: 21320 - Mostecká pánev - jižní část.
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