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VD Mšeno, oprava koruny hráze bez přemostění přelivu
– sdělení k udržovacím pracím
Krajský úřad Libereckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství (dále jen krajský úřad),
jako věcně příslušný vodoprávní úřad podle § 104 odst. 2 písm. d) a § 107 odst. 1 písm. u) zákona
č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů
a jako místně příslušný vodoprávní úřad podle ustanovení § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád,
ve znění pozdějších předpisů, obdržel dne 14. prosince 2017 od Povodí Labe, státní podnik,
IČ: 70890005, se sídlem Víta Nejedlého 951/8, 500 03 Hradec Králové, zastoupeného na základě
plné moci společností HG partner s.r.o., IČ: 27221253, sídlem Smetanova 200, 250 82 Úvaly,
ohlášení udržovacích prací na stávající stavbě – vodní nádrži VD Mšeno na Mšenském potoce
v ř. km 1,5, na pozemcích č. parc. 1561, 1584, 1588/1, 1588/2, 1588/3 v katastrálním území Mšeno
nad Nisou a č. parc. 1070/8 v katastrálním území Jablonec nad Nisou.
Ohlášení udržovacích prací podle ust. § 15a odst. 3 vodního zákona bylo doloženo projektovou
dokumentací „VD Mšeno, oprava koruny hráze bez přemostění přelivu“ zpracovanou
Ing. Michalem Dvořákem (ČKAIT 0013450) v srpnu 2017, zak. č. H-17/016, stupeň DSJ, a dále
souhlasným závazným stanoviskem orgánu státní památkové péče, Magistrátu města Jablonec nad
Nisou, odboru stavebního a životního prostředí ze dne 20. 12. 2017 č. j. 111792/2017 spis. zn.
4171/2017/SPR/OŽP/Šr; souhrnným stanoviskem Magistrátu města Jablonec nad Nisou, odboru
stavebního a životního prostředí ze dne 9. 10. 2017 č.j. 81883/2017 spis. zn. 798/2017/OSŽP/
ROŽP/2; stanoviskem orgánu ochrany přírody a krajiny Krajského úřadu Libereckého kraje, odboru
životního prostředí a zemědělství ze dne 22. 9. 2017 č.j. KULK 70401/2017 a stanoviskem správce
povodí – Povodí Labe, státní podnik ze dne 9. 10. 2017 č.j. PVZ/17/41107/Js/0.
Udržovací práce spočívají v opravě koruny hlavní hráze vodního díla mimo úseku přemostění nad
bezpečnostními přelivy. Dojde k demontáži stávajících konstrukcí (zábradlí, stožárů veřejného
osvětlení, konstrukčních vrstev vozovky a chodníků, obrubníků), budou odbourány stávající
podkladní betony koruny hráze a demontovány parapetní kvádry římsy. Po provedení nových
spádových betonů, odvodňovačů a hydroizolace koruny hráze budou konstrukce a vybavení
obnoveny, vše v rozsahu předložené projektové dokumentace.
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Krajský úřad dle ust. § 15a odst. 3 vodního zákona sděluje, že k výše uvedeným ohlašovaným
udržovacím pracím nemá námitek.
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