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ROZHODNUTÍ

Povolení k nakládání s vodami
Výroková část
Městský úřad Litoměřice, odbor životního prostředí, jako vodoprávní úřad věcně příslušný
podle ustanovení § 104 odst. 2 písm. c) a ustanovení § 106 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb.,
o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů a místně
příslušný správní orgán podle ustanovení § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění
pozdějších předpisů,
účastníkovi řízení (§27 odst. 1 správního řádu), kterým je
Marie Tenglerová, nar. 22.06.1945, Litoměřická 135, 411 48 Křešice
I. vydává
podle ustanovení § 8 odst. 1 písm. d) vodního zákona
povolení k nakládání s podzemními vodami – k jejich odběru
pro stávající studnu umístěnou na pozemku parc.č. 92/4 v k.ú. Křešice u Litoměřic
Popis nakládání s vodami: ze stávající studny je voda čerpána pro tepelné čerpadlo systém
voda-voda a po odebrání tepla následně vypouštěna do dešťové kanalizace
Účel povoleného nakládání s vodami: jako zdroj vody pro vytápění TČ systém voda-voda
Rozsah povoleného nakládání s vodami:
max. 0,15 l/s

max. 485 m3/měsíc

max. 3495 m3/rok
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Počet měsíců v roce, kdy se odebírá:

8

Doba, na kterou se povolení vydává:

na dobu existence vodního díla max. na 30 let

Číslo hydrogeologického rajonu :

4523 – Křída Obrtky a Úštěckého potoka

Odůvodnění
Účastník řízení (§27 odst. 1 správního řádu), kterým je Marie Tenglerová, nar. 22.06.1945,
Litoměřická 135, 411 48 Křešice požádal dne 27.06.2017 o povolení k nakládání
s podzemními vodami – k jejich odběru ze stávající studny na pozemku parc.č. 92/4 v k.ú.
Křešice u Litoměřic. Stávající kopaná studna hluboká 5,85 m sloužila pro potřeby RD Křešice
č.p. 135. PD studny se nedochovala, žadatel doložil pasport stávající studny včetně vyjádření
hydrogeologa Ing. Jaromíra Malce ze dne 25.04.2017. Dále bylo předloženo vyjádření Povodí
Ohře, státní podnik Chomutov ze dne 20.06.2017 zn.: POH/26335/2017-2/032300.
Vypouštění do obecní kanalizace bylo povoleno jeho vlastníkem Obcí Křešice ze dne
29.05.2017 pod č.j.: OUKřešice-0359/2017.
Vodoprávní úřad MěÚ Litoměřice neshledal důvody bránící vydání povolení k nakládání s
vodami, žádosti bylo vyhověno a rozhodnuto tak, jak je uvedeno ve výrokové části tohoto
rozhodnutí.

Poučení účastníků
Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení podat odvolání podle ustanovení § 83 odstavce
1 správního řádu ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu Ústeckého kraje
podáním učiněným u Městského úřadu Litoměřice , 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 . Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby
jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodáli účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka. Podané
odvolání má v souladu s ustanovením § 85 odstavce 1 správního řádu odkladný účinek.
Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.

Břetislav Holub
oprávněná úřední osoba
vodoprávní úřad Litoměřice
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Rozdělovník:

Účastníci řízení dle § 27 odst. 1 správního řádu:
Marie Tenglerová, nar. 22.06.1945, Litoměřická 135, 411 48 Křešice
Účastníci řízení dle § 27 odst. 2 správního řádu:
Obec Křešice, Nádražní 84, 411 48 Křešice, IČ: 00263851
Dotčené orgány státní správy:
Městský úřad Litoměřice, odbor životního prostředí, Pekařská 2, 412 01 Litoměřice
Ostatní:
Povodí Ohře, státní podnik, Bezručova 4219, 430 03 Chomutov, IČ: 70889988
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