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„Využití tepelné energie z ryolitní termy v Kamenných lázních Teplice“
Rozhodnutí
Magistrát města Teplice, odbor dopravy a životního prostředí, jako příslušný vodoprávní úřad podle
ust. § 104 odst. 2 písm. c) a ust. § 106 zák.č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů
(vodní zákon) ve znění pozdějších předpisů v y d á v á toto rozhodnutí žadateli, kterým je právnická
osoba
Lázně Teplice v Čechách a.s.
Mlýnská 253, 415 38 Teplice, IČ 44569491
podle ust. § 8 odst. 1 písm. d) zák.č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní
zákon), ve znění pozdějších změn a doplňků
povolení
k nakládání s vodami - k čerpání podzemních vod, ryolitní termy (RT), za účelem získání tepelné
energie a jejich následné vypouštění do vod povrchových. Jedná se o využití tepelné energie z ryolitní
termy v Kamenných lázních v Teplicích st.p.č. 2271/1 k.ú. Teplice, Ústecký kraj, k získání teplé
užitkové vody, ČHP 1-14-01-075.
Pro nakládání s vodami se stanovují tyto podmínky:
1. Žadatel bude respektovat podmínky pro vypouštění odpadních vod z Kamenných lázní do
toku Bystřice uvedené v rozhodnutí č.j.: ŽP 3335/231/Ro-318.1/99/Mc ze dne 14.07.1999
vydané Okresním úřadem Teplice, referátem životního prostředí vč. pozdějších změn.
2. Povolení se vydává na dobu do 31.12.2024.

Odůvodnění
Magistrát města Teplice, odbor dopravy a životního prostředí obdržel dne 04.08.2014 žádost
právnické osoby – Lázně Teplice v Čechách a.s., Mlýnská 253, 415 38 Teplice, IČ 44569491 ve věci
povolení nakládání s vodami - k čerpání podzemních vod (RT) za účelem získání tepelné energie a
jejich následné vypouštění do vod povrchových. Jedná se o využití tepelné energie z ryolitní termy –
RT v Kamenných lázních v Teplicích st.p.č. 2271/1 k výrobě teplé užitkové vody. Z několika lokalit
suterénu budovy přitéká betonovými žlaby do betonové jímky o rozměrech 2 x 1,2 o hl. 0,8 m ryolitní
terma v prům. množství 4,7 m3/hod. a z této jímky se pomocí ponorných čerpadel přečerpává do
kanalizačního potrubí, které je zaústěno do toku Bystřice v ř.km 5,1 na p.p.č. 537/2 k.ú. Teplice, ČHP
1-14-01-075. Využití tepelné energie ryolitní termy je vyprojektováno pomocí tepelného čerpadla.
Tepelné čerpadlo vyrábí sekundární médium o teplotě 55 oC. Přítokové množství RT bude měřeno
průtokoměrem FLONET. Uvedeným dnem bylo zahájeno vodoprávní řízení.
Pracoviště: Odbor dopravy a životního prostředí, Mírové nám. 2970/7, 415 95 Teplice

e-mail: mikusova@teplice.cz
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Žádost byla doložena projektovou dokumentací z července 2014 zpracovanou panem Ing. Janem
Klímou – TERM, Kollárova 11, 415 01 Teplice, č.zak.: 224/014, ČKAIT – 0400030.
Magistrát města Teplice, ODŽP oznámil dopisem č.j.: MgMT/096065/2014, zn.: ODŽP/H-518/Mi ze
dne 22.08.2014 zahájení vodoprávního řízení všem známým účastníkům řízení i dotčeným orgánům
státní správy a současně upustil od místního šetření a ústního jednání, protože to povaha věci
nevyžaduje. Účastníci řízení a dotčené orgány státní správy byli upozorněni, že mohou uplatnit své
námitky a stanoviska nejpozději do 06.09.2014, jinak k nim nebude přihlédnuto. K řízení nebyly
vzneseny žádné námitky.
Po ověření předložených dokladů a přezkoumání žádosti neshledal vodohospodářský orgán
důvody, které by bránily vydání tohoto povolení a proto rozhodl tak, jak je uvedeno ve výrokové části
tohoto rozhodnutí.

Poučení

účastníků

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho doručení dle ust. § 81 zák.č.
500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, ke Krajskému úřadu Ústeckého kraje v Ústí
nad Labem, podáním učiněným u Magistrátu města Teplice, odboru dopravy a životního prostředí.
Odvolání jen proti odůvodnění je nepřípustné.
Lhůta pro podání odvolání se počítá ode dne následujícího po doručení písemního vyhotovení
rozhodnutí, nejpozději však po uplynutí desátého dne ode dne, kdy bylo nedoručené a uložené
rozhodnutí připraveno k vyzvednutí.
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