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Rozhodnutí
Výroková část:
Magistrát města Chomutova, Vodoprávní úřad, jako vodoprávní úřad příslušný podle § 104 odst. 2
písm. c) a § 106 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon) ve znění
pozdějších předpisů (dále jen "vodní zákon") a jako místně příslušný dle § 11 zákona č. 500/2004 Sb.,
správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), ve správním řízení posoudil žádost,
kterou dne 17. 09. 2019 podal
Jiří Jíra, nar. 23. 01. 1990, Husova 2983, 430 03 Chomutov,
kterého zastupuje Profivoda s.r.o., IČO 29077451, 17. listopadu 797, 334 41 Dobřany
(dále jen "žadatel"), a na základě tohoto posouzení:
I.

Podle § 14 odst. 1 písm. c) vodního zákona
vydává povolení

k činnostem - ke geologickým pracím spojeným se zásahem do pozemku v záplavových územích
a v ochranných pásmech vodních zdrojů, které mohou ovlivnit vodní poměry:
Průzkumný hydrogeologický vrt HV 1 jako zdroj vody na pozemku p.p.č. 664/2 v k.ú. Mezihoří
u Chomutova
na místě:
Název kraje
Ústecký
Název obce
Mezihoří
Identifikátor katastrálního území
603171
Název katastrálního území
Mezihoří u Chomutova
Parcelní čísla dle evidence katastru nemovitostí
parc. č. 664/2 v katastrálním území Mezihoří
u Chomutova
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6131 Krystalinikum Krušných hor
od Chomutovky po Moldavu
982236, 810024

v tomto rozsahu:
• Jedná se o vertikální průzkumný hydrogeologický vrt HV - 1 o hloubce 35 - 40 m na pozemku p.p.č.
664/2 v k.ú. Mezihoří u Chomutova
• Vrt bude prováděn rotačně příklepovým způsobem, výplach vzduchem, při vrtném průměru 200
mm, s PVC pažením průměru 125 - 140 mm do hloubky 35 – 40 m, definitivní upřesnění hloubky
bude uskutečněno podle průběžných výsledků realizace průzkumného vrtu. Rozložení plných
a perforovaných úseků bude určeno dle zjištěných pásem přítoků v průběhu vrtání.
• Vliv čerpání vody z HV - 1 je odhadnut do vzdálenosti 20 - 30 m.
• V případě úspěšné realizace průzkumného hydrogeologického vrtu a přítomnosti vyhovujícího
přítoku podzemní vody bude vrt vystrojen jako jímací objekt pro individuální zásobování obyvatel
vodou s požadavkem na zdroj vody pro 4 EO a péče o zahradu.
• Předpokládaná spotřeba vody cca 0,003 – 0,004 l/s, skutečná vydatnost vrtu bude upřesněna podle
výsledků průzkumu.
• Lokalita se nachází v CHOPAV Krušné hory a v ochranném pásmu vodního zdroje: Vodní nádrž
Jirkov, stupeň ochrany: 2
I. Stanoví podmínky povolení
1. Souhlas pozbývá platnosti, jestliže průzkumné geologické práce nebudou zahájeny do dvou let
od nabytí právní moci rozhodnutí.
2. Geologické práce budou provedeny v souladu s projektem geologických prací stanoveným
v § 5 odst. 1 vyhlášky č. 369/2004 Sb., o projektování, provádění a vyhodnocování geologických prací,
oznamování rizikových geofaktorů a o postupu při výpočtu zásob výhradních ložisek.
3. Vrtné práce budou řízeny osobou oprávněnou projektovat, provádět a vyhodnocovat geologické
práce podle zákona č. 62/1988 Sb., o geologických pracích a o Českém geologickém úřadu, v platném
znění.
4. Během vrtných prací budou dodržena všechna bezpečnostní opatření ve vztahu k ochraně
podzemních vod (zajištění strojních částí vrtné soupravy a ostatních zařízení proti úniku ropných
a jiných škodlivých látek).
5. Vodoprávnímu úřadu bude ohlášeno dokončení průzkumných geologických prací.
6. Do 12 měsíců od ukončení geologických průzkumných prací bude podána žádost o převedení
průzkumného díla na vodní dílo.
7. V případě nevyužití průzkumného díla vrtu HV-1 k zamýšlenému účelu, bude dílo odborně
zlikvidováno záhozem a svrchní část jílovocementovou směsí, a pozemek bude uveden do
předchozího stavu.
Účastníci řízení, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu dle § 27 odst. 1 písm. a) správního
řádu:
Jiří Jíra, nar. 23. 01. 1990, Husova 2983, 430 03 Chomutov
Odůvodnění:
Dne 17. 09. 2019 podal žadatel Jiří Jíra, nar. 23. 01. 1990, Husova 2983, 430 03 Chomutov, kterého
zastupuje Profivoda s.r.o., IČO 29077451, 17. listopadu 797, 334 41 Dobřany, žádost o povolení
vodoprávního úřadu k některým činnostem - ke geologickým pracím spojeným se zásahem do pozemku
v záplavových územích a v ochranných pásmech vodních zdrojů, které mohou ovlivnit vodní poměry.
Tímto dnem bylo zahájeno vodoprávní řízení.
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Žádost byla doložena všemi povinnými doklady podle ustanovení § 8 vyhlášky č. 183/2018 Sb., o
náležitostech rozhodnutí a dalších opatření vodoprávního úřadu a o dokladech předkládaných
vodoprávnímu úřadu, a dalšími doklady, a to:
Plnou mocí
Hydrogeologickým posudkem zpracovaným v září 2019 Ing. Ivanem Landou, držitelem odborné
způsobilosti v hydrogeologii (odborná způsobilost č. 1288/2001 v hydrogeologii, geologických
pracích – sanacích)
Vyjádřením Povodí Ohře, státní podnik Chomutov ze dne 30. 09. 2019 č.j.: POH/44640/20192/032300
Odborná posouzení
K žádosti byl předložen projekt hydrogeologických průzkumných prací zpracovaný v září 2019 Doc. RNDr.
Ing. Ivanem Landou, Dr.Sc., držitelem odborné způsobilosti v hydrogeologii, geologických pracích sanacích (č. 1288/2001), v jehož závěru uvedl, že vliv čerpání vody z HV – 1 je odhadnut do vzdálenosti
cca 20 – 30 m. V okolí nejsou žádné využívané zdroje vody. S ohledem na čerpané množství,
hydrogeologické podmínky nebude hladina v mělkých kopaných studnách vrtem HV – 1 ovlivněna.
Posouzení vodoprávního úřadu:
Magistrát města Chomutova, Vodoprávní úřad, neoznamoval zahájení tohoto řízení zvláštním opatřením
a po posouzení všech podkladů podle ustanovení § 115 odst. 11 vodního zákona rozhodl bezodkladně.
Vodoprávní úřad zjistil, že jejím uskutečněním nebo užíváním nejsou ohroženy zájmy chráněné vodním
zákonem a zvláštními předpisy. Lze předpokládat, že realizací záměru nedojde ke zhoršení stavu vodních
útvarů a nebude mít za následek nedosažení dobrého stavu/potenciálu vod.
Vodoprávní úřad proto 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:
Povodí Ohře, státní podnik, podal dne 30. 09. 2019 vyjádření vedené pod značkou POH/44640/20192/032300, ve kterém vyjádřil nesouhlas s realizací vrtu z důvodu, že zdroj podzemní vody bude sloužit
pro individuální zásobování rodinného domu, jehož odkanalizování je navrženo v rozporu s opatřením
OHL207008 „Zásady čištění odpadních vod a odkanalizování komunálních zdrojů“. Vodoprávní úřad
k vyjádření nepřihlédl, neboť projednávaný průzkumný vrt pouze ověřuje potenciál podzemních vod
s cílem následného využití průzkumného díla na stavbu k jímání podzemní vody. Stavba studny
a nakládání s podzemními vodami bude projednáváno v rámci samostatného správního řízení. Likvidace
splaškových vod nesouvisí s vybudováním průzkumného vrtu.
Účastníci řízení - další dotčené osoby:
Obec Blatno, Povodí Ohře, státní podnik, závod Chomutov

Poučení účastníků:
Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení, a to ke Krajskému úřadu
Ústeckého kraje, odboru životního prostředí a zemědělství, podáním u zdejšího správního orgánu.
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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
správní orgán na náklady účastníka. Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý
výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.
„otisk úředního razítka“

Ing. Barbora Basslerová
Referent odboru životního prostředí

Obdrží:
účastníci řízení (doručenky do vlastních rukou)
Profivoda s.r.o., IDDS: wm5jcf7
v zastoupení pro: Jiří Jíra, nar. 23. 01. 1990, Husova 2983, 430 03 Chomutov,
Obec Blatno, IDDS: 92haqxs
Povodí Ohře, státní podnik, závod Chomutov, IDDS: 7ptt8gm
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