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Městský úřad Litoměřice
Odbor životního prostředí

č. j.:
sp. zn.:
ev.č.:
Vyřizuje:
Telefon:
Fax:
E-mail:

0055297/14/ŽP/JBa
0048109/14/ŽP
H-990, E-1
Jiřina Bartoňová, DiS.
416916172
+420 416 916 211
jirina.bartonova@litomerice.cz

dle rozdělovníku

Litoměřice 21.08. 2014

Vrtaná studna a automatický závlahový systém na p.p.č.: 3068/1,
3067/1, 3069 v k.ú. Litoměřice – Jiráskovy sady
Povolení k nakládání s podzemními vodami – k jejich odběru
Stavební povolení

Rozhodnutí
Výroková část
Městský úřad Litoměřice, odbor životního prostředí, jako věcně příslušný vodoprávní
úřad dle ustanovení § 104 odst. 2 písm. c) a ustanovení § 106 odst. 1 zákona č. 254/2001
Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (vodní zákon),
jako speciální stavební úřad podle ustanovení § 15 odst. 1 písm. d) zákona č. 183/2006 Sb.,
o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (stavební zákon) a
jako místně příslušný podle ustanovení § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění
pozdějších předpisů (správní řád), ve společném řízení podle ustanovení § 140 správního
řádu
účastníkovi řízení (§27 odst. 1 správního řádu), kterým je:

Město Litoměřice, se sídlem Mírové náměstí 15/7, Litoměřice, IČ 00263958
I. vydává
dle § 8 odst. 1, písm. b) bod 1. vodního zákona
povolení k nakládání s podzemními vodami – jejich odběru

z vrtané studny na p.p.č.: 3068/1 v k.ú. Litoměřice
- ve studni bude osazeno ponorné čerpadlo
- odebraná voda bude sloužit k závlaze ploch parku Jiráskovy sady a přilehlých
- počet měsíců v roce, kdy je voda odebírána – 7, Hgr. 4523, x=990550, y=755950
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max. 5,0 l/s

400,0 m3/měs.

2355 m3/rok

doba platnosti tohoto povolení se stanovuje do 31.12. 2034
II. vydává
dle § 15 odst. 1 vodního zákona a § 115 stavebního zákona
stavební povolení
k provedení stavby vodního díla

Vrtaná studna a automatický závlahový systém na p.p.č.: 3068/1,
3067/1, 3069 v k.ú. Litoměřice – Jiráskovy sady
Základní údaje o povolené stavbě:
1. účel vodního díla:
- zdroj vody
- závlaha pozemků parku
2. druh vodního díla:
- studna
- závlaha
3. členění vodního díla na stavební objekty:

---

4. popis stavby vodního díla:
- vrtaná studna hloubky 78 m a automatický závlahový systém (přívodní potrubí PE ø 63
mm, PN 16, hlavní potrubí PE ø 63 mm, PN 10, sekční rozvody PE ø 50-40 mm, PN 7,5,
postřikovače)
III. stanovuje podmínky pro provedení stavby - vodního díla
1. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace vypracované Ing. Michalem
Jeřábkem - ČKAIT 0400266 a ověřené ve vodoprávním řízení.
2. Stavebník je povinen vodoprávnímu úřadu oznámit za účelem provedení kontrolní
prohlídky stavby tyto fáze výstavby: kontrolu pokládky závlahy
3. K žádosti o kolaudační souhlas bude předloženo zejména:
 kompletní projektová dokumentace opravená podle skutečného provedení včetně
popisu odchylek od ověřené dokumentace
 doklady stanovené vyhláškou č. 432/2001 Sb. v platném znění
 doklady za zneškodnění nebo využití odpadů z realizace stavby
 závazná stanoviska dotčených orgánů k užívání stavby vyžadována zvláštními
právními předpisy
 do katastrální mapy v platném souřadnicovém a výškovém systému zaměření
skutečného stavu stavby
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4. Před zahájením prací zajistí stavebník vytyčení všech stávajících úložných zařízení jejich
správci, při provádění navrhované stavby budou dodržovány požadavky uvedené ve
vyjádřeních správců inženýrských sítí :
 T-Mobile Czech Republic a.s. ze dne 01.08. 2014, zn. AppIID
 UPC Česká republika, s.r.o. ze dne 01.07. 2014, č. žádosti A2711/2014
 Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. ze dne 12.08. 2014 značka:
O14610092265/OTPCUL/Mt
 Ministerstvo obrany, Agentura hospodaření s nemovitým majetkem – ze dne 02.07.
2014 a ze dne 22.02. 2013, č.j.: 1238/64541-ÚP/2013-7103/44 (VUSS)
 Telefónica Czech Republic, a.s. ze dne 24.04. 2014, č.j.: 582907/2014 a O2 Czech
Republic ze dne 24.06. 2014
 RWE Distribuční služby, s.r.o. ze dne 03.07. 2014, zn.: 5000961055
 ČEZ Distribuce, a.s. ze dne 17.06. 2014, zn.: 0100292095 a ze dne 09.07. 2014, zn.:
1067383178/232
 ČD-Telematika a.s. ze dne 11.06. 2014, zn.: 10866/2014-Če
5. Budou dodrženy požadavky uvedené ve stanoviscích dotčených orgánů:
 MěÚ Litoměřice - odboru ŽP ze dne 02.07. 2014, č.j.: 0042940/14/ŽP
 SCHKO České středohoří
 MěÚ Litoměřice, Odboru školství, kultury, sportu a památkové péče ze dne 09.06.
2014, č.j.: 0037964/14/ŠKAS/HPo
 MěÚ Litoměřice, Odboru dopravy a SH ze dne 06.06. 2014
6. Při provádění stavby je nutno dodržovat předpisy týkající se bezpečnosti práce a
technických zařízení a dbát o ochranu zdraví osob na staveništi
7. Budou dodrženy podmínky vyjádření Povodí Ohře, státní podnik ze dne 23.06. 2014, zn.
301100-2383/2014: při výstavbě a během provozu studny bude respektována ČSN 755115
„Jímání podzemní vody“, odběrem nesmí být negativně ovlivněny okolní zdroje podzemních
vod ani přetěžována vlastní zvodeň
8. deponie přebytečného výkopku nebudou ukládány ve volné krajině
IV. stanovuje, že stavbu lze užívat jen na základě kolaudačního souhlasu.
V. stanovuje termín pro dokončení stavby: 31.12. 2014
VI. rozhoduje o námitkách účastníků řízení takto: nebyly vzneseny

Odůvodnění
Žadatel: Město Litoměřice, se sídlem Mírové náměstí 15/7, Litoměřice, IČ 00263958
požádal dne 24.07. 2014 o vydání povolení k nakládání s podzemními vodami - k jejich
odběru a stavebního povolení k vodnímu dílu: Vrtaná studna a automatický závlahový systém
na p.p.č.: 3068/1, 3067/1, 3069 v k.ú. Litoměřice – Jiráskovy sady.
Zahájení vodoprávního řízení bylo oznámeno všem známým účastníkům řízení a
dotčeným orgánům. Jelikož byly správnímu orgánu dobře známy poměry staveniště a žádost
poskytovala dostatečný podklad pro posouzení navrhované stavby, upustilo se ve smyslu
ustanovení § 112 odst. 2 stavebního zákona od místního šetření a ústního jednání. Námitky
bylo možno uplatnit nejpozději do 07.08. 2014.
Vodoprávní úřad MěÚ Litoměřice posoudil předloženou žádost včetně projektové
dokumentace. Dále bylo předloženo hydrogeologické posouzení - vypracoval RNDr. Aleš
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Cahlík - odborně způsobilá osoba v oboru hydrogeologie a geologických prací - sanací –
05/2014. Pro stavbu byla uzavřena mezi Stavebním úřadem MěÚ Litoměřice a stavebníkem
Městem Litoměřice Veřejnoprávní smlouva o umístění stavby č.j.: 0045390/14/SÚ/JNe, která
nabyla účinnosti dne 07.08. 2014.
Vodoprávní úřad zajistil vzájemný soulad předložených stanovisek a vyjádření a
zahrnul je do podmínek rozhodnutí. Jelikož nebyly shledány důvody bránící vydání povolení
k nakládání s vodami a stavebního povolení stavby vodního díla, žádosti bylo vyhověno a
rozhodnuto tak, jak je uvedeno ve výrokové části tohoto rozhodnutí.

Poučení účastníků
Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení podat odvolání, 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, ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho
oznámení ke Krajskému úřadu Ústeckého kraje podáním učiněným u Městského úřadu
Litoměřice. Odvolání se podává v takovém počtu stejnopisů, aby každý účastník řízení dostal
jeden stejnopis a jeden stejnopis zůstal vodoprávnímu úřadu. Nepodá – li účastník potřebný
počet stejnopisů, vyhotoví je na jeho náklady Městský úřad Litoměřice. Podané odvolání má
v souladu s ustanovením § 85 odstavce 1 správního řádu odkladný účinek. Odvolání jen proti
odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.

Jiřina Bartoňová, DiS.
oprávněná úřední osoba
vodoprávní úřad MěÚ Litoměřice

Rozdělovník:
účastníci řízení - § 27 odst. 1 správního řádu - obdrží do vlastních rukou
 Město Litoměřice, Mírové náměstí 15/7, 412 01 Litoměřice
účastníci řízení - § 27 odst. 2 a 3 správního řádu - obdrží do vlastních rukou









T-Mobile Czech Republic a.s., Tomíčkova 2144/1, 148 00 Praha 4
Ministerstvo vnitra, Na štolou 936/3, 170 00 Praha 7
ČD-Telematika a.s., Pernerova 2819/2a, 130 00 Praha 3
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s., Přítkovská 1689, 415 50 Teplice
Telefónica Czech Republic, a.s., Za Brumlovkou 266/2, 140 22 Praha 4
RWE Distribuční služby, s.r.o., Plynárenská 499/1, 657 02 Brno
ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín IV
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 Ministerstvo obrany, Agentura hospodaření s nemovitým majetkem, Hradební
12/772,P.O.BOX 45,110 05 Praha 1
 UPC Česká republika, s.r.o., Závišova 5, 140 00 Praha 4
dotčené orgány: - obdrží do vlastních rukou
 MěÚ Litoměřice – odbor životního prostředí, Pekařská 2 , 412 01 Litoměřice
 MěÚ Litoměřice – odbor dopravy a SH, Topolčianská 1, 412 01 Litoměřice
 MěÚ Litoměřice – odbor školství, kultury, sportu a památkové péče, Pekařská 2, 412 01
Litoměřice
 Správa Chráněné krajinné oblasti České středohoří, Michalská 14, 412 01 Litoměřice
na vědomí:
 Povodí Ohře, státní podnik, Bezručova 4219, 430 03 Chomutov
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