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ROZHODNUTÍ
Odbor životního prostředí Městského úřadu v Litoměřicích jako věcně příslušný vodoprávní úřad dle
ustanovení § 104 odstavce 2 písmene c) a ustanovení § 106 odstavce 1, zákona číslo 254/2001 Sb. o
vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (vodní zákon) a jako místně příslušný
vodoprávní úřad podle § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (správní
řád) vydává následující rozhodnutí:

Výroková část
Odbor životního prostředí MěÚ Litoměřice uděluje žadateli – účastníkovi řízení dle § 27 odst. 1
správního řádu, kterým je:
Luděk Trčka, nar. 24.6.1966, Tlučeň 58, 412 01 Hlinná,
kterého zastupuje Mgr. Jana Čápová, IČO 64006310, U Kamencového jezera 5861, 430 01
Chomutov
(dále jen "žadatel"), a na základě tohoto posouzení:
povoluje
dle ustanovení § 14 odst. 1 písm. c) vodního zákona

geologické práce
pro činnost:
Průzkumný hydrogeologický vrt na p. p. č. 615/16 v k. ú. Tlučeň
-

Činnost v ochranném pásmu vodního zdroje

HGR: 4620 – Křída Obrtky a Úštěckého potoka
Souřadnice X/Y: 984979/759184
Popis činnosti:
Jedná se o provedení geologických prací jejichž cílem je využití průzkumného vrtu na stavbu k jímání
podzemní vody na p. p. č. 615/16 v k. ú. Tlučeň. Vrt bude hluboký 30 m. Voda z vrtu by měla sloužit pro
individuální zásobování rekreačního objektu a navazujících pozemků pitnou a užitkovou vodou. .
Povolení provádění činnosti se vydává za těchto podmínek:
1. 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, během vrtných prací bude zajištěna přítomnost hydrogeologa, který zajistí, že
nedojde k propojení zastižených zvodní a jejich vzájemné kontaminaci. Jednotlivé zastižené
zvodně budou nepropustně zatěsněny.
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2. Během vrtných prací bude přítomen hydrogeolog, který zajistí, že nedojde k propojení
zastižených zvodní a k jejich vzájemné kontaminaci. Jednotlivé zastižené zvodně budou
nepropustně zatěsněny.
3. Během vrtných prací je třeba dodržet bezpečnostní opatření ve vztahu k ochraně podzemních vod
(zajištění strojních částí vrtné soupravy a ostatních zařízení proti úniku ropných a jiných
škodlivých látek).
4. Deponie přebytečného výkopku a jiné stavební odpady nebudou pod jakoukoli záminkou
ukládány do volné krajiny, dočasně ani trvale
5. Při realizaci a vystrojování vrtu bude respektována ČSN 755115
6. Nebude-li možno hydrogeologický vrt využít po vyhodnocení průzkumu jako vrtanou
studnu, bude tento bez odkladu odstraněn odbornou firmou.
7. Odběrem nebudou negativně ovlivněny okolní zdroje podzemních vod ani přetěžována vlastní
zvodeň, což bude ověřeno čerpací zkouškou
8. V průběhu vrtných prací a čerpací zkoušky budou měřeny výšky hladin v okolních studních
do vzdálenosti 20 m – vlastníci těchto studní budou prokazatelně seznámeni s daným záměrem
v dostatečné předstihu min. 7 dní, budou vyzváni k umožnění přístupu pro monitorování, popř.
budou vyzváni k provádění monitorování, v případě neumožnění monitorování bude o tomto
proveden záznam
9. Vyhodnocení čerpací zkoušky s dopady na okolní studny bude nezbytným podkladem pro
následné případné povolení studny a k odběru podzemních vod
10. Pro povolení studny a odběru podzemních vod bude doloženo vyjádření hydrogeologa
Účastníci řízení, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:
Luděk Trčka, nar. 24.6.1966, Tlučeň 58, 412 01 Hlinná

Odůvodnění:
Žadatel požádal dne 22.1.2020 o vydání povolení k některým činnostem dle § 14 odst. 1 písm. c) vodního
zákona pro činnost: Hydrogeologický průzkumný vrt na p. p. č. 615/16 v k. ú. Tlučeň.
Žádost byla doložena všemi povinnými doklady podle ustanovení vyhlášky č. 183/2018 Sb. v platném
znění, o dokladech žádosti o rozhodnutí nebo vyjádření a o náležitostech povolení, souhlasů a vyjádření
vodoprávního úřadu. Bylo předloženo: Projekt geologických prací – hydrogeologický posudek, který
vypracoval RNDr. Lumír Horčička, ze září 2019, stanovisko AOPK, Regionální pracoviště, Správa
CHKO České středohoří č. j.: SR/2318/UL/2019-2 ze dne 13. 11. 2019, vyjádření společnosti
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. zn.: O20690004831/TPCUL/Ka ze dne 17. 01. 2020. Podmínky
byly zapracovány do podmínek tohoto rozhodnutí.
Správce ochranného pásma vodního zdroje – Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. a orgán ochrany
přírody a krajiny – AOPK, Regionální pracoviště, Správa CHKO České středohoří, souhlasí s provedením
průzkumného vrtu.
Vodoprávní úřad v provedeném řízení přezkoumal předloženou žádost a zjistil, že realizací záměru dle
předložené dokumentace a při dodržení stanovených podmínek, nebudou negativně dotčeny zájmy
vodního zákona. Lze předpokládat, že záměrem nedojde ke zhoršení stavu vodního útvaru, záměr nebude
mít za následek nedosažení dobrého stavu/potenciálu vod.
Upozornění: toto rozhodnutí nenahrazuje stavební povolení pro vrtanou studnu ani povolení k
nakládání s podzemními vodami – jejich odběru.
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Účastníci řízení - další dotčené osoby:
Obec Hlinná
Poučení účastníků:
Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu Ústeckého
kraje podáním u zdejšího správního orgánu.
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.

Jiřina Bartoňová, DiS.
vedoucí Vodoprávního úřadu MěÚ Litoměřice

Obdrží:
navrhovatelé (doručenky)
Mgr. Jana Čápová, U Kamencového jezera č.p. 5861, 430 01 Chomutov 1
ostatní účastníci (doručenky)
Obec Hlinná, IDDS: kkqaqtd
DOSS
Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky, regionální pracoviště Správa chráněné krajinné
oblasti České středohoří, IDDS: 6npdyiv
ostatní
Povodí Ohře, státní podnik, IDDS: 7ptt8gm

