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Rozhodnutí
Povolení k nakládání s vodami – k čerpání podzemních vod a
jejich následnému vypouštění do těchto vod za účelem získání
tepelné energie

Výroková část
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:
Vodoprávní úřad Odbor životního prostředí MěÚ Litoměřice
I. povoluje
žadateli: účastníku řízení dle § 27 odst. 1 správního řádu, kterým je:

Ing. Jaroslava Kotěborská, nar.: 22.04. 1954, bytem Želetická 809/32, Litoměřice
dle § 8 odst. 1, písm. d) vodního zákona

čerpání podzemních vod a jejich následné vypouštění do
těchto vod za účelem získání tepelné energie
−
dojde k realizaci tepelného čerpadla systému „voda – voda“ typu Eco-Touch DS
5027.5 na st.p.č.: 4919/1 v k.ú. Litoměřice pro vytápění rodinného domu žadatele
−
čerpací a zasakovací studna jsou stávající umístěné na st.p.č.: 4919/1 a p.p.č.:
4917 v k.ú. Litoměřice
−
počet měsíců, kdy bude s podzemními vodami nakládáno – 12
−
HGR 1180
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v množství:

prům.: 1,0 l/s

max.: 1,0 l/s

doba platnosti tohoto povolení se stanovuje: do 31.12. 2063

II. stanovuje podmínky
1. Odběrem podzemní vody a jejím následným zasakováním nedojde k negativnímu
ovlivnění okolních zdrojů podzemních vod ani k negativnímu ovlivnění
hydrogeologických a hydrologických poměrů zájmové lokality
2. Během provozu studní bude respektována ČSN 75 5115 „Jímání podzemní vody“, a to
články týkající se vystrojení, údržby studní a údržby jejich bezprostřeního okolí
3. Zasakovaná voda nesmí mít s výjimkou teploty horší kvalitu než voda odebraná z
jímacího vrtu
4. Během čerpání nebude překročena čerpací zkouškou zjištěná vydatnost studny 1 l/s
5. Čerpaná voda bude zasakována do stejné zvodně, z jaké byla odebrána
6. Zhlaví studní bude opatřeno těsným uzávěrem (např. Betonový poklop s těsněním),
aby při záplavách na vodních tocích Ohře a Labe nedošlo ke vniknutí povrchových
vod do studní
7. Budou dodrženy podmínky a doporučení hydrogeologického posudku

Odůvodnění
Žadatel Ing. Jaroslava Kotěborská, nar.: 22.04. 1954, bytem Želetická 809/32,
Litoměřice požádal dne 17.10. 2013 o vydání povolení k nakládání vodami – k čerpání
podzemních vod a jejich následné vypouštění do těchto vod za účelem získání tepelné energie
- k realizaci tepelného čerpadla systému „voda – voda“ typu Eco-Touch DS 5027.5 na st.p.č.:
4919/1 v k.ú. Litoměřice.
K žádosti bylo doloženo vyjádření Povodí Ohře, státní podnik ze dne 03.10. 2013, zn.:
032300-25498/2013, projektová dokumentace z 09/2013 vypracovaná Janem Břízou a
hydrogeologický posudek z 09/2013 vypracovaný RNDr. Janem Kněžkem. Podmínky byly
zapracovány do podmínek rozhodnutí. Schopnost vsakovací studny vsáknout dané množství
vody byla ověřena při čerpací zkoušce.
Vodoprávní úřad neshledal důvody bránící vydání tohoto rozhodnutí - povolení
k nakládání s vodami, a proto bylo rozhodnuto, jak je uvedeno ve výrokové části.

Poučení účastníků
Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení podat podle ustanovení § 83 odstavce 1
správního řádu 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 počtu 2 stejnopisů.
Nepodá – li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je na jeho náklady Městský úřad
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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 dle § 27 odst. 1 správního řádu:
Ing. Jaroslava Kotěborská, Želetická 809/32, Litoměřice
Účastníci řízení dle § 27 odst. 2 a 3 správního řádu:
Město Litoměřice, Mírové nám. 15/7, 412 01 Litoměřice
Dotčené orgány:
MěÚ Litoměřice – odbor životního prostředí, Pekařská 2, 412 01 Litoměřice
Na vědomí:
Povodí Ohře, státní podnik, Bezručova 4219, 430 03 Chomutov
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