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ROZHODNUTÍ
Odbor životního prostředí Magistrátu města Ústí nad Labem, jako vodoprávní úřad příslušný
podle ust. § 104 odst. 2 písm. c) a ust. § 106 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o
změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů a místně příslušný
správní orgán podle ust. § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších
předpisů, vydává žadateli, jímž je Olga Pezlová, nar. 9.6.1977, Tolstého 1249, 400 03 Ústí
nad Labem,
SOUHLAS
podle ustanovení § 14 odst. 1 písm. c) vodního zákona, tj. ke geologickým pracím spojeným se
zásahem do pozemku v záplavových územích (§ 66) a v ochranných pásmech vodních zdrojů
pro záměr
„Průzkumný vrt na p.p.č. 1332, k.ú. Sebuzín“,
které mohou ovlivnit vodní poměry, neboť se nachází v ochranném pásmu vodního zdroje II.
stupně Sebuzín – Církvice (dále jen OPVZ). Pozemek se nenachází ve stanoveném
záplavovém území.
Předmět souhlasu:
 Realizace průzkumného hydrogeologického vrtu pro zjištění úrovně využitelné hladiny
podzemní vody na p. p. č. 1332 v k. ú. Sebuzín, o projektované hloubce do 40 m.
 Cílem je ověření možnosti vybudování drobného vodního zdroje pro potřeby stávajícího
rekreačního objektu.
Situování stavby:


Záměr je situován v kraji Ústeckém, na území města Ústí nad Labem, k.ú. Sebuzín, p.p.č.
1332, na území CHKO České středohoří (IV. zóna). HGR: 4620, ČHP: 1-13-05-0210-0-00,
vodní útvar povrchových vod: OHL_0750 – Labe od toku Ohře po tok Bílina, vodní útvar
podzemních vod: 4620 – Křída Dolního Labe po Děčín – pravý břeh. Orientační poloha
místa záměru – souřadnice S-JTSK: X / Y = 759445 / 983165.

Souhlas se podle ustanovení § 14 odst. 3 vodního zákona vydává za těchto podmínek:
1.

Průzkumné geologické práce budou provedeny v souladu s projektem prací
hydrogeologického průzkumu malého rozsahu a Vyjádřením pro udělení Souhlasu podle
§ 17, stanoveným dle ust. § 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, s názvem „Vrt pro studnu Sebuzín p.p.č. 1332“–
přepracovaná verze, které vypracoval RNDr. Jan Kněžek, odborná způsobilost v
hydrogeologii (č. autorizace 1998/2005), Pod Parkem 32, Ústí nad Labem, datum
zpracování 30.8.2019.
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Vrtné práce budou prováděny a řízeny pod přímým dohledem osoby oprávněné
projektovat, provádět a vyhodnocovat geologické práce podle ust. § 3 zákona č.
62/1988 Sb., o geologických pracích a o Českém geologickém úřadu, v platném
znění, který dle zjištěných skutečností v průběhu vrtných prací upřesní konstrukci
průzkumného vrtu k udržení níže uvedených požadavků.
Při provádění vrtných prací musí být zdokumentován geologický profil a registrovány
všechny přítoky vod do vrtu (hloubka, intenzita).
Vhodnou volbou vrtných prací a vystrojení díla je nutné zamezit vzájemnému propojení
jednotlivých zvodní (zachování přirozené hydrogeologické stratifikace horninového
souboru) a zajistit ochranu podzemních vod od možné kontaminace z povrchu.
Jednotlivé zastižené zvodně budou nepropustně zatěsněny.
Odběrem nebudou negativně ovlivněny okolní zdroje podzemních vod ani
přetěžována vlastní zvodeň, což bude ověřeno čerpací zkouškou (dle ČSN 73 6614)
za současného sledování okolních studní a studny na p.p.č. 334 v k.ú. Čeřeniště.
Veškeré činnosti spojené s realizací předmětné stavby a hospodařením v této
oblasti musí probíhat tak, aby nedošlo k ohrožení povrchových vod, podzemních
vod (ztráta č změna vydatnosti, kvality apod.) a dále tak, aby nedošlo ke zhoršení
jejich využitelnosti pro vodárenské účely.
Jelikož se jedná o geologické práce prováděné na území obce Sebuzín, je třeba před
jejich započetím nejméně 15 dní předem oznámit tento záměr věcně a místně příslušné
obci (tj. městu Ústí nad Labem, jmenovitě pak MO Střekov).
Protože záměrem je realizace vrtu s hloubkou větší než 30 m, je nutno před jeho
realizací předložit „Projekt geologických prací“ také k vyjádření Krajskému úřadu, odboru
životního prostředí a zemědělství, se sídlem v Ústí nad Labem. Dále zahájení vrtných
prací bude zeměvrtnou firmou projednáno – ohlášeno Obvodnímu báňskému úřadu v
Mostě nejméně 8 dní před jejich realizací.
Dokončení průzkumných vrtných prací bude písemně ohlášeno na příslušný vodoprávní
úřad, tj. Magistrát města Ústí nad Labem, odbor životního prostředí.
Bude-li zjištěn zdroj podzemní vody a pro další využití bude uvažováno vrt vystrojit, pak je
povinností investora si nejpozději do 12. měsíců od ukončení geologických
průzkumných prací zajistit povolení k nakládání s podzemními vodami, tj. k odběru
podzemních vod a povolení stavby dle ust. § 8 odst. 1 písm. b) bod 1. a ust. § 15 odst. 1
vodního zákona na základě žádosti u zdejšího vodoprávního úřadu, tj. Magistrátu města
Ústí nad Labem, odboru životního prostředí.
Zdejšímu vodoprávnímu úřadu bude předložen návrh likvidace průzkumného díla v
případě, že nebude zdroj podzemní vody zjištěn a dílo nebude vystrojeno či v případě, že
žádost o následné využití průzkumného díla bude zamítnuta. Pozemek pak bude uveden
do původního stavu.
Deponie přebytečného výkopku a jiné stavební odpady nebudou pod jakoukoliv záminkou
ukládány do volné krajiny, dočasně ani trvale.
Při realizaci a vystrojování vrtu bude respektována ČSN 75 5115 „Jímání podzemní vody“.
Budou dodrženy podmínky obsažené ve vyjádření společnosti Severočeské vodovody a
kanalizace, a.s., ze dne 29.10.2019, zn. O19690099372/UTPCUL/MD.
Budou dodrženy podmínky obsažené ve vyjádření společnosti Povodí Ohře, s.p., ze dne
2.8.2019, zn. POH-35760/2019-2/032300.
Budou dodrženy podmínky závazného stanoviska AOPK ČR, Správy CHKO České
středohoří ze dne 19.8.2019, č.j. SR/1732/UL/2019-2.
Tento souhlas má platnost 2 roky od jeho vydání.

Účastník řízení (§ 27 odst. 1 správního řádu):
Olga Pezlová, Tolstého 1249, 400 03 Ústí nad Labem, narozena dne 9.6.1977
Magistrát města Ústí nad Labem, Velká Hradební 2336/8, 401 00 Ústí nad Labem
tel.: +420 475 271 111, ,www.usti-nad-labem.cz
e-mail: podatelna@mag-ul.cz
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ODŮVODNĚNÍ
Magistrát města Ústí nad Labem, odbor životního prostředí, obdržel dne 29.10.2019 žádost
o vydání souhlasu podle ust. § 14 odst. 1 písm. c) vodního zákona, ke geologickým pracím
spojeným se zásahem na pozemku v záplavových územích (§ 66 vodního zákona) a v
ochranných pásmech vodních zdrojů, neboť záměr se nachází v ochranném pásmu vodního
zdroje II. stupně Sebuzín-Církvice (dále jen OPVZ). Žádost podal účastník řízení Olga Pezlová,
Tolstého 1249, 400 03 Ústí nad Labem.
Záměrem je realizace průzkumného hydrogeologického vrtu pro zjištění úrovně využitelné
hladiny podzemní vody na p. p. č. 1332 v k. ú. Sebuzín, o projektované hloubce do 40 m s
cílem ověření možnosti vybudování drobného vodního zdroje pro potřeby stávajícího
rekreačního objektu.
Žádost o vydání souhlasu byla vybavena těmito podklady:
 Projekt prací hydrogeologického průzkumu malého rozsahu a Vyjádřením pro udělení
Souhlasu podle § 17 vodního zákona, zpracovatel RNDr. Jan Kněžek, odborná způsobilost
v hydrogeologii (č. autorizace 1998/2005), Pod Parkem 32, Ústí nad Labem, datum
zpracování 30.8.2019.
 Vyjádřením a stanoviskem Povodí Ohře, státní podnik, ze dne 2.8.2019, zn. POH35760/2019-2/032300.
 Vyjádřením SčVK, a.s., ze dne 29.10.2019, zn. O19690099372/UTPCUL/MD.
 Závazným stanoviskem AOPK ČR, Správy CHKO České středohoří ze dne 19.8.2019, č.j.
SR/1732/UL/2019-2.
 Oznámení vodoprávního orgánu o zahájení řízení ve věci zed ne 11.11.2019, č.j.:
MMUL/OŽP/VHO/164266/2019/LípJ.
Žádost byla předložena na předepsaném formuláři se všemi povinnými doklady podle vyhlášky
č. 183/2018 Sb., o náležitostech rozhodnutí a dalších opatření vodoprávního úřadu a o
dokladech předkládaných vodoprávnímu úřadu, v platném znění.
Dnem podání žádosti bylo v dané věci zahájeno správní řízení. Vodoprávní úřad oznámil podle
§ 47 správního řádu a § 115 odst. 8 vodního zákona, zahájení tohoto řízení, vedené pod č. j.
spisu MMUL/OŽP/VHO/164266/2019/LípJ. K výše uvedenému řízení mohli účastníci řízení a
dotčené orgány uplatnit závazná stanoviska a námitky, popřípadě důkazy do 10 dnů od
doručení tohoto oznámení, k později uplatněným závazným stanoviskům, námitkám, popřípadě
důkazům nebude v souladu s ust. 115 odst. 8 vodního zákona přihlédnuto. Ústní jednání a
místní šetření vodoprávní úřad nenařídil. Účastníci řízení mohli po celou dobu řízení nahlížet do
podkladů rozhodnutí v kanceláři vodoprávního úřadu. Oznámení o zahájení řízení bylo zasláno
také občanským sdružením, která o to řádně zažádala. V zákonném termínu se žádné
informované občanské sdružení jako účastník řízení nepřihlásilo.
Z hlediska zájmů daných § 23a vodního zákona, platným Národním plánem povodí Labe
a Plánem dílčího povodí Ohře, dolního Labe a ostatních přítoků Labe (§ 24 až § 26 vodního
zákona) je předmětný záměr možný, protože lze předpokládat, že záměrem nedojde ke
zhoršení chemického a ekologického stavu dotčeného útvaru povrchových vod a chemického a
kvantitativního stavu útvaru podzemních vod, a že nebude znemožněno dosažení jejich
dobrého stavu. Hodnocení vychází z posouzení souladu daného záměru s výše uvedenými
platnými dokumenty.
Vodoprávní úřad po posouzení žádosti dospěl k závěru, že za podmínek stanovených dle ust.
§ 14 odst. 3 vodního zákona bude ohrožení zájmů chráněných vodním zákonem přijatelné a je
možné záměr v daném rozsahu povolit. Podmínky jsou stanoveny ve výroku a zahrnují
podmínky, případně odkazy na podmínky dotčených orgánů a dalších subjektů – účastníků
řízení.
Magistrát města Ústí nad Labem, Velká Hradební 2336/8, 401 00 Ústí nad Labem
tel.: +420 475 271 111, ,www.usti-nad-labem.cz
e-mail: podatelna@mag-ul.cz
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POUČENÍ ÚČASTNÍKŮ
Proti tomuto rozhodnutí mohou účastníci řízení podle § 81 a následujících správního řádu podat
odvolání ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu Ústeckého kraje, se
sídlem Velká Hradební 48, Ústí nad Labem, a to podáním učiněným u zdejšího úřadu. Za
počátek lhůty se považuje den následující po dni oznámení tohoto rozhodnutí, nejpozději však
po uplynutí desátého dne ode dne, kdy bylo nedoručené a uložené rozhodnutí připraveno k
vyzvednutí. V tomto odvolání se uvede, v jakém rozsahu se rozhodnutí napadá, namítaný
rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo,
odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.
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. Podané odvolání má odkladný
účinek.

Ing. Stanislava Kolářová
vedoucí oddělení vodního hospodářství

Rozdělovník:
Účastníci řízení ust. § 27 odst. 1 správního řádu (na dodejku/DS)
1. Olga Pezlová, Tolstého č.p. 1249/47, Střekov, 400 03 Ústí nad Labem 3
Účastníci řízení dle § 27 odst. 2 a 3 správního řádu (DS)
2. Povodí Ohře, státní podnik, IDDS: 7ptt8gm
3. Severočeské vodovody a kanalizace, a.s., IDDS: f7rf9ns
4. Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky, CHKO České středohoří, IDDS: dkkdkdj
Na vědomí (na dodejku/DS):
5. Jana Bernáthová, Sebuzín č.e. 9487, Ústí nad Labem, 403 02 Výdejní místo Sebuzín
6. Milada Kořínková, Kořenského č.p. 1238/3, Střekov, 400 03 Ústí nad Labem 3
Dále obdrží spolek, který uplatnil u vodoprávního orgánu dle § 115 odst. 6, vodního zákona
požadavek na informace o zahajovaných správních řízeních (DS):
7. Stop tunelům, z. s., Na Valech 813/3, 400 01 Ústí nad Labem
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