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MĚSTSKÝ ÚŘAD LITVÍNOV
odbor životního prostředí
Litvínov,Vodní 871, PSČ 436 91

tel.476 767 890, fax 476 767 888

Č.j.: OŢP/34011/2008/MAJ/231/P-14

mail:maresovaj@mulitvinov.cz

V Litvínově, dne: 2008-09-03
Vyřizuje: Marešová Jana

ROZHODNUTÍ
Městský úřad Litvínov, odbor ţivotního prostředí, jako příslušný vodoprávní úřad podle
ustanovení § 106 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve
znění pozdějších předpisů,
vydává povolení
podle ustanovení § 14 odst. 1 písm. c) zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých
zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů ke geologickým pracím v ochranných pásmech
vodního zdroje, právnické osobě

VODNÍ ZDROJE, a.s.,
se sídlem Komunardů 309/6, 170 00 Praha 7,
IČ 45274428

k této činnosti: „geologické práce – hydrogeologický průzkumný vrt FL-1“,
v kraji Ústeckém, okrese Most, obci Český Jiřetín, katastrální území Fláje, na pozemku parc.č.
628/1, vodní tok Bílý potok, č.h.p. 1-14-01-020, HGR 613, orientační určení polohy místa
v souřadnicovém systému S-JTSK X = 972856, Y = 792536 .
Druh a rozsah povolené činnosti:
- vytýčení hydrogeologického průzkumného vrtu biodetekcí,
- odvrtání průzkumného hydrogeologického vrtu FL-1 do předpokládané hloubky 20 m
- vystrojení vrtu jako jímacího objektu v případě dostatečné vydatnosti
- provedení čerpací a stoupací zkoušky
- provedení laboratorního rozboru vody
- závěrečné vyhodnocení geologických prací
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Doba, na kterou se povolení vydává: 30 dní od zahájení prací
Podmínky za kterých se činnost povoluje:
1. Během geologických prací nedojde k významnému znečištění vod, zvláště ne ropnými
látkami.
2. Vzhledem k umístění činnosti v ochranném pásmu 2. stupně vodního zdroje bude dbáno
zvýšené opatrnosti z hlediska moţnosti znečištění vod, např. při zemních pracích budou
pouţity stroje s ekologicky čistými mazadly, pohonnými hmotami nebo bude mechanizace
zabezpečena proti úniku ropných látek.
3. Budou dodrţovány podmínky stanovené rozhodnutím o stanovení ochranného pásma 2.
stupně vodního zdroje Bílý potok vydané 17.4.1968 zn.: Vod/3806/67/68-R/Ba
4. Případné ohroţení kvality vody nebo havárii je nutno neprodleně hlásit na dispečink
Severočeských vodovodů a kanalizací a.s., OD Most – tel. 476 446 188

Odůvodnění
Městský úřad Litvínov, odbor ţivotního prostředí, obdrţel dne 4.8.2008 ţádost firmy
VODNÍ ZDROJE, a.s, se sídlem v Praze 7, Komunardů 309/6, PSČ 170 00, IČ: 45274428 která
pro objednatele Lesy ČR, s.p., Lesní správa Litvínov, Máchova 1688, 436 06 Litvínov, bude
provádět geologické práce – hydrogeologický průzkumný vrt FL-1, v ochranném pásmu vodního
zdroje Bílý potok 2. stupně.
Jedná se o zajištění zdroje podzemní vody pro zásobování hájovny na Jiřího návrší, pro
LESY ČR, státní podnik. Předpokládaná hloubka vrtu je 20 m. Čerpací zkoušky budou trvat cca
3 dny a stoupací zkoušky 1 den. Potřebná vydatnost zdroje činí cca 0,02 l/s. Vrt bude vystrojen
jako jímací objekt pouze v případě dostatečné vydatnosti.
Vrt se nachází v ochranném pásmu vodního zdroje Bílý potok 2. stupně.

Ţádost byla doloţena všemi povinnými doklady podle ustanovení § 8 vyhlášky č. 432/2001 Sb., o
dokladech ţádosti o rozhodnutí nebo vyjádření a o náleţitostech povolení, souhlasů a vyjádření
vodoprávního úřadu, a dalšími doklady, a to:
 Projekt geologických prací – hydrogeologický průzkumný vrt – zpracovatel VODNÍ
ZDROJE, a.s., 31.7.2008
 Kopie katastrální mapy ze dne 11.6.2008
 Výpis z katastru nemovitostí k 11.6.2008
 Vyjádření Povodí Ohře, s.p., Spořická 4949, 430 46 Chomutov ze dne 31.7.2008
 Vyjádření SČVK a.s., K Louce 309, 43601 Litvínov ze dne 16.8.2006
 Vyjádření SČVK a.s., ÚTPČ, Školní 14, 415 01 Teplice
Podle ustanovení § 115 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů
(vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 500/2004 Sb., o správním řízení (správní
řád), ve znění pozdějších předpisů, oznámil příslušný vodoprávní úřad zahájení vodoprávního řízení
všem známým účastníkům řízení i dotčeným správním úřadům opatřením č.j.:
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OŢP/340112008/MAJ/231/OZN ze dne 2008-08-19, s upozorněním, ţe na námitky, které
nebudou sděleny nejpozději ke dni 31.8.2008, nebude moţno podle ustanovení § 115 odst.8
zákona č.254/2001 Sb.,o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších
předpisů, brát zřetel.
V průběhu vodoprávního řízení nebyly účastníky řízení uplatněny ţádné námitky, které by
bránily vydání příslušného povolení. V rámci celého vodoprávního řízení bylo zjištěno, ţe při splnění
stanovených podmínek je moţno souhlasit s výše uvedenými pracemi. Na základě předloţených
dokladů a výsledků provedeného vodoprávního řízení bylo rozhodnuto tak, jak je ve výroku
uvedeno.

Poučení o odvolání
Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení podle ustanovení §
81 zákona č.500/2004 Sb., o správním řízení (správní řád), ve znění pozdějších předpisů ke
Krajskému úřadu Ústeckého kraje se sídlem v Ústí nad Labem podáním učiněným u Městského
úřadu v Litvínově. Odvolání se podává v počtu 6 stejnopisů. Nepodá-li účastník potřebný počet
stejnopisů, vyhotoví je na jeho náklady Městský úřad v Litvínově.

Jana Marešová
oprávněná úřední osoba
odbor ţivotního prostředí
Městského úřadu v Litvínově

Rozdělovník:
Účastníci řízení (§ 27 odst. 1 správního řádu)
1. VODNÍ ZDROJE a.s., Komunardů 309/6, Praha 7, Holešovice, PSČ 170 00, zastupující , Lesy
České republiky, s.p., Lesní správa Litvínov, Máchova 1688, 43606 Litvínov
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Účastníci řízení (§ 27 odst. 2 a 3 správního řádu)
2. Povodí Ohře, státní podnik, se sídlem v Chomutově, ul.Bezručova 4219, PSČ 430 03
3. Severočeské vodovody a kanalizace, a.s., ÚTPČ, Školní 14, 415 01 Teplice
4. Obec Český Jiřetín, zastoupena Obecním úřadem Český Jiřetín 171, 43601 Litvínov
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