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ROZHODNUTÍ
Výroková část:
MAGISTRÁT MĚSTA CHOMUTOVA, odbor Stavební úřad a ţivotní prostředí, oddělení ţivotního
prostředí, jako vodoprávní úřad příslušný podle § 106 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých
zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "vodní zákon"), ve správním řízení posoudil
ţádost, kterou dne 29.6.2007 podal
Ing. Jan Dřízhal, nar. 26.1.1950, Droužkovická 204, 431 41 Údlice,
Miroslava Dřízhalová, nar. 17.11.1955, Droužkovická 204, 431 41 Údlice
(dále jen "ţadatel"), a na základě tohoto posouzení:
pro dlužuje
podle § 9 odst. 4 vodního zákona povolení:
Prodloužení povolení k vypouštění odpadních do vod podzemních
které vydal vodoprávní úřad ONV OVLHZ Chomutov pod č.j. VLHZ – 160/90 dne 15.2.1990 (dále jen
"povolení") na dobu 1 roku ode dne nabytí právní moci tohoto rozhodnutí. Povolení jinak zůstává beze
změny.
Účastníci řízení na něţ se vztahuje rozhodnutí správního orgánu (§ 27 odst. 1 správního řádu):
Ing. Jan Dřízhal, nar. 26.1.1950, Drouţkovická 204, 431 41 Údlice
Miroslava Dřízhalová, nar. 17.11.1955, Drouţkovická 204, 431 41 Údlice

Odůvodnění:
Dne 29.6.2007 podal ţadatel ţádost o prodlouţení platnosti povolení, jehoţ platnost skončila 31. 12. 2007.
Dnem podání ţádosti bylo zahájeno vodoprávní řízení.
Ţádost byla doloţena těmito doklady:
 Platným povolením k vypouštění ONV OVLHZ Chomutov pod č.j. VLHZ – 160/90 dne 15.2.1990
Vodoprávní úřad oznámil zahájení řízení známým účastníkům řízení a dotčeným správním úřadům.
Vodoprávní úřad stanovil, ţe ve lhůtě do 26.3.2008 mohou účastníci řízení uplatnit své námitky a připomínky a
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dotčené správní úřady svá stanoviska. Současně je upozornil, ţe na později podané námitky nebude moţno,
podle ustanovení § 115 odst. 8 vodního zákona, brát zřetel.
Posouzení vodoprávního úřadu:
Vodoprávní úřad v provedeném řízení přezkoumal předloţenou ţádost z hledisek uvedených
v ustanoveních vodního zákona, projednal ji s účastníky řízení a s dotčenými správními úřady a zjistil, ţe jejím
uskutečněním nebo uţíváním nejsou ohroţeny zájmy chráněné vodním zákonem a zvláštními předpisy. Při
přezkoumání ţádosti, projednání věci s účastníky řízení a na základě shromáţděných právně významných
skutečností nebyly shledány důvody bránící prodlouţení povolení na jeden rok . S ohledem na to, ţe původní
povolení neobsahuje jakostní ukazatele ani způsob odebírání vzorků bylo povolení omezeno na 1 rok s tím, ţe
stávající septik bude doplněn dalším stupněm čištění, nahrazen novou domovní ČOV, případně bude zřízena
kanalizační přípojka .
Vodoprávní úřad proto rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za pouţití ustanovení právních
předpisů ve výroku uvedených.
Účastníci řízení - další dotčené osoby (§ 27 odst. 2 správního řádu):
Obec Údlice
Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků:
 Účastníci neuplatnili návrhy a námitky.
Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí:
 Účastníci se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili.
Poučení účastníků:
Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení k Krajskému úřadu Ústeckého
kraje se sídlem v Ústí nad Labem., podáním u zdejšího vodoprávního úřadu. Prvním dnem lhůty je den
následující po dni oznámení rozhodnutí.

Taibr Libor
pracovník pro vodní hospodářství

Poplatek:
Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích se nevyměřuje.
Obdrží:
účastníci řízení (doručenky do vlastních rukou)
1. Ing. Jan Dřízhal
2. Miroslava Dřízhalová
3. Obec Údlice

