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MELT 23134/2012 OŽP/MAJ/231.2/J-2550
MELTD 26794/2012

Oprávněná úřední osoba pro vyřízení: Jana Marešová
Telefon:
+420 476 767 894
E-mail:
jana.maresova@mulit vinov.cz
Oprávněná úřední osoba pro podpis:
Mgr. Jaroslav Porteš
Datum:

25. července 2012

ROZHODNUTÍ
Městský úřad Litvínov, odbor životního prostředí a regionálního rozvoje, úsek životního
prostředí jako věcně a místně příslušný vodoprávní úřad podle ustanovení § 104 odst. 2
písm. c) a ustanovení § 106 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů
(vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, a místně příslušný podle ustanovení § 11
zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů,
účastníkovi řízení podle § 27 odst. 1 správního řádu, kterým je:
Město Horní Jiřetín, se sídlem Městský úřad Horní Jiřetín, Potoční 15, 435 43 Horní
Jiřetín, IČ 002659742

I. vydává
podle ustanovení § 8 odst. 1 písm. b) bod 3. vodního zákona

povolení k nakládání s podzemními vodami, k jejich čerpání za účelem
snižování hladiny a následnému vypouštění do vod povrchových
z pozemku parc. č. 3084/4, katastrálním území Horní Jiřetín, v obci Horní Jiřetín, v kraji
Ústeckém, do vodního toku Loupnice, ř. km 3,24, č.h.p. 1-14-01-0174.
Povolené množství odebírané vody:
Maximální povolené množství
Průměrné povolené množství
Měsíční povolené množství
Roční povolené množství
Počet měsíců v roce, kdy se odebírá

2,0 l/s
0,5 l/s
5 184 m 3/rok
62 208 m 3/rok
6

Doba na kterou se povolení vydává:

do

Druh recipientu:

08 01 vodní tok

30. 06. 2013
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Vodní útvar povrchových vod: Bouřlivec po ústí do toku Bílina ID 14452000
Vodní útvar podzemních vod: Mostecká pánev – severní část ID 21310

II. stanovuje podmínky,
za kterých se čerpání za účelem snižování hladiny podzemních vod a následnému
vypouštění do povrchových vod povoluje:
1. Zahájení a ukončení prací v blízkosti vodního toku Loupnice bude oznámeno
provoznímu úseku Povodí Ohře, státní podnik telefonicky i mailem (p. Kočenda tel.
606 756 212, kocenda@poh.cz)
2. Dočasný výustní objekt (zemní čistící jímka) bude umístěna min. 3 m od břehové
hrany.
3. Do vodního toku bude vypouštěna pouze čirá voda.
4. Vypouštěná voda bude vizuálně kontrolována a v případě, že bude jevit známky
zakalení, bude vypouštění zastaveno a zařízení na odstranění nerozpuštěných látek
bude vyčištěno.
5. Pokud dojde ke znečištění koryta vodního toku nánosy jemných částic, bahna, písku
apod., bude toto znečištění odstraněno na náklady zhotovitele nebo investora stavby.
6. Po ukončení vypouštění bude výustní objekt odstraněn, břeh vodního toku bude
uveden do původního stavu a ke kontrole bude přizván zástupce provozního úseku
Povodí Ohře, státní podnik v Teplicích.

Odůvodnění
Městský úřad Litvínov, odbor životního prostředí obdržel dne 25. 6. 2012 jako příslušný
vodoprávní úřad žádost města Horní Jiřetín, se sídlem Městský úřad Horní Jiřetín, Potoční
15, 435 43 Horní Jiřetín, o vydání povolení k nakládání s podzemními vodami, k jejich
čerpání za účelem snižování jejich hladiny a následnému vypouštění do vod povrchových.
Jedná se o povolení dočasného čerpání a vypouštění podzemních vod do vodního toku
Loupnice po dobu výstavby objektů ČOV v rámci stavby „Splašková kanalizace a ČOV
města Horní Jiřetín“. Objekty budou založeny pod hladinou podzemní vody, a proto je nutné
ji snížit čerpáním. K čerpání dojde v období 5/2012 – 6/2013. Čerpání vody v množství 2 l/s
bude čerpáno z dočasných jímek (8ks) zřízených z betonových skruží o průměru 1000 mm a
dále pomocných hloubkových vrtů (2 ks) o průměru 200 mm. Voda bude čerpána kalovými
čerpadly a odváděna přes dočasný výustní objekt do vodního toku Loupnice. Tento objekt
bude zřízen jako zemní čistící jímka o půdorysných rozměrech 2,0 x 2,0 m a hloubky 2,0 m.
Odvod vody z jímky bude zajištěn pomocí PVC potrubí DN 300. Zhotovitelem stavby je
Metrostav a.s. Praha.
Určení polohy místa vypouštění odpadních vod (orientačně podle souřadnic X, Y):X=981680,
Y=795880.
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
oznámením č.j.: MELTD 23134/2012/OZN ze dne 27. 6. 2012, s upoz orněním, že na
námitky, které nebudou sděleny nejpozději dne 18. 7. 2012, nebude možno podle ustanovení
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§ 115 odst. 8 zákona č.254/2001 Sb.,o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon),
ve znění pozdějších předpisů, brát zřetel.

Žádost byla doložena těmito doklady:
 Situace 1:200
 Kopie katastrální mapy ze dne 27.6.2012
 Výpis z katastru nemovitostí k 27.6.2012
 Stanovisko Povodí Ohře, s.p. ze dne 6.6.2012 zn.: 021001-1374/2012
V průběhu vodoprávního řízení nebyly účastníky řízení uplatněny žádné nám itky, které by
bránily vydání příslušného povolení. Po posouzení celého záměru, zvážení všech
skutečností a na základě doložených podkladů, stanovisek a vyjádření, rozhodl vodoprávní
úřad ve věci žádosti navrhovatele o povolení k nakládání s vodami tak, jak je uvedeno ve
výroku.

Poučení o odvolání
Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání do 15 dnů ode dne jeho doručení
ke Krajskému úřadu Ústeckého kraje v Ústí nad Labem prostřednictvím odboru životního
prostředí, Městského úřadu Litvínov. Dnem doručení je den, kdy byla písemnost doručena
do vlastních rukou. Jestliže písemnost uložená na poště není vyzvednuta ve lhůtě 10 dnů
ode dne, kdy byla k vyzvednutí připravena, je považována za doručenou posledním dnem
této lhůty. Dokument, který byl dodán do datové schránky, je doručen okamžikem, kdy se do
datové schránky přihlásí osoba, která má s ohledem na rozsah svého oprávnění přístup
k dodanému dokumentu. Nepřihlásí-li se do datové schránky oprávněná osoba ve lhůtě 10
dnů ode dne, kdy byl dokument dodán do datové schránky, považuje se tento dokument za
doručený posledním dnem této lhůty. V případě, že si adresát vyzvedne písemnost po 10ti
denní lhůtě, lhůta pro podání odvolání se nepočítá od faktického převzetí písemnosti, ale od
11. dne od uložení písemnosti.
Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší
ustanovení. 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.

Porteš Jaroslav Mgr.
vedoucí odboru životního prostředí

Doručuje se:
Účastníkům řízení (§ 27 odst. 1 správního řádu)
1. Město Horní Jiřetín, Potoční 15, 435 43 Horní Jiřetín
Účastníkům řízení (§ 27 odst. 2 a 3 správního řádu)
2. Povodí Ohře, státní podnik, Chomutov, ul.Bezručova 4219, PSČ 430 03
3. Město Horní Jiřetín, zast. Městským úřadem Horní Jiřetín, Potoční 15, 435 43 Horní
Jiřetín
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