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ROZHODNUTÍ
Výroková část
Městský úřad Bílina, odbor životního prostředí, jako vodoprávní úřad věcně příslušný podle
ustanovení § 106 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní
zákon), ve znění pozdějších předpisů, a místně příslušný vodoprávní úřad podle ustanovení
§ 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů,
účastníkovi řízení (§ 27 odst. 1 správního řádu), kterým je:
AGC Automotive Czech a.s., IČ 250 122 240, Sklárna č.p. 33, Chudeřice, 418 25
Bílina

Rozhodnutí

Obecní úřad Bílina, odbor Odbor životního 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
žadateli:
Obchodní firma nebo název AGC Automotive Czech, a.s.
sídlo Sklárna č.p. 33, Chudeřice, 418 25 Bílina,IČ 250 122 240, CZ-NACE 231200
telefon: 724 965 151
vydává povolení
podle ustanovení § 8 odst. 1 písm. b) bod 3. zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně
některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů k nakládání s podzemními vodami
- k jejich čerpání za účelem snižování jejich hladiny
I. v místě odběru:
v HGR Mostecká pánev, kraj Ústecký, obci Bílina, katastrální území Chudeřice u Bíliny, na
pozemku parc.č. 78/2,78/1, vodní tok Bílina, č.h.p. 1-14-01-055, ř.km <494/>, umístění jevu
vůči břehu (č. 09) levý břeh
II. v místě vypouštění:
v HGR Mostecká pánev, kraj Ústecký, obec Bílina, katastrální území Chudeřice u Bíliny, na
pozemku parc.č. <504/>, vodní tok Bílina, č.h.p. 1-14-01-055, ř.km <508/>, umístění jevu vůči
břehu (č. 09) levý břeh,
I. vydává
a) podle ustanovení § 8 odst. 1 písm. b) bod 3. k čerpání podzemních vod za účelem
snižování jejich hladiny ze studní na pozemku p.č. 78/2, 78/1 v k. ú. Chudeřice
b) podle ustanovení § 8 odst. 1 písm. b) bod 5. k jinému nakládání s nimi - odvádění
prostřednictvím areálové dešťové kanalizace, výpusť „B1" do vodního toku Bílina, č.h.p.
1-14-01-055,
HGR 2131, okrese Teplickém, kraji Ústeckém.
Účel povoleného nakládání s vodami:
Čerpání podzemních vod za účelem snižování jejich hladiny a prostřednictvím dešťové kanalizace
v areálu žadatele odváděna bez jakéhokoliv využití do řeky Bíliny.
Rozsah povoleného nakládání s vodami:
Maximální povolené: 12,7 l/s
Maximální měsíční povolené: 1 096,0 m 3
Roční povolené: 400 000 m 3
Počet měsíců v roce: 12
Počet dnů v roce: 365
Měření: kontinuální

Doba, na kterou se povolení vydává: do 31.12.2022

v tomto rozsahu:
Průměrný povolený odběr: <43/> l/s
Maximální povolený odběr: 12,7 l/s
Maximální měsíční povolený odběr: 1 096,0 tis. m3 /měs
Roční povolený odběr: 400 000 tis. m3 /rok
Počet měsíců v roce, kdy se odebírá: 12
Doba povoleného nakládání s podzemními vodami 31.12.2022
Rozsah povoleného nakládání s vodami:
Maximální povolené: 12,7 l/s
Maximální měsíční povolené: 1 096,0 m 3
Roční povolené: 400 000 m 3
Počet měsíců v roce: 12
Počet dnů v roce: 365
Měření: kontinuální
Doba, na kterou se povolení vydává: do 31.12.2022

Údaje o povoleném nakládání s podzemními vodami:
Související vodní dílo (č.03): studna kopaná
Původ (odebírané) vody: podzemní voda mělkého oběhu
Typ odběrného objektu: studna
Vodní značka (cejch): NE
Minimální zůstatkový průtok ve vodním toku pod místem čerpání: NESTANOVEN l/s
Druh vypouštěných vod (č.07): jiné vody
Druh recipientu: vodní tok
Účel povoleného nakládání s podzemními vodami:
jiné nakládání
stanoví
podle ustanovení § 37 odst. 2 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů
(vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů minimální hladinu podzemní vody
<41/>
m n. m.
v <688/> v HGR <689/>

stanoví
podle ustanovení § 10 odst. 4 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů
(vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů podrobnosti měření množství a jakosti odebíraných
podzemních vod takto:
Způsob měření množství vody (č. 40):
kontinuální měření s registrací průtoků
Četnost sledování jakosti odebírané vody: <50/>
Počet ukazatelů sledování jakosti odebírané vody: <51/>
Název ukazatele:

Četnost sledování:

<53/>
<545/>
<547/>
<549/>
<551/>

<54/>
<546/>
<548/>
<550/>
<552/>

Údaje o povoleném množství vypouštěných vod:
Prům. povolené: <99/> l/s
Max. povolené: 12,7 l/s
3
Max. povolené: <101/> m /den
Max. měsíční povolené: 1,096 tis.m3 /měs
Roční povolené: 400 tis.m3 /rok

Podmínky
Čerpání podzemních vod za účelem snižování jejich hladiny a prostřednictvím dešťové kanalizace
v areálu žadatele odváděna bez jakéhokoliv využití do řeky Bíliny.
Rozsah povoleného nakládání s vodami:
Maximální povolené: 12,7 l/s
Maximální měsíční povolené: 1 096,0 m 3
Roční povolené: 400 000 m 3
Počet měsíců v roce: 12
Počet dnů v roce: 365
Měření: kontinuální
Doba, na kterou se povolení vydává: do 31.12.2022

Účastníci řízení (§ 27 odst. 1 správního řádu):

1. AGC Automotive Czech, a.s., IČ 250 122 240, Sklárna č.p. 33, Chudeřice, 418 25 Bílina
vydává povolení
podle ustanovení § 8 odst. 1 písm. b) bod 3. zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně
některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů k nakládání s podzemními vodami
- k jejich čerpání za účelem snižování jejich hladiny
I. v místě odběru:
v HGR <495/>, kraj <484/>, obci <486/>, katastrální území <488/>, na pozemku parc.č.
<490/>, vodní tok <491/>, č.h.p. <493/>, ř.km <494/>, umístění jevu vůči břehu (č. 09) <496/>
II. v místě vypouštění:
v HGR <509/>, kraj <498/>, obec <500/>, katastrální území <502/>, na pozemku parc.č.
<504/>, vodní tok <505/>, č.h.p. <507/>, ř.km <508/>, umístění jevu vůči břehu (č. 09) <510/>,

Odůvodnění
Městský úřad Bílina, odbor životního prostředí obdržel 09.01.2013 žádost AGC
Automotive Czech a.s., IČ 250 122 240, Sklárna č.p. 33, Chudeřice, 418 25 Bílina, o
povolení k nakládání s podzemními vodami - k jejich čerpání za účelem snižování jejich
hladiny ze studní na pozemku p.č. 78/2, 78/1 v k. ú. Chudeřice a k jinému nakládání s
nimi - odvádění prostřednictvím areálové dešťové kanalizace, výpusť „B1" do vodního toku
Bílina. Uvedeným dnem bylo zahájeno vodoprávní řízení.
K žádosti byly doloženy tyto doklady:
1) Smlouva mandátní
2) Vyjádření Povodí Ohře, s.p., pod zn.: 003230-1102/2013 z 16.01.2013
3) Schéma umístění studní
4) Kopie rozhodnutí pod čj.: OŽP 7208.10/231/02/Si z 06.03.2003
5) Kopie usnesení pod č.j.: 825/ZPZ/12/J-168.2.1
6) Komentář k výrokové části II. povolení č.j.: OŽP 7208.10/231/02/Si
Zdejší úřad prověřil kompletnost podání ve vztahu k vyhlášce č. 432/2001 Sb., o
dokladech
žádostí a rozhodnutí, vyjádření a o náležitostech povolení, souhlasů a vyjádření vodoprávního
úřadu, ve znění pozdějších předpisů.
Předmětem žádosti je povolení k nakládání s podzemními vodami - k jejich čerpání ze studní
na pozemku p.č. 78/2, 78/1 v k. ú. Chudeřice a k jinému nakládání s nimi - odvádění
prostřed-nictvím areálové dešťové kanalizace, výpusť „B1" do vodního toku Bílina.
Podle ustanovení § 115 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů ve

znění pozdějších předpisů, (dále jen „vodní zákon"), příslušných ustanovení zákona č.183/2006
Sb., o územním plánování a stavebním řádu (dále jen „stavební zákon"), ve znění pozdějších
předpisů a zák. č. 500/2004 Sb., o správním řízení (správní řád), oznámil příslušný
vodoprávní úřad zahájení vodoprávního řízení pod č.j.:OŽP/2478/231.2/H-99/Pa/201 z
24.01.2013 v předmětné věci s tím, že účastníci řízení a dotčené orgány mohou
závazná stanoviska a námitky, popř. důkazy uplatnit nejpozději 10. den ode dne doručení
oznámení, jinak k nim nebude přihlédnuto.
V řízení byl přezkoumáván soulad žádosti s povinnostmi vyplývajícími z vodního zákona a předpisů vydaných k jeho provedení. Protože nebyly zjištěny žádné důvody, které by bránily vydání
povolení, bylo rozhodnuto tak, jak je uvedeno ve výroku tohoto rozhodnutí.
Určení polohy místa nakládání s vodami - odvádění:
souřadnice dle CEVT X = 983415, Y= 779815
Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků:
- účastníci neuplatnili návrhy a námitky.
Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům:
- účastníci se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili.

.

Poučení účastníků
Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení podat podle ustanovení § 83 odst. 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 Bílina. Odvolání se podává v počtu 4. Nepodá-li účastník potřebný počet
stejnopisů, vyhotoví je na jeho náklady Městský úřad Bílina. Podané odvolání má v souladu s
ustanovením § 85 odst. 1 správního řádu odkladný účinek. Odvolání jen proti odůvodnění
rozhodnutí je nepřípustné.
Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení podat 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, Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí
nad Labem podáním učiněným u Městského úřadu Bílina, odbor životního prostředí.
Odvolání se podává v počtu 4. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je
správní orgán na jeho náklady Městský úřad Bílina. Podané odvolání má v souladu s
ustanovením § 85 odst. 1 správního řádu odkladný účinek. Odvolání jen proti odůvodnění
rozhodnutí je
nepřípustné.

otisk úředního razítka

Ing. Bc.
Tomáš Pulchart, v.r.
vedoucí
odboru životního prostředí
Za správnost vyhotovení:
Jana Paterová

Příloha
bez příloh
Rozdělovník
Do vlastních rukou
1. Účastníci řízení - § 27 odst. 1 správního řádu
1. AGC Automotive Czech a.s., Sklárna č.p. 33, Chudeřice, 418 25 Bílina
2. Účastníci řízení - § 27 odst. 2 a 3 správního řádu
1. Povodí Ohře, s.p. Bezručova 4219, 430 03 Chomutov
2. Město Bílina, Břežánská 50/4, 418 31 Bílina

Dotčené orgány
1. Městský úřad Bílina, odbor životního prostředí, Břežánská 50/4, 418 31 Bílina
Vypraveno dne: 05.02.2013

