MĚSTSKÝ ÚŘAD LOVOSICE
odbor životního prostředí
E. Č.:
Spisová zn.:
Č. J.:
Vyřizuje:
Telefon:
E-mail:

MULO 19085/2014
P-4
OŢP 107/2014 VV
Bc. Velichová
416 571 132
vaclava.velichova@meulovo.cz

Datum:

2.6.2014

ROZHODNUTÍ
Městský úřad Lovosice, odbor ţivotního prostředí, jako příslušný vodoprávní úřad podle ustanovení
§ 104 odst. 2 písm. c) a § 106 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní
zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vodní zákon“) a jako věcně příslušný správní orgán
dle § 10 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“)
a místně příslušný správní orgán podle § 11 odst. 1 písm. b) správního řádu a § 2 zákona č.
314/2002 Sb., o stanovení obcí s pověřeným obecním úřadem a stanovení obcí s rozšířenou
působností, ve znění pozdějších předpisů a § 11 vyhlášky č. 388/2002 Sb. o stanovení správních
obvodů obcí s pověřeným obecním úřadem a správních obvodů obcí s rozšířenou působností, ve
znění pozdějších předpisů, účastníkovi řízení (§ 27 odst. 1 správního řádu), kterým je:
Sdružení VZ REBILANCE - OBLAST 3, Jindřicha Plachty 535/16, 150 00 Praha 5 zastoupené
vedoucím sdruţení VODNÍ ZDROJE, a.s., Jindřicha Plachty 535/16, 150 00 Praha 5, IČ
45274428 (dále jen „ţadatel“),
I.
vydává
podle ustanovení § 14 odst. 1 písm. c) vodního zákona, povolení k některým činnostem podle § 14
odst. 1 písm. c) vodního zákona, k povolení záměru:

„Vrt 4611_3C Milešov“,
Popis záměru:
Jedná se o umístění hydrogeologického monitorovacího vrtu, který bude slouţit ke sledování
hladiny podzemních vod v rámci projektu „Rebilance zásob podzemních vod“. Hloubka vrtu bude
135 m. Po ukončení průzkumných prací bude vrt odborně likvidován a místo uvedeno do
původního stavu. Záměr se nachází v ochranném pásmu vodního zdroje II. stupně pro vodní zdroj
Malé Ţernoseky - zářezy, stanoveném rozhodnutím OkÚ Litoměřice č.j.: Vod 2/7/1983 dne
15.1.1985
Umístění záměru:
Kraj Ústecký, Obec Velemín, pozemek p.č. 926/5 v k.ú. Milešov u Lovosic, HGR 461 - Křída
Dolního Labe po Děčín - levý břeh, č.h.p. 1-13-05-010, souřadnice Y/X 770142/988617
II.

k vydanému povolení stanoví tyto další povinnosti:

1. Budou splněny relevantní podmínky vyjádření Pozemkového fondu ČR (Státní pozemkový
úřad), zn.: 383324/2012:
a) průzkumné vrtané sondy, včetně jejich likvidace a odklizení zbytků po prováděných pracích
a zpětné převzetí pozemků správcem, bude realizováno pouze nezbytně nutnou dobu;
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b)
c)
d)
e)

jako pracoviště zabrat pouze nezbytně nutnou plochu;
před zahájením prací bude pořízena fotodokumentace;
v případě vzniku škody tuto uhradit dotčené osobě v plné výši;
po skončení prací uvést pozemky do původního stavu, tzn. provedený vrt bude zasypán a
likvidován záhozem společně s úklidem okolí, bude pořízena závěrečná fotodokumentace o
splnění této podmínky. Fotodokumentace před zahájením prací i po ukončení prací bude
předána na OP PF ČR Litoměřice, jako doklad o uvedení pozemku do původního stavu;
f) v souladu s podanou ţádostí ţadatele bude proveden pouze 1 průzkumný vrt (4611_3C);
g) vrt bude umístěn na pozemku dle zákresu situace;na pozemku p.č. 926/5 v k.ú. Milešov u
Lovosic nebude umístěna ţádná nadzemní stavba.
2. Budou splněny podmínky vyjádření Povodí Ohře, státní podnik, zn.: 003203-29840/2012:
a) vrtné práce budou řízeny osobou oprávněnou projektovat, provádět a vyhodnocovat
geologické práce podle zákona č. 62/1988 Sb., o geologických pracích a o Českém
geologickém úřadu v platném znění;
b) pří hloubení bude vedena dokumentace se zaznamenáváním veškerých údajů o zastiţených
zvodních a veškeré zjištěné anomálie /přítomnosti zvodnělého porušeného pásma apod.)
musí být neprodleně sděleny odpovědnému řešiteli, který stanoví další postup, zejména
způsob těsnění (mostků) pro oddělení zvodní;
c) budou učiněna taková opatření, aby během vrtných prací nedošlo k ovlivnění okolních
zdrojů podzemních vod z hlediska mnoţství a kvality;
d) během vrtných prací je třeba dodrţet bezpečnostní opatření ve vztahu k ochraně podzemních
vod (zajištění strojních částí vrtné soupravy a ostatních zařízení proti úniku ropných a jiných
škodlivých látek);
e) zhlaví vrtu bude zabezpečeno proti zneuţití a případnému znečištění vod třetími osobami.
3. Budou splněny podmínky vyjádření Severočeských vodovodů a kanalizací, a.s., zn.:
O14610063514/OTPCUL/KV:
a) Veškeré činnosti spojené s realizací předmětné stavby a hospodaření v této oblasti musí
probíhat tak, aby nedošlo k ohroţení podzemních a povrchových vod (ztráta či změna
vydatnosti, kvality apod.) a dále tak, aby nedošlo ke zhoršení jejich vyuţitelnosti pro
vodárenské účely;
b) realizace a následné provozování staveb v zájmové oblasti se musí řídit podmínkami
hospodaření v OPVZ z nich uvádíme: v OPVZ je možné vybudovat pouze zpevněná a
nepropustná hnojiště; zákaz hnojení kejdou, močůvkou a silážními šťávami na zmrzlou nebo
silně provlhčenou půdu; v tomto území je nutné vyloučení vsakování vod nebo jiných látek,
které by mohly mít negativní vliv na jakost podzemních vod; zákaz skladování rozpustných
průmyslových hnojiv, vápeno-hořečnatých substrátů; zákaz ničení plevelů chemickými
postřiky; dopravní prostředky musí být zabezpečeny proti úniku ropných látek (parkování
pouze na plochách zabezpečených proti úniku ropných látek do horninového prostředí podzemních vod; při ošetření zeleně používat ekologicky šetrné prostředky určené pro
manipulaci v ochranných pásmech vodních zdrojů; zákaz zakládání hnojišť, kompostů a
skládek; zákaz používání pesticidů; zákaz skladování PHM, či jiných látek nebezpečných
podzemním vodám; je nepřípustné silážování; zákaz mytí a údržby aut a mechanických
prostředků (lze provádět pouze na vyhrazených a zpevněných plochách, vybavených
vhodným čistícím zařízením odpadních vod);
c) likvidace odpadů a odpadních vod vzniklých v souvislosti s plánovanou realizcí a
monitoringem vrtů bude prováděna prostřednictvím oprávněných osob v souladu s platnou
legislativou. Doklady o likvidaci budou archivovány u majitele stavby a v případě potřeby
předloţeny ke kontrole;
d) při realizaci průzkumu musí být pouţity jakostní a zdravotně nezávadné stavební hmoty
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(plnění poţadavku doloţit certifikáty, prohlášení o shodě);
e) pro zajištění moţnosti budoucích vyuţití vrtu bude konstrukce a umístění průzkumného vrtu
řešena v souladu s ČSN 75 5115 - Jímání podzemní vody a s vyhláškou č. 501/2006 Sb., ve
znění pozdějších předpisů;
f) ţádáme o doplnění předloţených podkladů o časové vymezení plánovaných činností pro
zajištění koordinace s našimi zájmy. Realizátor čerpacích zkoušek na průzkumných vrtech
musí jejich provádění v předstihu oznámit kontaktní osobě: Ing. Jakub Průša;
g) ţádáme o předkládání etapových i celkových výsledků průzkumných prací a dále o přizvání
k projednání budoucího vyuţití předmětných vrtů po ukončení jejich monitoringu.
4. Zahájení a ukončení prací bude oznámeno vodoprávnímu úřadu OŽP MěÚ Lovosice.
O podaných námitkách účastníků řízení se rozhoduje takto:
Námitky nebyly podány
Účastníci řízení (§ 27 odst. 1 správního řádu):
Sdruţení VZ REBILANCE - OBLAST 3, Jindřicha Plachty 535/16, 150 00 Praha 5
Odůvodnění
Ţadatel podal dne 20.3.2014 ţádost o vydání povolení k některým činnostem - ke geologickým
pracím spojeným se zásahem do pozemku v ochranném pásmu vodního zdroje dle § 14 odst. 1
písm. c) vodního zákona, na pozemku p.č. 926/5 v k.ú. Milešov u Lovosic.
Ţádost neobsahovala všechny náleţitosti dle vyhlášky č. 432/2001 Sb., o dokladech ţádosti o
rozhodnutí nebo vyjádření a o náleţitostech povolení, souhlasů a vyjádření vodoprávního úřadu ,
z tohoto důvodu vodoprávní úřad vyzval ţadatele k doplnění spisu opatřením č.j.: č.j.: OŢP
107/2014 VV, MULO 11341/2014 ze dne 2.4.2014, a zároveň řízení přerušil. Ţádost byla doplněna
dne 9.5.2014. Vodoprávní úřad oznámil zahájení vodoprávního řízení všem známým účastníkům
řízení i dotčeným orgánům písemně č.j.: OŢP 107/2014 VV, E.Č.: MULO 15684/2014 ze dne
9.5.2014 s upozorněním, ţe na námitky, které nebudou sděleny nejpozději do 10 dnů ode dne
doručení oznámení, nebude moţno, brát zřetel.
K ţádosti byly připojeny doklady podle vyhlášky č. 432/2001 Sb., o dokladech ţádosti o rozhodnutí
nebo vyjádření a o náleţitostech povolení, souhlasů a vyjádření vodoprávního úřadu, a to:
vyjádření Povodí Ohře, státní podnik, Bezručova 4219, 430 03 Chomutov (003203-29840/2012)
závazné stanovisko Správy CHKO České středohoří (SR/0549/CS/2014-3)
vyjádření Severočeských vodovodů a kanalizací, a.s. (O14610063514/OTPCUL/KV)
vyjádření PF ČR (383324/2012)
souhrnné stanovisko OŢP MěÚ Lovosice (MULO 3627/2013)
smlouva o sdruţení
dohoda o vstupu na pozemky
geologický projekt vrtu 4611_3C Milešov
informace z KN
kopie katastrální mapy
situace
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Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků:
- námitky nebyly podány.
Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí:
- účastníci se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili.
Posouzení vodoprávního úřadu:
Odbor ţivotního prostředí jako vodoprávní úřad v provedeném řízení přezkoumal předloţenou
ţádost z hledisek uvedených v § 38 a 16 vodního zákona, projednal ji s účastníky řízení a s
dotčenými orgány státní správy a zjistil, ţe posuzovaným záměrem nejsou ohroţeny zájmy
společnosti ani nepřiměřeně omezena či ohroţena práva účastníků řízení. Na základě předloţených
dokladů a výsledků provedeného vodoprávního řízení bylo rozhodnuto tak, jak je ve výroku
uvedeno.
Poučení účastníků
Proti tomuto rozhodnutí můţe 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, jeţ mu předcházelo, ve lhůtě 15 dnů
ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu Ústeckého kraje se sídlem v Ústí nad Labem podáním
učiněným u Městského úřadu Lovosice, odboru ţivotního prostředí. Odvolání se podává v počtu 4
stejnopisů. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je na jeho náklady Městský úřad
Lovosice, odbor ţivotního prostředí. 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. František Budský
vedoucí OŢP MěÚ Lovosice

Rozdělovník:
Účastníci řízení (dle § 27 odst. 1 písm. a) správního řádu v platném znění):
- Sdruţení VZ REBILANCE - oblast 3, Jindřicha Plachty 535/16, 150 00 Praha 5
prostřednictvím VODNÍ ZDROJE, a.s., Jindřicha Plachty 535/16, 150 00 Praha 5
Účastníci řízení (dle § 27 odst. 2 správního řádu v platném znění):
- Státní pozemkový úřad (383324/2012)
- Obec Velemín
- Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. (O14610063514/OTPCUL/KV)
Dotčené orgány a ostatní:
- Správa CHKO České středohoří, Michalská 14, 412 01 Litoměřice (SR/0549/CS/2014-3)
- Povodí Ohře, státní podnik, (003203-29740/2012)
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