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„PSZ V K.Ú. OHNÍČ A V K.Ú. LYSEC – PODROBNÝ GEOTECHNICKÝ PRŮZKUM“
povolení k některým činnostem
– ke geologickým pracím spojeným se zásahem do pozemku v záplavových územích

ROZHODNUTÍ
Magistrát města Teplice, odbor dopravy a životního prostředí, jako příslušný vodoprávní úřad podle ustanovení
§ 104 odst. 2. písm. c) a ustanovení § 106 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých
zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, věcně a místně příslušný dle § 10 a §11 zákona č.
500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, a dále příslušný dle ust. § 37 odst. 5 zákona č.
164/2001 Sb., o přírodních léčivých zdrojích, zdrojích přírodních minerálních vod, přírodních léčebných lázních
a lázeňských místech (lázeňský zákon), ve znění pozdějších předpisů,
ve správním řízení posoudil žádost,
kterou dne 15.5.2019 podal žadatel a účastník řízení dle ust. § 27 odst. 1 správního řádu
AZ Consult, spol. s r.o., Klíšská 12, 400 01 Ústí nad Labem, IČ: 44567430
a na základě tohoto posouzení
vydává
a) povolení k některým činnostem dle § 14 odst. 1. písm. c) zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně
některých zákonů (vodní zákon),
ke geologickým pracím spojeným se zásahem do pozemku v záplavových územích, a to
k provedení podrobného geotechnického průzkumu na p.p.č. 723/3 k.ú. Lysec, okres Teplice, kraj Ústecký.
V záplavovém území vodního toku Bílina budou realizovány 3 průzkumné kopané sondy (KS21 KS22, KS25),
každá sonda o hloubce 2 m.
Orientační určení polohy sond (souřadnice x,y) v k.ú. Lysec:
KS21 981620.85, 774370.32
KS22 981571.83, 774204.44
KS25 981101.54, 773949.30
Ostatní projektované sondy se nacházejí mimo záplavové území
Vodní útvar: Bílina od toku Bouřlivec po Ždírnický potok (OHL_0850), vodní tok: Bílina (10100034), ČHP: 11-1401-0700-0-00 - Bílina, ČHGR: 6133 - Teplický ryolit.
K provedení geologických prací se stanovují tyto podmínky:
1. Činnost bude provedena podle schválené dokumentace, kterou vypracoval odpovědný řešitel: Mgr. Jakub
Šindelář – odborná způsobilost v hydrogeologii a inženýrské geologii, datum: březen 2019, číslo zakázky:
18/072.
2. Budou dodrženy podmínky správce vodního toku - Povodí Ohře, uvedené ve stanovisku ze dne 26.4.2019
pod zn: POH/18153/2019-2/32300:
 Ve stanoveném záplavovém území vodního toku Bílina a v blízkosti koryta vodního toku nebudou
skladovány snadno rozpojitelné a odplavitelné materiály ani látky závadné vodám, pokud nebudou
zabezpečeny před průtoky velkých vod.
 Zahájení a ukončení prací bude v předstihu min. 7 dní oznámeno Povodí Ohře, s.p., provozu Teplice, a
to jak e-mailem , tak telefonicky. V e-mailu bude uvedena osoba zodpovědná za stavbu.
 Případné napadávky do koryta vodního toku Bílina během realizace prací neprodleně odstraní z koryta
vodního toku zhotovitel stavby na své náklady.
 Stavebními pracemi nedojde k narušení koryta vodního tou ani jeho opevnění. Případné poškození
bude neprodleně nahlášeno Povodí Ohře, s.p., provozu Teplice a uvedeno do náležitého stavu na
náklady zhotovitele stavby.¨
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 Prováděním prací nebudou dotčeny pozemky p.č. 765/1 v k.ú. Lysec, se kterými má Povodí Ohře, s.p.,
právo hospodařit.
Vodoprávnímu úřadu bude oznámeno zahájení a ukončení prací.
Vodoprávnímu úřadu bude předložena závěrečná zpráva o průzkumu.
Povolení k činnostem se vydává na dobu dvou let od nabytí právní moci rozhodnutí.

Odůvodnění:
AZ Consult, spol. s r.o., Klíšská 12, 400 01 Ústí nad Labem
(dále jen "žadatel a zhotovitel") dne 15.5.2019 podal u Magistrátu města Teplice, odboru životního prostředí
žádost o povolení k některým činnostem dle § 14 odst. 1. písm. c) zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně
některých zákonů (vodní zákon) k provedení podrobného geotechnického průzkumu na p.p.č. 723/3 k.ú. Lysec,
okres Teplice, kraj Ústecký. Dne 29.5.2019 byla podána žádost o vydání závazného stanoviska dle lázeňského
zákona.
Objednatelem průzkumu je Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Ústecký kraj, pobočka Teplice,
Masarykova 2421/166, 415 01 Teplice, IČ: 01312774. Dnem podání žádosti bylo zahájeno řízení.
Realizační projekt podrobného GTP zpracoval: Mgr. Paulína Trnková, odpovědný řešitel: Mgr. Jakub Šindelář –
odborná způsobilost v hydrogeologii a inženýrské geologii, datum: březen 2019, číslo zakázky: 18/072.
Cílem projektu je shromáždění geologických podkladů pro vypracování projektové dokumentace pro provádění
stavby v rozsahu nezbytném pro realizaci následující stavby: Realizace PSZ v k.ú. Ohníč a v k.ú. Lysec.
K tomuto účelu budou provedeny terénní průzkumné práce (ruční i kopané sondy, odběr vzorků,
hydrogeologické zhodnocení území, polní a laboratorní zkoušky) výsledky těchto prací zpracovány formou
zprávy o geotechnickém průzkumu. Trasy hlavních a vedlejších polních cest HPC5, HPC10, VPC4 a VPC12
navržených podél břehu řeky Bíliny se nachází v záplavových území pro Q100. V rámci celého průzkumu bude
realizováno celkem 27 sond. Z toho v záplavovém území vodního toku Bílina budou realizovány 3 průzkumné
sondy (KS21 KS22, KS25), každá sonda o hloubce 2 m. Jedná se o kopané sondy. V rámci terénních
průzkumných prací nebudou prováděny žádné strojní vrtné práce. Po přejímce geologem a po geologické
dokumentaci budou sondy likvidovány hutněným záhozem a terén upraven do původního stavu. Dle
předloženého projektu se zastižení jakékoliv hladiny podzemní vody během průzkumných prací nepředpokládá.
Podle ustanovení § 115 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon),
ve znění pozdějších předpisů, příslušných ustanovení zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších
předpisů, oznámil příslušný vodoprávní úřad zahájení vodoprávního řízení opatřením pod č.j.
MgMT/058810/2019/St, Zn.: OŽP/P-02/St ze dne 22.5.2019 všem známým účastníkům řízení i dotčeným
orgánům.
Vodoprávní úřad podle ustanovení § 115 vodního zákona upustil od ohledání na místě a ústního jednání,
protože žádost poskytovala dostatečné podklady pro posouzení a stanovil, že ve lhůtě do 14.6.2019 mohou
účastníci řízení uplatnit své námitky a dotčené orgány svá stanoviska s tím, že na pozdější námitky nebude
brán zřetel. Zároveň bylo v oznámení uvedeno, že ve stejném termínu sdělí své případné námitky oslovené
spolky, které se do řízení přihlásí. K později uplatněným námitkám a stanoviskům, popřípadě důkazům nebude
přihlédnuto.
K řízení byly předloženy následující doklady:
1. Žádost ze dne 15.5.2019 včetně projektu podrobného GTP zpracoval: Mgr. Paulína Trnková, odpovědný
řešitel: Mgr. Jakub Šindelář – odborná způsobilost v hydrogeologii a inženýrské geologii, datum: březen
2019, číslo zakázky: 18/072
2. Vyjádření vlastníka pozemku p.č. 723/3 k.ú. Lysec
3. Stanovisko Povodí Ohře, s.p. ze dne 26.4.2019 pod zn: POH/18153/2019-2/032300
4. Závazné stanovisko Drážní úřad, ze dne 25.4.2019 pod č.j.: DUCR-22135/19/Ce
5. Souhrnné stanovisko SŽDC, s.o., ze dne 26.4.2019 pod zn: 127032019-SŽDC-OŘ-UNL-NT
6. Stanovisko ČD-TELEMATIKA a.s., ze dne 5.4.2019 pod č.j.: 1201905913
7. Informace o parcelách
8. Oznámení o zahájení ze dne 22.5.2019
9. Žádost o závazné stanovisko dle lázeňského zákona ze dne 29.5.2019
Účastníci řízení:
 dle ust. § 27 odst. 1 SŘ: AZ Consult, spol. s r.o.
 dle ust. § 27 odst. 2 SŘ: Obec Bžany
Žádný z obeslaných spolků (Český rybářský svaz) se do řízení jako účastník nepřihlásil.
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Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků:
Požadavky účastníků řízení byly uvedeny ve výroku rozhodnutí; v průběhu řízení účastníci neuplatnili návrhy ani
námitky.
Posouzení vodoprávního úřadu:
Z hlediska zájmů daných platných Národním plánem povodí Labe a Plánem dílčího povodí Ohře, dolního Labe
a ostatních přítoků Labe (ustanovení § 24 až § 26 vodního zákona) je uvedený záměr provedení
hydrogeologických sond možný, protože lze předpokládat, že záměrem nedojde ke zhoršení chemického stavu
a ekologického stavu dotčených útvarů povrchových vod a chemického stavu a kvantitativního stavu útvarů
podzemních vod a že nebude znemožněno dosažení jejich dobrého stavu. Toto hodnocení vychází z posouzení
souladu daného záměru s výše uvedenými platnými dokumenty.
Dle ust. § 37 odst. 5 lázeňského zákona vodoprávní úřad vykonává kompetence v ochranných pásmech zdrojů,
jejichž výtěžkem je pouze neuhličitá voda, stanovené v § 37 odst. 2 – 4 lázeňského zákona.
Zájmová lokalita je situována v ochranném pásmu II. stupně II C přírodních léčivých zdrojů lázeňského místa
Teplice v Čechách, avšak mimo lázeňské místo, jejichž výtěžkem je pouze neuhličitá voda ve smyslu přílohy č.
1 (odst. A písm. b) bod 1) k vyhlášce č. 423/2001 Sb., o zdrojích a lázních. Ochranná pásma přírodních léčivých
zdrojů byla stanovena výměrem Ministerstva zdravotnictví č. j. LZ/3-2884-14.9.59 ze dne 9. října 1959 (dále jen
„vyhláška“) a upravena výměry Ministerstva č. j. LZ/3-403.2-14.9.61 ze dne 2. října 1961 a č. j. IL-480.48.6.1965 ze dne 11. června 1965, dále potom výnosem Ministerstva zdravotnictví ČR č. 23/1976 (č. j. ČIL-48425.9.1975) ze dne 27. listopadu 1975, č. j. 490-8.7.1977 ze dne 11. července 1977, nezbytným prozatímním
opatřením Ministerstva č. j. ČIL-442-8.4.1997/1374 ze dne 9. dubna 1997 a rozhodnutím Ministerstva č. j. ČIL5.6.2001/15426-Z ze dne 5.6.2001.
Vodoprávní úřad předmětnou žádost posoudil z hlediska zájmů ochrany přírodních léčivých zdrojů lázeňského
místa Teplice v Čechách dle § 37 lázeňského zákona a vzhledem k výše uvedenému neshledal žádné
skutečnosti, jež by mohly mít negativní dopad na stav přírodních léčivých zdrojů nebo by byly v rozporu se
zájmy na jejich preventivní ochranu, a proto povolení nevázal na splnění specifických podmínek ve smyslu ust.
38 lázeňského zákona.
Vodoprávní úřad upozorňuje, že dle ustanovení § 23 odst. 3 lázeňského zákona je v ochranném pásmu II.
stupně zakázáno provádět činnosti, které mohou negativně ovlivnit chemické, fyzikální a mikrobiologické
vlastnosti zdroje a jeho zdravotní nezávadnost, jakož i zásoby a vydatnost zdroje.
Vodoprávní úřad upustil od ohledání na místě a ústního jednání jelikož žádost poskytovala dostatečné podklady
pro posouzení a místo je vodoprávnímu úřadu známé z jeho úřední činnosti.
Žádost byla doložena všemi povinnými doklady dle vyhlášky č. 183/2018 Sb. o náležitostech rozhodnutí a
dalších opatření vodoprávního úřadu a o dokladech předkládaných vodoprávnímu úřadu; byla podána na
předepsaném formuláři.
V rámci řízení byl vodoprávním úřadem i sledován a stanoven okruh účastníků řízení, a to v souladu s ust. §
115 vodního zákona a správního řádu. Dle ustanovení § 27 odst. 1 správního řádu je účastníkem řízení, jemuž
se ukládají práva a povinnosti, žadatel – společnost AZ Consult, spol. s r.o.; dle ust. § 27 odst. 2 SŘ: Obec
Bžany. Zájmový spolek Český rybářský svaz, Severočeský územní svaz ÚL, se jako účastník do řízení
nepřihlásil.
Vodoprávní úřad v provedeném řízení přezkoumal předloženou žádost, stanoviska účastníků řízení a dotčených
orgánů. Protože nebyly zjištěny žádné důvody, které by bránily vydání povolení a ze strany účastníků nebyly
v průběhu řízení uplatněny žádné námitky, rozhodl vodoprávní úřad o vydání rozhodnutí - povolení k některým
činnostem dle § 14 odst. 1. písm. c) vodního zákona, za podmínek uvedených ve výroku rozhodnutí.

Upozornění:
Stavebník je povinen a dodržovat předpisy, které vychází z obecně závazných právních předpisů; jedná se
zejména o:
o Předpisy týkající se bezpečnosti práce a technických zařízení, zejména dle zákona č. 309/2006
Sb., a nařízení vlády 591/2006 Sb., o ochraně zdraví osob na staveništi.
o S odpadem vzniklým při stavbě bude naloženo dle ustanovení zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech
a o změně některých dalších zákonů v platném znění a vyhlášky MŽP č. 383/2001 Sb. o
podrobnostech nakládání s odpady v platném znění.
o Dodržování podmínek pro provádění činností v ochranných pásmech vlastníků a správců technické
infrastruktury.
____________________________________________________________________________________________________________________________
pracoviště: odbor životního prostředí, Mírové nám. 2970/7, 415 01 Teplice
e-mail: stelzerova@teplice.cz

Č.j. MgMT/056191/2019/St, OŽP/P-02/St

str. 4

Poučení účastníků:
Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho doručení dle ust. § 81 a násl. zákona
č. 500/2004Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů ke Krajskému úřadu Ústeckého kraje, podáním
u zdejšího Magistrátu města Teplice, odboru životního prostředí.
Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a
aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní
orgán na náklady účastníka.
Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení.
Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.
Vydané rozhodnutí neřeší soukromoprávní vztahy k dotčeným stavbám a pozemkům.

„Otisk úředního razítka“

oprávněná úřední osoba
Anita Stelzerová os. č. 2025
odborný pracovník

Ing. Dagmar Teuschelová
vedoucí odboru ŽP

Obdrží:
Účastníci řízení (doporučeně do vlastních rukou/DS)
1. AZ Consult, spol. s r.o., Klíšská 12, 400 01 Ústí nad Labem
2. Obec Bžany, Bžany 50, 415 01 Teplice
3. Povodí Ohře, státní podnik, Bezručova 4219, 430 03 Chomutov
Dotčené orgány:
4. Magistrát města Teplice, odbor ŽP (lázně), nám. Svobody 2, 415 95 Teplice
Na vědomí:
5. Ministerstvo zdravotnictví-ČILZ, Palackého nám. 4, 128 01 Praha 2
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