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Dle rozdělovníku

ROZHODNUTÍ

Povolení k nakládání s vodami
Výroková část
Městský úřad Litoměřice, odbor životního prostředí, jako vodoprávní úřad věcně příslušný
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 a místně
příslušný správní orgán podle ustanovení § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění
pozdějších předpisů,
účastníkům řízení (§27 odst. 1 správního řádu), kterými jsou
Václav Šesták, nar. 07.06. 1950 a Eva Šestáková, nar.: 29.11. 1953, oba bytem Horova 281,
411 08 Štětí
I. vydává
podle ustanovení § 8 odst. 1 písm. b) bod 1. vodního zákona
povolení k nakládání s podzemními vodami – k jejich odběru
ze stávající kopané studny vybudované před rokem 1955 umístěné na st.p.č.: 10 v k.ú.
Mošnice, obec Snědovice, souřadnice odběru x/y: 994935/733767, HGR 4522
odebíraná voda slouží jako zdroj pitné vody pro zásobování objektu č.p. 8 v k.ú.
Mošnice
rozsah povoleného nakládání s vodami:
prům.: 0,02 l/s
max. 0,2 l/s
max. 40 m3/měsíc
-

max. 240 m3/rok

počet měsíců v roce, kdy se odebírá:
12
doba, na kterou se povolení vydává:
na dobu existence vodního díla
II. vydává
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podle ustanovení § 8 odst. 1 písm. d) vodního zákona
povolení k čerpání podzemních vod a jejich následnému vypouštění do těchto vod za
účelem získání tepelné energie
- odběr podzemní vody k provozu tepelného čerpadla pro vytápění objektu č.p. 8 v k.ú.
Mošnice (systém voda – voda) probíhá ze stávající kopané studny vybudované před rokem
1955 hluboké 13 m umístěné na st.p.č.: 10 v k.ú. Mošnice, obec Snědovice, souřadnice
odběru x/y: 994935/733767, HGR 4522, využitá voda je následně vsakována prostřednictvím
druhé kopané studny vybudované před rokem 1955 hluboké 13 m umístěné na st.p.č.: 10
v k.ú. Mošnice, obec Snědovice, souřadnice vsakování x/y: 994914/733798
rozsah povoleného nakládání s vodami:
prům.: 0,5 l/s
max. 1,5 l/s
max. 1500 m3/měsíc
-

max. 10 000 m3/rok

počet měsíců v roce, kdy probíhá nakládání s vodami:
10
doba, na kterou se povolení vydává:
na dobu existence vodního díla
III. stanovuje podmínky

1. odběrem nebudou negativně ovlivněny okolní zdroje podzemních vod
2. odběr nesmí překračovat vydatnost zdroje a max. povolené množství
3. během provozu studny bude respektována ČSN 75 5115 „Jímání podzemní vody“ a to
články týkající se zejména údržby studny a údržby jejího bezprostředního okolí
4. vypouštěná voda nebude mít s výjimkou teploty zhoršenou kvalitu oproti vodě
odebírané ze stávající studny
5. doklady o vyvážení žumpy budou archivovány pro případnou kontrolu
Odůvodnění
Žadatelé Václav Šesták a Eva Šestáková, oba bytem Horova 281, 411 08 Štětí
požádali dne 22.01. 2018 o výše uvedená povolení k nakládání s vodami.
K žádosti byl doložen kladný Hydrogeologický posudek vypracovaný v lednu 2018
RNDr. Janem Kněžkem a vyjádření Povodí Ohře, státní podnik ze dne 16.01. 2018, zn.:
POH/02706/2018-2/032300. Podmínky byly zapracovány do podmínek tohoto rozhodnutí.
K nakládání s vodami – k odběru podzemních vod pro zásobování objektu pitnou
vodou a k čerpání podzemních vod a jejich následnému vypouštění do těchto vod za účelem
získání tepelné energie – vytápění tepelným čerpadlem voda – voda jsou využívány stávající
kopané studny. Kopané studny byly vybudovány jako součást nemovitosti cca roku 1820,
k odběru podzemních vod dochází od tohoto data, tepelné čerpadlo bylo vybudováno v roce
2006.
Vodoprávní úřad MěÚ Litoměřice neshledal důvody bránící vydání povolení
k nakládání s vodami, žádosti bylo vyhověno a rozhodnuto tak, jak je uvedeno ve výrokové
části tohoto rozhodnutí. Dle hydrogeologického posudku nakládání s vodami probíhá bez
větších potíží, nebude poškozovat životní prostředí ani odběry v okolí.
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Poučení účastníků
Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení podat odvolání podle ustanovení § 83
odstavce 1 správního řádu ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu
Ústeckého kraje podáním učiněným u Městského úřadu Litoměřice , 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 . 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. Podané odvolání má v souladu s ustanovením § 85 odstavce 1
správního řádu odkladný účinek. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.

Jiřina Bartoňová,DiS.
oprávněná úřední osoba
vodoprávní úřad Litoměřice

Rozdělovník:
Účastníci řízení dle § 27 odst. 1 správního řádu:
• Václav Šesták,Horova 281, 411 08 Štětí
• Eva Šestáková, Horova 281, 411 08 Štětí
Účastníci řízení dle § 27 odst. 2 správního řádu:
• Obec Snědovice
Dotčené orgány státní správy:
• Městský úřad Litoměřice, odbor životního prostředí, Pekařská 2, 412 01 Litoměřice
Ostatní:
• Povodí Ohře, státní podnik, Bezručova 4219, 430 03 Chomutov
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