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Ing. Kučerová
321612184
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Český Brod, dne 8.11.2018
231.3 A 20

ROZHODNUTÍ
Výroková část:
Městský úřad Český Brod, odbor životního prostředí a zemědělství, jako vodoprávní úřad příslušný podle
§ 106 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění
pozdějších předpisů (dále jen "vodní zákon"), a speciální stavební úřad příslušný podle § 15 odst. 4
vodního zákona a § 15 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební
zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), ve správním řízení posoudil žádost,
kterou dne 1.10.2018 podala
Obec Přišimasy, IČO 00235652, Přišimasy 80, 282 01 Český Brod,
kterou zastupuje RNDr. Václav DUBÁNEK - FER & MAN Technology, IČO 15903630, Tréglova
795, 152 00 Praha 52

(dále jen "žadatel"), a na základě tohoto posouzení:

I.

Vydává podle § 8 odst. 1 písm. b) č. 1 vodního zákona
povolení

k nakládání s podzemními vodami - k jejich odběru - k hydrodynamické zkoušce na vrtu PH3 (dále jen
"nakládání s vodami") na místě:
Název kraje
Název obce
Identifikátor katastrálního území
Název katastrálního území
Parcelní čísla dle evidence katastru nemovitostí
Název vodního toku
Číslo hydrologického pořadí a podpořadí
Hydrogeologický rajon

Středočeský
Hradešín
736287
Hradešín
parc. č. 148/1 v katastrálním území Hradešín
Hradešínka
1-04-06-037
435

v tomto rozsahu:
Původ (odebírané) vody (Č 01)
Ostatní odběry
Podzemní vody
Údaje o povoleném množství odběru
Průměrný povolený odběr
Maximální povolený odběr
Maximální měsíční povolený odběr

podzemní voda hlubinného oběhu
hydrodynamická zkouška
vrt
2 l/s
3 l/s
8,0352 tis. m3/měs
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Časové omezení platnosti povolení pro množství
odebíraných vod
Uložená měření
Způsob měření množství vody (Č 40)

II.
1.

po dobu čerpací zkoušky, celkem 23 dnů
odečtem na vodoměru

Stanoví povinnosti a podmínky pro nakládání s vodami:
Doba povoleného nakládání s vodami: 23 dnů.


Čerpací zkouška bude provedena v časových úsecích 3 x 7 dnů s vydatností odběru – 1 úsek
1.0 l/s, 2 úsek 2.0 l/s, 3 úsek 3.0 l/s.



Při čerpací zkoušce bude prováděno v šestihodinovém intervalu pozorování a měření
hladiny podzemní vody ve vrtech PH1 a PH2.



Po ukončení čerpání bude provedena stoupací zkouška včetně záměru hladiny podzemní
vody vrtu PH1 a PH2.



Hydrodynamická zkouška bude provedena v souladu s projektem hydrogeologických
průzkumných prací.



Budou splněny podmínky ve sdělení Lesů ČR s.p., Lesní závod Konopiště ze den 2.10.2018
č.j.: LCR006/003264/2018



Budou splněny podmínky ve sdělení Lesů ČR s.p., Správa toků – Oblast povodí Labe ze dne
7.11.2018 č.j.: LCR953005706/2018



Začátek a ukončení HDG zkoušky bude oznámen na vodoprávní úřad.

Účastníci řízení, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:
Obec Přišimasy, Přišimasy 80, 282 01 Český Brod

Odůvodnění:
Dne 1.10.2018 podal žadatel žádost o povolení k nakládání s vodami, uvedeným dnem bylo zahájeno
vodoprávní řízení.
Žádost byla doložena všemi povinnými doklady podle ustanovení § 9 odst. 1 vodního zákona a § 2 a § 6
vyhlášky č. 432/2001 Sb., o dokladech žádosti o rozhodnutí nebo vyjádření a o náležitostech povolení,
souhlasů a vyjádření vodoprávního úřadu.
Vodoprávní úřad oznámil zahájení řízení známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům. Současně
podle ustanovení § 112 odst. 2 stavebního zákona upustil od ohledání na místě a ústního jednání,
protože mu poměry byly dobře známy a žádost poskytovala dostatečné podklady pro posouzení, a proto
rozhodl bezodkladně.
Dokumentaci záměru nakládání s vodami HDG zkoušky vypracoval RNDr. Václav Dubánek.
Posouzení vodoprávního úřadu:
Vodoprávní úřad v provedeném řízení přezkoumal předloženou žádost z hledisek uvedených
v ustanoveních vodního zákona, projednal ji s účastníky řízení a s dotčenými orgány a zjistil, že jejím
uskutečněním nebo užíváním nejsou ohroženy zájmy chráněné zákony a zvláštními předpisy. Při
přezkoumání žádosti, projednání věci s účastníky řízení a na základě shromážděných právně významných
skutečností nebyly shledány důvody bránící povolení.
Vodoprávní úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů
ve výroku uvedených.
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Účastníci řízení - další dotčené osoby:
Lesy České republiky, s.p., Oblast Povodí Labe, Obec Hradešín

Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků:
Návrhy ani námitky nebyly podány.

Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí:
Účastníci se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili.

Poučení účastníků:
Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení k odboru životního prostředí a
zemědělství Krajského úřadu Středočeského kraje podáním u zdejšího správního orgánu.
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.
Povolení k odběru podzemní vody je vydáváno bez ohledu na jakost podzemní vody v místě tohoto
povoleného nakládání.

Otisk úředního razítka

Luboš Jeník v.r.,
oprávněná úřední osoba
odborný referent vodoprávního úřadu
Za správnost vyhotovení: Olga Kadeřábková

Poplatek:
Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích se nevyměřuje.
Obdrží:
účastníci (dodejky)
Obec Přišimasy, IDDS: 2ekaspn
RNDr. Václav DUBÁNEK - FER & MAN Technology, IDDS: cy2n5nq
Lesy České republiky, s.p., Oblast Povodí Labe, IDDS: e8jcfsn
Obec Hradešín, IDDS: nswbwwa
ostatní
Povodí Labe, státní podnik, IDDS: dbyt8g2

