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ROZHODNUTÍ

veřejnou vyhláškou
Výroková část
Městský úřad Louny, odbor životního prostředí příslušný podle § 10 a 11 odst. 1 zákona č. 500/2004
Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, podle § 61 odst. 1 písm. c) a § 66 odst. 1 zákona č.
128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, § 2 odst. 1 zákona č. 314/2002 Sb.,
o stanovení obcí s pověřeným obecním úřadem a stanovení obcí s rozšířenou působností, ve znění
pozdějších předpisů, jako vodoprávní úřad příslušný podle § 104 odst. 2 písm. c) a § 106 odst. 1
zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších
předpisů, a dále jako speciální stavební úřad podle § 15 odst. 4 vodního zákona, § 15 odst. 1 písm. d)
a v souladu s § 94j odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební
zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vodoprávní úřad“) v řízení posoudil žádost
o povolení k nakládání s vodami (odběr podzemních vod) a o dodatečné povolení stavby, kterou dne
09.08.2019 podali Ing. Pavel Hrašna, Socháňova 1126/13, Praha 6 - Řepy, 163 00 Praha 618 a Mgr.
Naďa Hrašnová, Socháňova 1126/13, Praha 6 - Řepy, 163 00 Praha 618 (dále jen „žadatelé“).
Na základě tohoto přezkoumání, předložených dokladů a provedeného vodoprávního řízení (ústního
jednání a místního šetření)
žadatelům
Ing. Pavlu Hrašnovi, nar. 29.12.1947, Socháňova 1126/13, Praha 6 - Řepy, 163 00 Praha 618
Mgr. Nadě Hrašnové, nar. 25.01.1949, Socháňova 1126/13, Praha 6 - Řepy, 163 00 Praha 618
I. v y d á v á podle § 8 odst. 1 písm. b) č. 1 vodního zákona v souladu s vyhláškou č. 183/2018 Sb.
o náležitostech rozhodnutí a dalších opatření vodoprávního úřadu a o dokladech předkládaných
vodoprávnímu úřadu, ve znění pozdějších předpisů,
p o v o l e n í k nakládání s vodami - k odběru podzemních vod z vodního zdroje v katastrálním
území Žerotín u Panenského Týnce na pozemkové parcele katastru nemovitostí číslo 69/22.
Údaje o místu předmětu rozhodnutí
Název kraje
Název obce

Ústecký
Žerotín

Identifikátor katastrálního území
Název katastrálního území
Parcelní čísla dle evidence katastru nemovitostí
Číslo hydrologického pořadí a podpořadí
Hydrogeologický rajon
Přímé určení polohy (souřadnice X, Y)
Název vodního útvaru podzemních vod
Identifikátor vodního útvaru podzemních vod

717584
Žerotín u Panenského Týnce
p. č. 69/22
1-12-02-059
514
1016323, 775791
Kladenská pánev
5140

Údaje o předmětu rozhodnutí (povolení k nakládání s vodami)
Původ (odebírané) vody
Účel užití vody
Typ odběrného objektu
Vodní dílo
Minimální hladina podzemní vody
Údaje o povoleném množství odběru
Průměrný povolený odběr
Maximální povolený odběr
Maximální měsíční povolený odběr
Roční povolený odběr
Časové omezení platnosti povolení pro množství
odebíraných vod
Počet měsíců v roce, kdy se odebírá
K místu odběru je stanoveno ochranné pásmo
vodního zdroje

podzemní voda mělkého oběhu
zásobování rekreačního objektu
studna vrtaná
studna
nestanovena
0,2 l/s
0,25 l/s
0,002 tis. m3/měs
0,010 tis. m3/rok
na dobu trvání stavby vodního díla
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Účel povoleného nakládání s podzemními vodami – zdroj užitkové vody pro rekreační objekt.
Časové omezení platnosti povolení k nakládání s vodami – ode dne nabytí právní moci
povolení k nakládání s vodami na dobu trvání stavby vodního díla potřebného k povolenému
nakládání s vodami.

II. r o z h o d u j e podle § 9 odstavce 1 vodního zákona, že předložení vyjádření osoby s odbornou
způsobilostí není v tomto řízení nezbytné.

Účastníci vodoprávního řízení podle § 27 odstavce 1 písmene a) správního řádu a § 115 odst. 15
vodního zákona:
Ing. Pavel Hrašna, nar. 29.12.1947, Socháňova 1126/13, Praha 6 - Řepy, 163 00 Praha 618
Mgr. Naďa Hrašnová, nar. 25.01.1949, Socháňova 1126/13, Praha 6 - Řepy, 163 00 Praha 618

III. v y d á v á podle § 15 odst. 1 vodního zákona v souladu s § 13 vyhlášky č. 183/2018 Sb.,
o náležitostech rozhodnutí a dalších opatření vodoprávního úřadu a o dokladech předkládaných
vodoprávnímu úřadu, ve znění pozdějších předpisů a dále podle § 129 odst. 3 a § 115 odst. 1
stavebního zákona v souladu s § 18c) vyhlášky č. 503/2006 sb. o podrobnější úpravě územního
rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, ve znění pozdějších předpisů,
p o v o l e n í ke stavbě vodního díla „Vrtaná studna“ (dále jen „stavba“) v katastrálním území
Žerotín u Panenského Týnce na p. p. č. 69/22, kterým stavbu dodatečně povoluje.
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Údaje o předmětu rozhodnutí (rozsah stavebního povolení):
Název vodního díla
studna
Vodní dílo
vrtaná studna
Počet povolovaných studní
jedna
Studna sběrná / jímací
jímací
Hloubka studny
39 m
Doplňkové údaje k vodnímu dílu:
Jedná se o dodatečné povolení stavby vrtané studny.
Studna je napojena na stávající vnitřní rozvod elektrické energie v rekreačním objektu.
Řez vrtanou studnou a situaci umístění studny vypracovala oprávněná autorizovaná osoba pro
vodohospodářské stavby Ing. Roman Pýcha, ČKAIT – 0000509, zpracováno v lednu 2020.
Vybudované vodní dílo nepodléhá posouzení vlivu na životní prostředí, technickobezpečnostnímu
dohledu, zápisu stavby do katastru nemovitostí a ani zpracování manipulačního řádu.

Účel vybudovaného vodního díla – jímání podzemních vod a jejich doprava ke konečné spotřebě
stavebníka.

Účastníci vodoprávního řízení podle § 27 odst. 1 písm. a) správního řádu a § 109 písm. a) stavebního
zákona:
Ing. Pavel Hrašna, nar. 29.12.1947, Socháňova 1126/13, Praha 6 - Řepy, 163 00 Praha 618
Mgr. Naďa Hrašnová, nar. 25.01.1949, Socháňova 1126/13, Praha 6 - Řepy, 163 00 Praha 618

Od ů v o d n ě n í
Vodoprávní úřad obdržel od žadatelů dne 09.08.2019 pod č. j. 60045/2019 žádost o povolení
k nakládání s vodami a o dodatečné povolení stavby vodního díla. Žádost o dodatečné povolení
stavby byla podána před zahájením řízení o odstranění stavby. V souladu s § 129 odst. 2 stavebního
zákona se má za to, že byla podána v okamžiku zahájení řízení o odstranění stavby.
K žádostem žadatelé předložili podle § 12 vyhlášky č. 183/2018 Sb., o náležitostech rozhodnutí a
dalších opatření vodoprávního úřadu a o dokladech předkládaných vodoprávnímu úřadu, ve znění
pozdějších předpisů a podle § 18b) vyhlášky č. 503/2006 sb. o podrobnější úpravě územního
rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, ve znění pozdějších předpisů tyto doklady:
- kopii katastrální mapy se zakreslením umístění stavby
- ověřený výpis z katastru nemovitostí
- předávací protokol vrtu
- čestné prohlášení o rozvezení přebytečného výkopku zeminy
- neplatné rozhodnutí o povolení k nakládání s podzemními vodami – k jejich odběru ze dne
24.04.2008 sp. zn. MULN/8281/2008/OŽP/Ko
- řez vrtanou studnou.
Dodatečně byl při ústním jednání doložen řez vrtanou studnou a situace umístění studny, které
vypracovala oprávněná autorizovaná osoba.
Dodatečně vydal své závazné stanovisko Městský úřad Louny, odbor životního prostředí (orgán
odpadového hospodářství) dne 31.01.2020 č. j. MULNCJ 8883/2020.
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Na základě podaných žádostí a předložených dokladů vodoprávní úřad dne 26.11.2019 pod č. j.
MULNCJ 89143/2019 oznámil účastníkům řízení a dotčeným orgánům v souladu s § 129 odst. 1
písm. b) stavebního zákona zahájení řízení o odstranění stavby. Současně bylo nařízeno ústní
jednání spojené s ohledáním na místě na den 06.02.2020. O průběhu jednání byl sepsán protokol,
který je součástí spisové dokumentace. Při místním šetření bylo zjištěno a do protokolu uvedeno, že
stavba je již zcela provedena, a to bez rozhodnutí nebo opatření vodoprávního úřadu. Dále do
protokolu byla zapsána čestná prohlášení.
Rozhodnutí o předložení vyjádření osoby s odbornou způsobilostí se odůvodňuje takto:
Jedná se o legalizaci odběru podzemní vody, který je již realizován. V průběhu jeho realizace se
nevyskytly žádné problematické záležitosti z hlediska ovlivnění režimu podzemních vod v dané
lokalitě ani z hlediska ovlivnění povolených či dlouhodobě realizovaných odběrů podzemních vod
blízkých vodních zdrojů. Odběr nezpůsobuje dlouhodobě žádné problémy ve svém okolí a jedná se
o relativně nízký odběr podzemních vod. Vodoprávní úřad se domnívá, že by vyjádření osoby
s odbornou způsobilostí nepřineslo odlišný pohled na projednávanou věc.
Vodoprávní úřad dne 07.02.2020 pod č. j. MULNCJ 10955/2020 přerušil dle § 129 odst. 2 stavebního
zákona řízení o odstranění stavby (nabytí právní moci dne 13.03.2020) a dále vedl řízení o vydání
dodatečného povolení stavby.
Vodoprávní úřad využil doručení veřejnou vyhláškou podle § 32 odst. 3 správního řádu, jelikož
vlastníkovi sousední pozemkové parcely č. 69/2 nelze jiným způsobem doručit.
Posouzení vodoprávního úřadu:
Žadateli bylo dne 24.04.2008 pod sp. zn. MULN/8281/2008/OŽP/Ko vydáno povolení k nakládání
s podzemními vodami – k jejich odběru v katastrálním území Žerotín u Panenského Týnce na
pozemku p. č. 69/22. Platnost povolení byla stanovena do 31.12.2018. Žadatel před koncem platnosti
povolení nepožádal o jeho prodloužení a proto ke dni 31.12.2018 zaniklo. Žadatel tedy požádal
o vydání nového povolení k odběru podzemních vod.
Vzhledem ke shora uvedenému vodoprávní úřad nestanovil v souladu s § 15 odst. 3 vodního zákona
a § 115 odst. 1 stavebního zákona povinnosti a podmínky pro provedení stavby, neboť stavba byla
v den podání žádosti o dodatečné povolení stavby již zcela dokončená. Doklady o splnění podmínek
účastníků řízení a stanovisek dotčených orgánů k dodatečnému povolení stavby a k trvalému užívání
stavby byly předloženy.
Stavebník prokázal, že stavba není v rozporu s § 129 odst. 2 a 3 stavebního zákona a proto ji
vodoprávní úřad dodatečně povolil.
Uvedená stavba vodního díla nepodléhá dle § 119 odst. 1 stavebního zákona vydání kolaudačního
souhlasu ani kolaudačního rozhodnutí, vodoprávní úřad v této souvislosti konstatuje, že na základě
provedeného vodoprávního řízení lze stavbu po nabytí právní moci tohoto povolení trvale
užívat. Užívání stavby nebude ohrožovat život a veřejné zdraví, život a zdraví zvířat, bezpečnost
anebo životní prostředí.
Stavební záměr je v souladu s platným územním plánem obce Žerotín.
Vodoprávní úřad nestanovil dle § 37 vodního zákona minimální hladinu podzemních vod, neboť
čerpání podzemních vod v relativně malém množství nemůže mít za následek podstatné snížení
hladiny podzemních vod.
Vodoprávní úřad v provedeném řízení přezkoumal předloženou žádost z hledisek uvedených
v ustanoveních vodního zákona a stavebního zákona, projednal ji s účastníky řízení a s dotčenými
správními úřady a zjistil, že jejím uskutečněním nebo užíváním nejsou ohroženy zájmy chráněné
zákony a zvláštními předpisy. Zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených
orgánů vyžadovaných zvláštními předpisy.
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Při přezkoumání žádosti, projednání věci s účastníky řízení a na základě shromážděných právně
významných skutečností nebyly shledány důvody bránící vydání shora uvedeného dodatečného
povolení ke stavbě vodního díla a povolení k nakládání s vodami.
Vodoprávní úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních
předpisů ve výroku uvedených.
Za předpokladu, že dodatečné povolení stavby nabyde právní moci, vodoprávní úřad usnesením
řízení o odstranění stavby zastaví.

Účastníci vodoprávního řízení podle § 27 odst. 2 a 3 správního řádu, § 115 vodního zákona a § 109
písm. e) stavebního zákona na základě možného dotčení práv v souvislosti se stavebním povolením:
Obec Žerotín, IČ:00556505, Žerotín č. p. 95, 440 01 Louny 1
a dále účastníci identifikováni označením pozemků evidovaných v katastru nemovitostí
katastrální území Žerotín p. p. č. 69/23, 69/2, 69/25, 69/26, 69/21

Upozornění:
V případě využití vodního zdroje pro potřeby pitné vody je nutné splnit základní podmínky
vyhlášky č. 252/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a
četnost a rozsah kontroly pitné vody, ve znění pozdějších předpisů.
Při případném zjištěném poklesu hladin podzemních vod u stávajících zdrojů vod v okolí
posuzovaného objektu je nutno odběr vody regulovat tak, aby nebyla snížena dosavadní vydatnost
těchto zdrojů.
Stavebník je povinný uchovávat projekt stavby a příslušná rozhodnutí po celou dobu užívání stavby.

Poučení účastníků
Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu
Ústeckého kraje v Ústí nad Labem, odboru životního prostředí a zemědělství 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.

otisk úředního razítka

Ing. Marie Nováková
vedoucí odboru
Poplatek:
Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
položky 17 odst. 1 písm. g) ve výši 300 Kč a položky 18 odst. 1 písm. g) ve výši 300 Kč, celkem
600 Kč byl zaplacen.
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Obdrží:
I. Účastníci vodoprávního řízení podle § 27 odstavce 1 písmene a) správního řádu:
Ing. Pavel Hrašna, Socháňova 1126/13, Praha 6 - Řepy, 163 00 Praha 618
Mgr. Naďa Hrašnová, Socháňova 1126/13, Praha 6 - Řepy, 163 00 Praha 618
II. Účastník vodoprávního řízení podle § 27 odstavce 2 a 3 správního řádu
na základě možného dotčení práv v souvislosti s povolením k nakládání s vodami:
Obec Žerotín, IDDS: rq8byht, Žerotín č. p. 95, 440 01 Louny 1
III. Účastníci vodoprávního řízení podle § 27 odstavce 2 a 3 správního řádu
na základě možného dotčení práv v souvislosti se stavebním povolením vodního díla:
Obec Žerotín, IDDS: rq8byht, Žerotín č. p. 95, 440 01 Louny 1
a dále účastníci identifikováni označením pozemků evidovaných v katastru nemovitostí
katastrální území Žerotín p. p. č. 69/23, 69/2, 69/25, 69/26, 69/21
IV. Dotčené orgány:
Městský úřad Louny, odbor stavebního úřadu (orgán státní památkové péče), Pod Nemocnicí č. p.
2379, 440 01 Louny 1
Městský úřad Louny, odbor životního prostředí (orgán odpadového hospodářství), Pod Nemocnicí
č. p. 2379, 440 01 Louny 1
K vyvěšení:
Město Louny (kancelář úřadu), Mírové náměstí 35, 440 01 Louny
Obec Žerotín, IDDS: rq8byht, Žerotín č. p. 95, 440 01 Louny 1

Toto rozhodnutí musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů.
Městský úřad Louny a příslušný dotčený obecní úřad se žádají o vyvěšení tohoto rozhodnutí
na svých úředních deskách včetně elektronických. Po uplynutí shora uvedené lhůty bude
potvrzené rozhodnutí vráceno Městskému úřad Louny, odboru životního prostředí.
Vyvěšeno dne

Sejmuto dne

Razítko a podpis příslušného správního orgánu
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