MAGISTRÁT MĚSTA ÚSTÍ NAD LABEM
odbor životního prostředí
Velká Hradební 8, 401 00 Ústí nad Labem
Dle rozdělovníku
Váš dopis ze dne 30. 8. 2022
spisová značka č. j.: MMUL/OŽP/VHO/274251/2022/ZakJ/S-2683
evidenční číslo: 298351/2022
vyřizuje: Ing. Jana Žáková
Tel./Email: 475 271 740, Jana.Zakova@mag-ul.cz
Datum: 7. 9. 2022

OZNÁMENÍ
o zahájení vodoprávního řízení ve věci vydání souhlasu
– VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
Magistrát města Ústí nad Labem, odbor životního prostředí, jako příslušný vodoprávní úřad
podle ustanovení dle ust. § 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 a místně příslušný
správní orgán podle ust. § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů,
obdržel dne 30. 8. 2022 žádost, kterou podal
Milan Maturkanič,
v zastoupení Profivoda, s.r.o. 17. listopadu 797, 334 41 Dobřany, IČO: 290 77 451,
kontaktní adresa: Lipová 8, 331 01 Plasy,

,

o vydání souhlasu vodoprávního úřadu ke geologickým pracím spojeným se zásahem do
pozemku, jejichž cílem je následné využití průzkumného díla na stavbu k jímání podzemní
vody dle ust. § 17 odst. 1 písm. i) vodního zákona, v rámci akce:
„Průzkumný hydrogeologický vrt HV-1 na p. p. č. 166/1 v k. ú. Suletice“.
Dnem podání žádosti bylo ve výše uvedené věci zahájeno vodoprávní řízení, vedené pod
spisovou značkou č. j.: MMUL/OŽP/VHO/274251/2022/ZakJ/S-2683.
Předmětem záměru je realizace průzkumného hydrogeologického vrtu na výše uvedeném
pozemku pro zjištění úrovně podzemní vody a parametrů plánované stavby vrtané studny
o předpokládané hloubce do 60 m s cílem jeho následné úpravy do vrtu jímacího, tj. vrtané
studny. Účelem je zajištění individuálního zdroje pitné a užitkové vody pro rekreační objekt na
p. p. č. 166/1 v k. ú. Suletice a sezónní zálivku zahrady (200m2).
Průzkumný vrt bude hlouben technologií rotačně příklepovou se vzduchovým nebo vodním
výplachem do hloubky max. 60 m. Průměr vrtu je navržen v úseku 0 - 6 m 219 mm a v úseku
6 - 60 m 200 mm. Vrt bude vystrojen PVC výstrojí Ø 125 - 140 mm, tl. stěny 5,5 mm. Rozložení
plných a perforovaných úseků bude určeno dle zjištěných pásem přítoků v průběhu vrtání.
Předpokládaná perforace pažnice je v úsecích 20,0 - 54, 0 m a 56,0 – 58,0 m. V úseku 0 - 9,0 m
je navrženo těsnění bentonitem nebo cementové těsnění o tloušťce min. 30 mm. V úseku
9,0 – 10,0 bude pískový přechod a v úseku 10,0 – 60,0 m bude proveden obsyp vodárenským
kačírkem frakce 4/8 mm. O definitivním vystrojení rozhodne technik ve spolupráci
s hydrogeologem v průběhu vrtných prací. Před a po ukončení vrtných prací a při následné
hydrodynamické zkoušce bude sledována změna hladin ve všech zjištěných stávajících studní
do vzdálenosti 50 m od průzkumného vrtu. Veřejný vodovodní řad není v místě zaveden.
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Záměr je situován v kraji Ústeckém, na území obce Homole u Panny, v katastrálním území
Suletice, na pozemku p. č. 166/1 (trvalý travní porost), ČHP 1-14-02-0100-0-00, ve vodním
útvaru povrchových vod ID OHL_0940 „Labe od toku Bílina po Jílovský potok“, ve vodním
útvaru podzemních vod ID 46200 „Křída Dolního Labe po Děčín – pravý břeh“. Orientační
poloha místa záměru - souřadnice S-JTSK: X = 979619, Y = 752465.
Žádost byla podána v souladu s vyhl. č. 183/2018 Sb., o náležitostech rozhodnutí a dalších
opatření vodoprávního úřadu a o dokladech předkládaných vodoprávnímu úřadu na
předepsaném formuláři a doložena projektem geologických prací pod názvem „Průzkumný
hydrogeologický vrt HV-1 jako zdroj vody na pozemkové parcele č. 166/1 v k. ú. Suletice,
okres Ústí nad Labem“, z července 2022, který vypracovala Mgr. Karolína Ulčová a potvrdila
osoba odborně způsobilá v oboru hydrogeologie a sanační geologie a báňský projektant – Dipl.
Geol. Timúr Jelani, OZ č. 2372/2018/2002; závazným stanoviskem Agentury ochrany přírody
a krajiny ČR, RP Správa CHKO České středohoří, pod č. j.: SR/1734/UL/2022-2 ze dne
24. 8. 2022; závazným stanoviskem Magistrátu města ÚL, OŽP, úsek státní správy lesů, pod
ev. č. 274339/2022 ze dne 17. 8. 2022 a složkou dokladů.
Magistrát města Ústí nad Labem, odbor životního prostředí, jako příslušný vodoprávní úřad,
oznamuje
podle ust. § 47 správního řádu a ust. § 115 vodního zákona, zahájení vodoprávního řízení ve
věci vydání souhlasu dle ust. § 17 odst. 1 písm. i) vodního zákona. Protože žádost poskytuje
dostatečné podklady ve shora uvedené věci, vodoprávní úřad v souladu s ust. § 115 odst. 8
vodního zákona upouští od ústního jednání.
K výše uvedenému řízení mohou účastníci řízení podat námitky, popřípadě důkazy a dotčené
orgány závazná stanoviska do deseti dnů od doručení tohoto oznámení, nejpozději však po
uplynutí desátého dne po dni, kdy bylo nedoručené a uložené oznámení připraveno k
vyzvednutí. Za doručené se oznámení doručované prostřednictvím veřejné vyhlášky považuje
patnáctý den po vyvěšení na úřední desce magistrátu. K později uplatněným námitkám,
popřípadě důkazům nebude v souladu s ust. § 115 odst. 8 vodního zákona přihlédnuto.
Do podkladů řízení je možno nahlédnout vždy v pondělí a ve středu od 8.00-11.00 hod. a
13.00-17.00 hod., v úterý od 8.00-11.00 hod. a 13.00-15.00 hod. a v pátek od 8.00 do 11.00
hod. na Magistrátu města Ústí nad Labem, odboru životního prostředí, 4. patro, č. dv. 416
(vchod z Lidického nám.), a to nejlépe po předchozí telefonické domluvě.
Vydání souhlasu není zpoplatněno.

Ing. Jana Žáková
Digitální podpis:
09.09.2022 11:27

Ing. Jana Žáková
referent oddělení vodního hospodářství
Magistrátu města Ústí nad Labem

Toto oznámení musí být na úřední desce Magistrátu města Ústí nad Labem a Obecního úřadu
Homole u Panny vyvěšeno po dobu 15 dnů.

Vyvěšeno dne: …………………….
Sejmuto dne: ……………………..
Razítko a podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí rozhodnutí:
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Příloha pro účastníky řízení dle § 27 odst. 1, 2 a 3 správního řádu:
- Poučení účastníků o právech a povinnostech
- Situace (pro účastníky i dotčené orgány)
Rozdělovník:
Účastníci řízení ust. § 27 odst. 1 správního řádu (do vlastních rukou)+příloha:
1. Milan Maturkanič,
obdrží prostřednictvím
zástupce: Kateřina Koubová, Profivoda, s.r.o. 17. listopadu 797, 334 41 Dobřany,
IČO: 290 77 451, kontaktní adresa: Lipová 8, 331 01 Plasy
Účastníci řízení dle § 27 odst. 2 a 3 správního řádu (do vlastních rukou/DS)+příloha:
1. Obec Homole u Panny (dotčená obec)
2.
sousední studna)
3. Lesy České republiky, s. p., Přemyslova 1106/19, 500 08 Hradec Králové
4. Osoby, které mohou být rozhodnutím přímo dotčeny ve svých právech a povinnostech
Dotčené orgány (na dodejku/DS):
5. Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, Regionální pracoviště Ústecko, Michalská č.p.
260/14, Litoměřice-Město, 412 01 Litoměřice 1, IDDS: 6npdyiv
6. Magistrát města Ústí nad Labem, odbor životního prostředí, úsek státní správa lesů
Na vědomí/DS:
7. Povodí Ohře, s. p., Bezručova 4219, 430 03 Chomutov, IDDS: 7ptt8gm
8. Obvodní báňský úřad pro území kraje Ústeckého, U města Chersonu č.p. 1429, 434 61
Most, IDDS: 4huadu8
9. Krajský úřad Ústeckého kraje, Velká Hradební č.p. 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem 2,
IDDS: t9zbsva
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Příloha:
1.

Poučení o základních právech a povinnostech účastníků řízení
podle zákona č. 500/2004Sb., správní řád

Práva:
§ 14
Účastník řízení může namítat podjatost úřední osob, jakmile se o ní dozví. K námitce se
nepřihlédne, neuplatnil-li tuto námitku bez zbytečného odkladu.
§ 33
Účastník si může zvolit zmocněnce. Zmocnění k zastoupení se prokazuje písemnou plnou mocí.
Plnou moc lze udělit i ústně do protokolu. V téže věci může mít účastník pouze jednoho
zmocněnce.
§ 36
Účastníci mají právo vyjádřit v řízení své stanovisko, vyjádřit se k podkladům rozhodnutí, při
jednání se správním orgánem má účastník právo na konzultace s podpůrcem.
§ 38
Účastníci a jejich zástupci mají právo nahlížet do spisu a to i v případě, že je rozhodnutí ve věci
již v právní moci. Mohou si činit výpisky a požádat správní orgán o pořízení kopií spisu nebo
jeho části. Není-li účastník zastoupen, může spolu s účastníkem nahlížet do spisu i jeho
podpůrce.
§ 41
Účastník řízení může požádat správní orgán o prominutí zmeškání úkonu (navrácení v předešlý
stav).
§ 61
Účastník řízení může ještě před skončením řízení požádat správní orgán, aby rozhodnutím
nařídil předběžné opatření.
§ 69
Správní orgán je povinen vydat na požádání účastníku řízení stejnopis rozhodnutí případně
stejnopis výrokové části rozhodnutí.
§ 72
Rozhodnutí se účastníkům oznamuje doručením písemného vyhotovení do vlastních rukou
nebo ústním vyhlášením. Účastník řízení se může vzdát práva na oznamování všech rozhodnutí
vydaných v řízení, s výjimkou rozhodnutí, kterým se řízení končí, a rozhodnutí, jímž se mu v
průběhu řízení ukládá povinnost, a práva na vyrozumívání o usneseních poznamenaných do
spisu.
§ 80
Účastník řízení může podat žádost o uplatnění opatření proti nečinnosti v případě, že došlo k
uplynutí lhůt pro vydání rozhodnutí.
§ 131
Účastník řízení může požádat, aby nadřízený správní orgán převzal věc od příslušného
správního orgánu a následně v této věci rozhodl.
§ 138
Účastník řízení může požádat správní orgán, aby zajistil důkaz, je-li důvodná obava, že jej
později nebude možno provést, nebo jen s velkými obtížemi.
§ 139
V případě, že to zvláštní zákon připouští, může každý požadovat od správního orgánu, který je
příslušný vydat rozhodnutí nebo podmiňující úkon, aby mu v písemné formě poskytl
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předběžnou informaci. Zákon stanoví, které údaje lze jako předběžnou informaci požadovat, a
to jejich taxativním výčtem.
§ 140
Účastník řízení může požádat, aby správní orgán spojil různá řízení, pokud se týkají téhož
předmětu řízení nebo spolu jinak věcně souvisejí nebo se týkají týchž účastníků, nebrání-li tomu
povaha věci.
§ 147
Správní orgán může na žádost účastníka řízení přijmout peněžitou nebo nepeněžitou záruku za
splnění povinnosti, která mu může být v řízení uložena, v případech, kde to připouští zvláštní
zákon, může složení peněžité nebo nepeněžité záruky účastníkovi nařídit.
§ 148
Účastník řízení se může domáhat vydání mezitimního rozhodnutí nebo rozhodnutí v části věci
v rámci ochrany před nečinností správního orgánu.
Povinnosti:
§8
Dotčená osoba je povinna bezodkladně upozornit správní orgán na skutečnost, že u více
správních orgánů probíhá současně více postupů souvisejících s týmiž právy a povinnostmi
dotčené osoby.
§ 36
Účastník řízení nebo jeho zástupce je povinen předložit na výzvu oprávněné úřední osoby
průkaz totožnosti. Co, se rozumí průkazem totožnosti, je uvedeno v zákoně.
§ 50
Účastníci řízení jsou povinni, nestanoví-li zvláštní zákon jinak, poskytovat správnímu orgánu
při opatřování podkladů pro vydání rozhodnutí veškerou potřebnou součinnost.
§ 52
Účastníci řízení jsou povinni označit důkazy na podporu svých tvrzení. Těmito návrhy není
správní orgán vázán.
§ 54
Ten, kdo má u sebe věc potřebnou k provedení důkazu, je povinen ji předložit správnímu orgánu
případně strpět ohledání věci na místě. Výjimku z této povinnosti upravuje zákon.
§ 59
Správní orgán předvolá osobu, jejíž osobní účast při úkonu v řízení je k provedení úkonu nutná.
Předvolaný je povinen se na předvolání dostavit, případně se z úkonu ze závažných důvodů
omluvit.
§ 61
Osoba, které bylo oznámeno rozhodnutí o zajištění věci, je povinna tuto věc správnímu orgánu
vydat. Nesplní-li uloženou povinnost ve stanoveném termínu dobrovolně, může být předmětná
věc správním orgánem odňata.
§ 62
Účastníci řízení, jakož i další osoby jsou v řízení povinny neztěžovat postup správního orgánu,
chovat se tak, aby svým jednáním nerušili pořádek, dostavit se na předvolání (pokud se předem
ze závažných důvodů neomluvili) a uposlechnout pokynů úřední osoby. V případě nesplnění
těchto povinností jim může správní orgán uložit pořádkovou pokutu až do výše 50.000,-Kč.
Pořádkovou pokutu lze uložit i tomu, kdo učiní hrubě urážlivé podání.
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2.

Situace
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