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ROZHODNUTÍ
č. 09853/
Výroková část:
Odbor životního prostředí MěÚ Týn nad Vltavou, jako vodoprávní úřad příslušný podle § 106 a § 115
odst.18 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších
předpisů (dále jen "vodní zákon"), 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") a § 11 zákona č.500/2004 Sb. správního řádu, ve znění
pozdějších předpisů, ve správním řízení posoudil žádost o změnu nakládání s podzemními vodami a o
vydání stavebního povolení, kterou dne 06.05.2011 podal
AQUASERV a.s., IČ 60071371, B. Němcové 12, 370 01 České Budějovice, který zastupuje
Sdružení měst a obcí Bukovská voda, IČ 65050541, Týnská 292, 373 65 Dolní Bukovsko
(dále jen "žadatel"), a na základě tohoto posouzení:
I.

podle § 12 odst. 2 vodního zákona
mění povolení
k nakládání s podzemními vodami - odběr podzemní vody z horusické jímací linie

(dále jen "nakládání s vodami) na místě: pozemek st.p. 117, p.č. 1172/6 v k.ú. Bošilec, čhp 1-07-02-063,
HGR 2151, které vydal Městský úřad Týn nad Vltavou, odbor životního prostředí dne 30.9.2009 pod č.j.
MUT/15327/2009/Si
změna spočívá: ve změně výrokové části
A. 3. odstavec strana č.1:
„z vrtů V 16 E a H 3“

max (l/s) ……………………………….... 65
max. měsíční odběr (m3/měs) ……174 096
max. roční odběr (m3/rok) ……..2 049 840

bude nahrazen výrokem:
„ z vrtů V 16 E a H-3B“

max (l/s) ……………………….…..…… 65
max. měsíční odběr (m3/měs) …..174 096
max. roční odběr (m3/rok) ……..2 049 840
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B. bod 1. podmínek odběru, strana č.2:
„odběr podzemní vody z vrtů V 16e, H 3, H 4a, H 10, V 17b bude měřen jak z hlediska množství,
tak z hlediska jakosti podle vyhlášky Ministerstva zemědělství č. 20/2002 Sb., o způsobu a četnosti
měření množství a jakosti vody, a to kontinuálně a samostatně z každého jímacího objektu.“
bude nahrazen výrokem:
„odběr podzemní vody z vrtů V 16e, H 3B, H 4a, H 10, V 17b bude měřen jak z hlediska
množství, tak z hlediska jakosti podle vyhlášky Ministerstva zemědělství č. 20/2002 Sb., o
způsobu a četnosti měření množství a jakosti vody, a to kontinuálně a samostatně z každého
jímacího objektu.“
Ostatní části rozhodnutí zůstávají nezměněny.

II. Podle § 15 vodního zákona a § 115 stavebního zákona
vydává stavební povolení
ke stavbě vodního díla:

Bošilec - vstupní objekt vrtu H-3B
(dále jen "stavba") na místě: pozemek st.p. 117, p.č. 1172/6 v k.ú. Bošilec, čhp 1-07-02-063, HGR 2151
stavební objekty:
SO-01 - vstupní objekt pro nový vrt – jednopodlažní zděný čtvercového půdorysu se sedlovou střechou,
podlaha objektu cca 1,2 m nad terénem
- půdorys 3,30 x 3,30 m, výška 3,45 m, zastavěná plocha 10,90 m2, obestavěný prostor 46,0 m3
SO-02 - výtlak surové vody - PE 150 (SDR 17 – PE 150 – PN 16) v celkové délce 13,20 m
SO-03 - kabelové připojení
SO-04 - odvodnění – odvodnění podlahy ve vstupním objektu – podlahová vpusť, potrubí od podlahové
vpusti PVC 150 bude ukončeno zpětnou klapkou na pozemku v podmoku
PS-01 - vystrojení vrtu – ponorné čerpadlo Q = 30-35 l/s, nerezové výtlačné potrubí DN 150, indukční
průtokoměr DN 150.
PS-02 elektroinstalace a MaR, přenos dat – rozvaděč RM1
-

Vrt H3 bude využit pro sledování hladin a kvality podzemních vod v jímacím území jako
pozorovací vrt.

III. Stanoví povinnosti a podmínky pro provedení stavby:
1. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace ověřené ve vodoprávním řízení, kterou
vypracoval; případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení vodoprávního úřadu.
2. Stavba bude dokončena nejpozději do 2 let ode dne nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.
3. Investor zajistí před zahájením prací vytýčení všech podzemních a nadzemních vedení.
4. Vodoprávní úřad provede kontrolní prohlídku stavby na vyzvání dozoru nebo investora stavby.
5. Po dokončení stavby a před začátkem užívání je žadatel povinen požádat MěÚ Týn nad Vltavou,
odbor životního prostředí o vydání kolaudačního souhlasu, kdy bude provedena závěrečná kontrolní
prohlídka.
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Účastníci řízení na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:
AQUASERV a.s., B. Němcové 12, 370 01 České Budějovice
Sdružení měst a obcí Bukovská voda, Týnská 292, 373 65 Dolní Bukovsko
Odůvodnění:
Dne 06.05.2011 podal žadatel žádost o povolení ke změně rozhodnutí, které vydal Městský úřad Týn nad
Vltavou, odbor životního prostředí dne 30.9.2009 pod č.j. MUT/15327/2009/Si a o vydání stavebního
povolení na stavbu „Bošilec - vstupní objekt vrtu H-3B“. Uvedeným dnem bylo zahájeno vodoprávní
řízení.
Vrt H-3B bude sloužit jako náhradní vrt za jímací vrt H-3 Horusické jímací linie, který se nachází ve
vzdálenosti 22,5m. Nahrazovaný vrt H3 je již v nevyhovujícím technickém stavu a bude využit pro
sledování hladin a kvality podzemních vod v jímacím území jako pozorovací vrt. Množství spotřebišť
zásobovaných z ÚV Dolní Bukovsko se nemění.
Celkové odebírané množství podzemní vody se v dané lokalitě nemění a je v souladu se stávajícím
platným povoleným odběrem.
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. K projednání
žádosti současně nařídil ústní jednání spojené s ohledáním na místě na 23.6.2011 s upozorněním, že na
námitky, které nebudou sděleny nejpozději při ústním jednání, nebude možno, podle ustanovení § 115
odst. 8 vodního zákona, brát zřetel. O výsledku ústního jednání byl sepsán protokol.
Projektovou dokumentaci stavby Bošilec - vstupní objekt vrtu H-3B vypracoval AQUASERV a.s., České
Budějovice, B.Němcové 12/2 (identifikační číslo 600711371) datum zpracování 1/2011.
Dokumentaci nakládání s vodami „Zpráva o hydrogeologickém průzkumu, Bošilec – H-3B“ zpracoval
RNDr. Marcel Homolka, Hydroprůzkum Č. Budějovice s.r.o., Pekárenská 81, IČ 60826070, datum
zpracování12/2009.
K záměru stavby vydal obecný stavební úřad České Budějovice územní rozhodnutí pod spis.zn.
SU/75/2011 Pích dne 8.4.2011. Magistrát města České Budějovice, odbor ochrany životního prostředí
vydal souhrnné stanovisko č.j. OOŽP/10744/2010/Urb dne 3.1.2011.
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. 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.
Účastníci řízení - další dotčené osoby:
Povodí Vltavy, státní podnik, Kamil Drs, Obec Bošlilec
Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků:
Účastníci neuplatnili návrhy a námitky.
Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí:
- Účastníci se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili.
Poučení účastníků:
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Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení k odboru životního prostředí,
zemědělství a lesnictví Krajského úřadu České Budějovice 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.
Vodoprávní úřad po dni nabytí právní moci stavebního povolení zašle stavebníkovi jedno vyhotovení
ověřené projektové dokumentace a štítek obsahující identifikační údaje o povolené stavbě. Další
vyhotovení ověřené projektové dokumentace zašle vlastníkovi stavby, pokud není stavebníkem.
Stavebník je povinen štítek před zahájením stavby umístit na viditelném místě u vstupu na staveniště a
ponechat jej tam až do dokončení stavby, případně do vydání kolaudačního souhlasu; rozsáhlé stavby se
mohou označit jiným vhodným způsobem s uvedením údajů ze štítku.
Stavba nesmí být zahájena, dokud stavební povolení nenabude právní moci. Stavební povolení pozbývá
platnosti, jestliže stavba nebyla zahájena do 2 let ode dne, kdy nabylo právní moci.
Povolení k odběru podzemní vody je vydáváno bez ohledu na jakost podzemní vody v místě tohoto
povoleného nakládání.

Ing. Ivan P A L M A
Vedoucí odboru životního prostředí

Poplatek:
Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích položky 17 odst. 1 písm. i) ve výši
3000 Kč byl zaplacen dne 23.06.2011.
Obdrží:
navrhovatelé (doručenky)
1. AQUASERV a.s., IDDS: jtygx2n
ostatní účastníci (doručenky)
2. Povodí Vltavy, státní podnik, IDDS: gg4t8hf
3. Kamil Drs, Bošilec č.p. 17, 373 65 Dolní Bukovsko
4. Obec Bošlilec, IDDS: vzyb7ue
dotčené orgány
5. Hasičský záchranný sbor Jihočeského kraje, IDDS: ph9aiu3
6. Krajská hygienická stanice Jihočeského kraje se sídlem v Českých Budějovicích, IDDS: agzai3c
7. Obecní úřad Bošilec, IDDS: vzyb7ue
8. Magistrát města České Budějovice, stavební úřad, IDDS: kjgb4yx
ostatní orgány
9. ČEVAK a.s., IDDS: 3ndg7rf
10. E.ON Česká republika, s. r. o., - správa sítě plynu, IDDS: 3534cwz
11. E.ON Distribuce, a.s., IDDS: nf5dxbu
12. Povodí Vltavy, státní podnik, správce toku, IDDS: gg4t8hf

