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ROZHODNUTÍ
Magistrát města České Budějovice, odbor ochrany životního prostředí jako příslušný vodoprávní úřad
podle ustanovení § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen
správní řád), ustanovení § 106 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů , ve
znění pozdějších předpisů (dále jen vodní zákon)
uděluje
společnosti GeoTec – GS,a.s., Chmelová 2920/6, 106 00 Praha 10 , IČ : 25103431
povolení ke geologickým pracím dle § 14 odst. 1.písm c) vodního zákona ve vnitřní části ochranného
pásma II.stupně jímacího území Dolní Bukovsko-Horusice , které bylo stanoveno rozhodnutím Jč
KNV VLHZ 1551/81-232/Kr ze dne 23.4.1981. Jedná se o doplňkový geotechnický průzkum na
stavbu dálnice D3, stavba 0309 – Bošilec - Ševětín. Kde za účelem získání potřebných geotechnických
informací jsou navrženy hloubkové vrty . Pro mostní objekty SO 201 a SO 211 budou provedeny dva
jádrové vrty (J601 a J602) do hloubek 20m , t.j. celkem 40m. Pro mostní objekt SO 212 bude
proveden jeden jádrový vrt (J603) do hloubky 18m.
Údaje o místu geologického průzkumu :
-název kraje
Jihočeský
-název obce
Bošilec
-identifikátor k.ú.
608 572
-kat.území
Bošilec
-parcelní čísla
1302/25, 1217/1, 984/1, 1310/3, 925/3
-číslo hydrogeol. pořadí
1-07-02-063
-hydrogeologický rajon
2151
Povolení se uděluje se stanovením následujících povinností a podmínek :
1. Po zhodnocení inženýrsko – geologických podmínek lokality bude vytěžený materiál řádně
zlikvidován a vrty budou odstraněny (zasypány) odbornou firmou.
2. Po ukončení geologických prací budou pozemky předány uživateli, případné škody budou
uživatelům (vlastníkům) řádně uhrazeny.

IČ: 002 44 732

DIČ: 077-002 44 732

číslo tel. ústředny: 680 11 11

Odůvodnění :
Společnost GeoTec-GS,a.s. podala dne 8.8.2011 u zdejšího vodoprávního úřadu žádost o povolení
geologických prací ve vnitřní části ochranného pásma II.stupně jímacího území Dolní BukovskoHorusice.
Odbor ochrany životního prostředí Magistrátu města České Budějovice přezkoumal žádost společnosti
GeoTec-GS,a.s. ze dne 8.8. 2011 doloženou stanoviskem správcem Povodí Vltavy, státního podniku,
povolením vstupu na pozemky uživatelem (vlastníkem) a návrhem prací zpracovaného panem RNDr.
Lubomírem Horákem a uznal ji za způsobilou.
Právní subjektivita byla ověřena, vlastnické vztahy byly zjištěny. Dnem podáním žádosti bylo
zahájeno vodoprávní řízení a s ohledem na skutečnost, že se jedná o věc jednoduchou a lze rozhodnout
na podkladě doložených dokladů , rozhodl vodoprávní úřad bezodkladně , v souladu s ustanovením
§ 115 odst. 10)vodního zákona.
Poučení o odvolání :
Proti tomuto rozhodnutí je možno se odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu
pro Jihočeský kraj v Českých Budějovicích, podáním učiněným u odboru ochrany životního prostředí
Magistrátu města České Budějovice.

Ing. Svatopluk Mika
vedoucí odboru ochrany životního prostředí

Obdrží :
účastníci řízení (dodejky)
-GeoTec-GS,a.s., Chmelová 2920/6, 106 00 Praha 10
na vědomí
-Povodí Vltavy, Litvínovická 5, 371 21 České Budějovice
-Obec Bošilec
-ŘSD ČR,správa Č. Budějovice,Lidická 49/110, 370 44 České Budějovice
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