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Lysá nad Labem dne 14.9.2016

ROZHODNUTÍ
Výroková část:
Městský úřad Lysá nad Labem, odbor životního prostředí, jako vodoprávní úřad příslušný podle § 106
zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších
předpisů (dále jen "vodní zákon"), ve správním řízení posoudil žádost o změnu povolení k nakládání
s podzemními vodami – k jejich odběru, kterou dne 19.7.2016 podala
Obec Stratov, IČO 00239828, Stratov 90, 289 22 Stratov
(dále jen "žadatel"), a na základě tohoto posouzení podle § 12 odst. 2 vodního zákona
mění
rozhodnutí spis.zn. ŽP/1131/06/Jel/38-3 a č.j. ŽP/1131/112/06/Jel ze dne 19.7.2006 o povolení
k nakládání s podzemními vodami - k jejich odběru
Odběr podzemní vody ze stávajících vrtů HV1 a HV2
Stratov
(dále jen "nakládání s vodami") na pozemku parc.č. 403/2, 402/3, 401/2 v katastrálním území Stratov,
číslo hydrogeologického pořadí povodí 1 04 07 – 0310, číslo hydrogeologického rajónu 4430.

Změna povolení spočívá v:
- prodloužení povolení nakládání s vodami do 31.8.2026
- navýšení odběru podzemních vod
- povoluje se nakládání s vodami v tomto rozsahu:
průměrné množství odebírané podzemní vody
maximální množství odebírané podzemní vody
maximální denní množství odebírané podzemní vody
maximální měsíční množství odebírané podzemní vody
maximální roční množství odebírané podzemní vody
počet měsíců, kdy se voda odebírá
účel: zásobování obce Stratov pitnou vodou

1,3 l/s
3,5 l/s
302 m3/měsíc
2900 m3/měsíc
35000 m3/rok
12
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Podmínky a povinnosti pro nakládání s vodami:
1. odběr podzemních vod bude měřen (ustanoveno v § 10 odst.1 vodního zákona), měřeno bude
zařízením odběratele, jehož správnost měření je ověřena (cejchovaným vodoměrem), osazeným na
přívodním potrubí k technologii pro úpravu vody;
2. způsob a četnost měření odebíraných podzemních vod musí být v souladu s vyhl. č. 20/2002 Sb.;
3. množství odebíraných podzemních vod je odběratel povinen podle příslušných ustanovení vyhl. č.
431/2001 Sb. každoročně do 31. ledna následujícího roku hlásit pro potřeby vodní bilance, hlášení
pro potřeby vodohospodářské bilance dle ustanovení §22 odst. 2 vodního zákona se podává
prostřednictvím integrovaného systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí
(ISPOP).
4. odběr podzemních vod bude zpoplatněn (ustanoveno v § 88 odst.1 vodního zákona)
5. voda bude upravována a dodávána do vodovodní sítě ve smyslu schváleného provozního řádu jako
voda pitná;
6. návrh na prodloužení platnosti rozhodnutí o povolení nakládání s vodami je nutné podat nejpozději
poslední den platnosti tohoto rozhodnutí.
Účastníci řízení, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:
Obec Stratov, Stratov 90, 289 22 Stratov

Odůvodnění:
Dne 19.7.2016 podal žadatel žádost o změnu povolení k nakládání s vodami. Tímto dnem bylo zahájeno
řízení o změnu povolení k nakládání s vodami. Vodoprávní úřad vydal povolení k nakládání s vodami
spis.zn. ŽP/1131/06/Jel/38-3 a č.j. ŽP/1131/112/06/Jel dne 19.7.2006.
Žadatel spolu se žádostí a projektovou dokumentací předložil k řízení tyto doklady a podklady:
- Hydrogeologické vyjádření, které vypravovala společnost ALTEC International s.r.o., Boženy
Němcové 908, 769 01 Holešov, RNDr. Aleš Cahlík, Odborná způsobilost v oboru hydrogeologie a
geologické práce – sanace č. 1375/2001, v červenci 2016
Vodoprávní úřad oznámil zahájení řízení známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům. Současně
stanovil, že ve lhůtě do 5.9.2016 mohou dotčené orgány uplatnit závazná stanoviska a účastníci řízení své
námitky, popřípadě důkazy.
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 vodním zákonem a zvláštními předpisy.
Stanoviska sdělili:
- Povodí Labe č.j. PVZ/16/23549/BS/0 ze dne 1.9. 2016
- Ministerstvo zdravotnictví – Český inspektorát lázní a zřídel č.j. MZDR 52688/2016-2/OZD-ČIL-Pr
ze dne 30.8.2016
Přezkoumáním žádosti, projednáním věci s účastníky řízení a na základě shromážděných právně
významných skutečností nebyly shledány důvody bránící změně povolení k nakládání s vodami.
Vodoprávní úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů
ve výroku uvedených.
Účastníci řízení - další dotčené osoby:
Povodí Labe, státní podnik, Ministerstvo zdravotnictví - Český inspektorát lázní a zřídel, Krajská
hygienická stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze, Česká inspekce životního prostředí, oddělení
ochrany vod
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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:
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.

Ing. Vendula Štěpánková
referent odboru životního prostředí

Poplatek:
Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích se nevyměřuje.
Obdrží:
účastníci (dodejky)
1. Obec Stratov, IDDS: k25au93
sídlo: Stratov č.p. 90, 289 22 Lysá nad Labem
dotčené správní úřady
2. Povodí Labe, státní podnik, IDDS: dbyt8g2
sídlo: Víta Nejedlého č.p. 951/8, Slezské Předměstí, 500 03 Hradec Králové 3
3. Ministerstvo zdravotnictví, Český inspektorát lázní a zřídel, IDDS: pv8aaxd
sídlo: Palackého náměstí č.p. 375/4, Praha 2-Nové Město, 128 00 Praha 28
4. Kraj. hyg. stan. Střed. kr. se sídlem v Praze, IDDS: hhcai8e
sídlo: Dittrichova č.p. 329/17, Nové Město, 120 00 Praha 2
5. Česká inspekce životního prostředí, oddělení ochrany vod, IDDS: zr5efbb
sídlo: Na břehu č.p. 267/1a, Vysočany, 190 00 Praha 9

