MĚSTSKÝ ÚŘAD BOSKOVICE
ODBOR TVORBY A OCHRANY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
Masarykovo nám. 4/2, 680 18 Boskovice
tel.: 516 488 600,
fax: 516 488 779
Sp. Zn.: SMBO 7695/2020/TOŽP/BU
Č.j.: DMBO 7696/2020
Vyřizuje: Ing. Filip Bukový/kl. 645
V Boskovicích dne: 20. 4. 2020

ROZHODNUTÍ
Městský úřad Boskovice, Odbor tvorby a ochrany životního prostředí, jako věcně
příslušný vodoprávní úřad podle ustanovení § 104 odst. 2, písm. c) a ustanovení § 106 zákona
č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších
předpisů, jako místně příslušný vodoprávní úřad podle ustanovení § 11 odst. 1 zákona
č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění, v souladu s ustanovením § 115 vodního
zákona, po provedeném vodoprávním řízení,
žadateli:

ENVIREX, spol. s r. o., Petrovická 861, 592 31 Nové Město na Moravě,
IČ 47914700

I. výrok

vydává povolení k nakládání s podzemními vodami

podle ustanovení § 8 odst. 1 písm. b), bod 5 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně
některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů
- k jinému nakládání s nimi (v rámci čerpací zkoušky), v kraji Jihomoravském, na
pozemku parc. č. 509 v k. ú. Ústup, na průzkumném hydrogeologickém vrtu, souřadnice
X 1118772, Y 604172, dotčený vodní útvar: Hodonínka od pramene po ústí do toku
Svratka (DYJ_0360).
v tomto rozsahu:
 Průměrný povolený odběr:
 Maximální povolený odběr:
 Maximální povolený odběr za dobu zkoušky (28 dní):
 Počet dní v roce, kdy se s vodami nakládá:

1,5 l/s
3,0 l/s
3 800 m3
28 dní

Doba povoleného nakládání s podzemními vodami: po dobu provádění čerpací zkoušky,
tj. 28 dní.
Povolení k odběru podzemní vody je vydáváno bez ohledu na jakost podzemní vody v místě
tohoto povoleného nakládání.
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Pro povolení k nakládání s podzemními vodami se podle ustanovení § 9 odst. 1 zákona
č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění
pozdějších předpisů, současně stanoví tyto podmínky a povinnosti:
1. Vodoprávnímu úřadu bude oznámeno zahájení čerpací zkoušky.
2. Výsledek čerpacích zkoušek bude vyhodnocen odborným hydrogeologem a bude zaslán
vodoprávnímu úřadu.
3. Po ukončení průzkumných prací budou vrty zajištěny tak, aby nedošlo ke zmaření
dosavadních prací (bude zajištěna bezpečnost povrchu, bude zamezeno narušení režimu
podzemních vod a bude zabráněno volnému unikání podzemní vody a vnikání povrchové
vody do podzemních prostor), popř. neúspěšný vrt bude zlikvidován.

Účastníci řízení (§ 27, odst. 1 správního řádu):
ENVIREX, spol. s r. o., Petrovická 861, 592 31 Nové Město na Moravě

Odůvodnění
Městský úřad Boskovice, Odbor tvorby a ochrany životního prostředí, jako věcně a místně
příslušný vodoprávní úřad, obdržel od společnosti ENVIREX, spol. s r. o., Petrovická 861,
592 31 Nové Město na Moravě, žádost o vydání povolení k nakládání s podzemními vodami
v rámci čerpací zkoušky na průzkumném hydrogeologickém vrtu na pozemku parc. č. 509
v k. ú. Ústup. Dnem podání bylo zahájeno vodoprávní řízení.
Čerpací zkouška bude trvat 28 dní na tři depresní snížení (0,5 l/s, 1,5 l/s a 3,0 l/s), s čerpaným
množstvím podzemní vody max. 3 800 m3 (28 dní) + 3 dny stoupací zkouška. Čerpaná voda
bude vypouštěna hadicemi do požární (retenční) nádrže.
V rámci celého vodoprávního řízení bylo zjištěno:
 K realizaci průzkumného vrtu byl vydán souhlas Městského úřadu Boskovice, odboru
tvorby a ochrany ŽP, podle § 17 odst. 1 písm. i) vodního zákona, dne 20. 04. 2020,
pod č. j. DMBO 7690/2020.
 Z hlediska zájmů daných platným Národním plánem povodí Dunaje a Plánem dílčího
povodí Dyje, je uvedený záměr možný, protože lze předpokládat, že záměrem nedojde ke
zhoršení chemického stavu a ekologického stavu/potenciálu dotčených útvarů povrchových
vod a chemického stavu a kvantitativního stavu útvarů podzemních vod, a že nebude
znemožněno dosažení jejich dobrého stavu/potenciálu (stanovisko Povodí Moravy, s. p.,
zn. PM-9719/2020/5203/Ho, ze dne 08. 04. 2020).
 Vlastník dotčeného pozemku, Obec Ústup, Ústup 36, 679 74 Olešnice, se záměrem
souhlasí.
 Další podmínky tohoto rozhodnutí byly vodoprávním úřadem stanoveny v souladu
s vodním zákonem a dalšími platnými příslušnými právními předpisy.
Městský úřad Boskovice, Odbor tvorby a ochrany životního prostředí, jako věcně a místně
příslušný vodoprávní úřad, po provedeném vodoprávním řízení a po zvážení všech výše
uvedených skutečností rozhodl tak, jak je ve výrokové části uvedeno.

Poučení účastníků
Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení dle ustanovení § 81 odst. 1 a následných
ustanovení zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění, podat odvolání ve lhůtě 15
dnů ode dne jeho oznámení, a to ke Krajskému úřadu Jihomoravského kraje, Žerotínovo nám.
3/5, 602 00 Brno, podáním učiněným u Městského úřadu Boskovice, Odboru tvorby
a ochrany životního prostředí.
V odvolání se uvede, v jakém rozsahu se rozhodnutí napadá a dále namítaný rozpor
s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo. Odvolání
se podává v počtu 3 stejnopisů. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je na
jeho náklady Městský úřad Boskovice. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je
nepřípustné. Včas podané a přípustné odvolání má odkladný účinek.
Písemnost je oznámena dnem doručení písemného stejnopisu do vlastních rukou. Jestliže
si adresát uložené písemnosti písemnost ve lhůtě 10 dnů ode dne, kdy byla k vyzvednutí
připravena, nevyzvedne, písemnost se považuje za doručenou posledním dnem této lhůty.
Den, kdy došlo ke skutečnosti určující počátek lhůty (den doručení) se do běhu lhůty
nezapočítává.

„otisk úředního razítka“
Bc. Ing. Leona FIALOVÁ
vedoucí odboru tvorby a ochrany ŽP
Doručí se:
Účastníci vodoprávního řízení nebo jejich zmocněnci:
1. ENVIREX, spol. s r. o., Petrovická 861, 592 31 Nové Město na Moravě
2. Obec Ústup, Ústup 36, 679 74 Olešnice
Dotčené orgány a ostatní:
Povodí Moravy s. p., Dřevařská 11, Brno

