MAGISTRÁT MĚSTA MLADÁ BOLESLAV
ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
ODDĚLENÍ VODNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ

Komenského náměstí 61, Mladá Boleslav I, 293 01 Mladá Boleslav
Spis. zn.: 41493/2021/ VH/ BaKo
Č.j.: 41493/2021/ VH/ BaKo
Oprávněná úřední osoba: Barbora Kortusová
Tel.: 326 716 97
E-mail: kortusova@mb-net.cz
Datum: 25. srpna 2021
Luštěnice – Dita Fuková – vrtaná studna vodami – k jejich odběru

společné povolení a

povolení k nakládání s podzemními

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
ROZHODNUTÍ
Magistrát města Mladá Boleslav, odbor životního prostředí, jako vodoprávní úřad věcně příslušný
podle ustanovení § 104 odst. 2 písm. c) a § 106 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně
některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, místně příslušný vodoprávní úřad
podle ustanovení § 11 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů a dále
jako příslušný speciální stavební úřad podle ustanovení § 15 odst. 1 písm. d) a § 94j odst. 1 zákona
č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění, žadateli,
jimž je:
Jméno a příjmení:
Datum narození:
Trvalý pobyt:

Dita Fuková
23. dubna 1973
Bochovská 566/13, 150 00 Praha 5 - Jinonice

I.
vydává povolení
podle ustanovení § 8 odst. 1 písm. b) bod 1 vodního zákona k nakládání s podzemními vodami –
k jejich odběru z HGR 4330 Jizerská křída levobřežní, v kraji Středočeském, obci Luštěnice,
na pozemku parc. č. 5010/159 v k.ú. Luštěnice, č.h.p. 1-04-07-0230-0-00, útvar podzemních vod:
4330 Jizerská křída levobřežní, orientační souřadnice odběru (S-JTSK): Y: 704495.22, X:1022440.44
Údaje o předmětu rozhodnutí:
Původ (odebírané) vody: podzemní voda hlubinného oběhu
Účel užití vody: zdroj užitkové vody, zálivka
Související vodní díla: studna vrtaná
Typ odběrného objektu: vrt
Údaje o povoleném množství odběru:
Průměrný povolený: 0,006 l/s
Maximální povolený: 0,3 l/s
Maximální měsíční povolený: 12,5 m3 /měsíc
Roční povolený: 180 m3 /rok
Počet měsíců v roce, kdy se odebírá: 12
Doba povoleného nakládání s podzemními vodami: na dobu životnosti vodního díla
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Účastníci řízení:
Podle § 27 odst. 1 správního řádu:
 Fuková Dita, nar. 23.04.1973, Bochovská 566/13, 150 00 Praha 5 - Jinonice
Podle § 27 odst. 2 správního řádu:
 Obec Luštěnice, IČ 00238252

II.
povoluje výjimku
podle ustanovení § 169 odst. 2 stavebního zákona a ustanovení § 26 vyhlášky č. 501/2006 Sb.,
o obecných požadavcích na využití území, ve znění pozdějších předpisů, pro umístění stavby:
Vrtaná studna hloubky 50 m vrtného průměru 205/185 mm vystrojená PVC zárubnicí
průměru 125 mm
Vymezení prostorového řešení stavby:
Stavba studny je navržena na pozemku parc. č. 5010/159 ve vzdálenosti 8 m od společné hranice
s pozemkem parc. č. 5010/13 a ve vzdálenosti 3,04 m od společné hranice s pozemkem parc. č.
5010/59, vše v k. ú. Luštěnice.
Účastníci řízení:
Podle § 27 odst. 1 správního řádu:
 Fuková Dita, nar. 23.04.1973, Bochovská 566/13, 150 00 Praha 5 – Jinonice
Podle § 27 odst. 1 správního řádu:
 Obec Luštěnice, IČ 00238252

III.
vydává společné povolení
podle ustanovení § 94p stavebního zákona a ustanovení § 15 odst. 1 vodního zákona, ke stavebnímu
záměru s názvem:
Vrtaná studna hloubky 50 m vrtného průměru 205/185 mm vystrojená PVC zárubnicí
průměru 125 mm
Údaje o předmětu rozhodnutí:
Povolovaná vodní díla: studna vrtaná
Druh stavby: novostavba, trvalá stavba, stavba technické infrastruktury
Účel stavby: zdroj užitkové vody pro RD, zálivka
Počet povolovaných studní: 1
Studna sběrná/jímací: jímací
Hloubka studny: 50 m
Určení prostorového a technického řešení stavby:
Stavba studny je navržena na pozemku parc. č. 5010/159 ve vzdálenosti 8 m od společné hranice
s pozemkem parc. č. 5010/13 a ve vzdálenosti 3,04 m od společné hranice s pozemkem parc. č.
5010/59, vše v k. ú. Luštěnice.
Vrtaná studna o vrtném průměru 205/185 mm do hloubky 50 m bude vystrojena PVC zárubnicí
o průměru 125 mm. Vrt bude zajílován granulovaným jílem kolem PE zárubnice do hloubky 10 m pod
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terén. Šachtice na zhlaví vrtu bude zhotovena ze 3 klasických betonových skruží o průměru 1000 mm
osazených na sebe a vytažených 0,5 m nad okolní terén. Šachtice bude osazena na betonovou pokladní
desku tl. 150 mm. Vstupní otvor šachtice bude opatřen dvoudílnou betonovou zákrytovou deskou.
Okolí studny bude řešeno jako vyvýšené stanoviště s odvodněním do vzdálenosti nejméně 1 m od
jejího kraje. Bude nepropustně upraveno.
Záměr se nachází v obci Luštěnice, č.h.p. 1-04-07-0230-0-00, útvar podzemních vod: 4330 Jizerská
křída levobřežní, orientační souřadnice odběru (S-JTSK): Y: 704495.22, X:1022440.44
Vymezení území dotčeného vlivy stavby:
Stavbou vrtané studny na předmětné lokalitě a jejím provozováním nebude ovlivněna dlouhodobě
využitelná vydatnost zvodně podzemní vody v mělkém ani hlubinném oběhu a neovlivní stávající
kvalitu jímané podzemní vody. Navržená studna není situována v ochranných pásmech zvláště
chráněných územích.
Pro umístění a provedení stavby vodního díla se podle ustanovení § 94p odst. 1 stavebního
zákona v souladu s ustanovením § 15 odst. 3 vodního zákona stanoví tyto podmínky
a povinnosti:
1. Stavba studny bude umístěna a provedena podle projektové dokumentace s názvem „Vrtaná studna
na pozemku parc.č.5010/159 v k. ú. Luštěnice“ vypracované Ing. Jiřím Jodlem, autorizovaným
inženýrem pro vodohospodářské stavby v měsíci prosinci 2020 a která byla ověřena ve společném
řízení. Případné změny projektové dokumentace budou odsouhlaseny projektantem, projednány
s vodoprávním úřadem a budou zaznamenány v dokumentaci podle skutečného provedení stavby.
2. Před zahájením stavby vodního díla bude na viditelném místě u vstupu na staveniště umístěn štítek
"Stavba povolena", který obdrží stavebník spolu se schválenou projektovou dokumentací, jakmile
toto rozhodnutí nabude právní moci. Štítek musí být chráněn před povětrnostními vlivy, aby údaje
na něm uvedené zůstaly čitelné a ponechán na staveništi do závěrečné kontrolní prohlídky stavby.
3. Stavební stroje a mechanizmy budou zabezpečeny proti úniku závadných látek do terénu. Případné
havarijní úniky závadných látek budou bezodkladně ohlášeny vodoprávnímu úřadu prostřednictvím
HZS ÚO Mladá Boleslav.
4. Bude respektováno vedení stávajících inženýrských sítí. Před zahájením stavby stavebník zajistí
vytyčení prostorové polohy stavby, veškerých podzemních a nadzemních staveb, technické
infrastruktury a zařízení, a při provádění stavby se bude řídit pokyny jednotlivých vlastníků
podzemních a nadzemních staveb technické infrastruktury a jiných zařízení k ochraně těchto
staveb a zařízení.
5. Stavba bude provedena dodavatelsky osobou oprávněnou k výstavbě vodních děl.
6. Při provádění stavby budou dodrženy obecné technické požadavky na výstavbu vodních děl.
7. Odpady vznikající na stavbě budou likvidovány v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech
a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
8. Pro dokončení stavby se stanovuje termín do 30. listopadu 2022.
9. Po dokončení stavby budou pozemky dotčené stavbou uvedeny do řádného nebo předchozího
stavu, případné škody budou uhrazeny podle platných právních předpisů.
10. Po dokončení stavby a před započetím jejího užívání přizve stavebník vodoprávní úřad ke
kontrolní prohlídce stavby studny. Ke kontrolní prohlídce budou doloženy doklady, na základě
kterých bude možné posoudit dokončení stavby (příslušné revizní zprávy, protokoly
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o provedených zkouškách, atesty, prohlášení o shodě atd.), doklady o nezávadném zneškodnění
stavebních odpadů a přebytečných výkopků a doklady o splnění výše uvedených podmínek,
dokumentací skutečného provedení stavby, pokud při jejím provádění došlo k nepodstatným
odchylkám oproti vydanému stavebnímu povolení nebo ověřené projektové dokumentaci. Dále
bude doložen rozbor vody.
Účastníci řízení:
Podle § 27 odst. 1 správního řádu:
 Fuková Dita, nar. 23.04.1973, Bochovská 566/13, 150 00 Praha 5 - Jinonice
Podle § 27 odst. 2 správního řádu:
 Chmela Miloslav Ing., Slunečná 481, Zelená, 294 42 Luštěnice
 Chmelová Marie, Sluneční 481, Zelená, 294 42 Luštěnice
 Krouský Lukáš, Nová 83, 294 42 Luštěnice
 Bláhová Barbora, Příčná 33, 294 04 Dolní Bousov
 Lang Jan, Bryksova 667/6, Černý Most, 198 00 Praha 9
 Obec Luštěnice, IČ 00238252

ODŮVODNĚNÍ
Magistrát města Mladá Boleslav, odbor životního prostředí obdržel dne 17. května 2021 žádost paní
Dity Fukové, narozené dne 23. dubna 1973, bytem Bochovská 566/13, 150 00 Praha - Jinonice
plnomocně zastoupené Ing. Romanem Bílkem, IČ 49844611 bytem Mrj. Frymla 296, 293 01 Mladá
Boleslav o vydání výjimky z obecných požadavků na využití území podle § 169 odst. 2 stavebního
zákona a § 26 vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využití území, o vydání
společného územního a stavebního povolení dle § 94j stavebního zákona a o vydání povolení
k nakládání s podzemními vodami – k jejich odběru dle § 8 odst. 1 písm. b) bodu 1 vodního zákona,
čímž bylo ve smyslu ustanovení § 44 odst. 1 správního řádu zahájeno řízení.
Podle ustanovení § 94m odst. 1 stavebního zákona a § 115 odst. 8 vodního zákona, v souladu se
správním řádem, oznámil příslušný vodoprávní úřad pokračování řízení všem známým účastníkům
řízení i dotčeným orgánům státní správy oznámením o pokračování řízení ze dne 21. června 2021,
čj. 53116/2021/VH/BaKo, kterým bylo zároveň stanoveno ústní jednání na den 22. července 2021
s upozorněním, že účastníci řízení a dotčené orgány státní správy a organizace mohli své námitky
uplatnit nejpozději při ústním jednání, jinak k nim podle ustanovení § 94m odst. 1 stavebního zákona
a § 115 odst. 8 vodního zákona nebude přihlédnuto.
Jelikož se záměr nachází v území, v němž dosud nebyl vydán územní plán, je vodoprávní úřad
povinen podle § 94m odst. 1 stavebního zákona vést celé řízení formou veřejné vyhlášky.
Žádost byla doložena povinnými doklady podle ustanovení § 94l stavebního zákona a podle
ustanovení § 4 a § 12 vyhlášky č. 183/2018 Sb., o náležitostech rozhodnutí a dalších opatření
vodoprávního úřadu a o dokladech předkládaných vodoprávnímu úřadu, ve znění pozdějších předpisů,
a dalšími doklady, a to:
 2 x projektovou dokumentací
 vyjádřením osoby s odbornou způsobilostí v oboru hydrogeologie
 plnou mocí
 vyjádřením Povodí Labe, státní podnik ze dne 28.04.2021, čj. PLa/2019/018448
 stanoviskem České geologické služby, správy oblastích geologů ze dne 18.06.2019, zn. ČGS441/19/407*SOG-441/409/2019
 sdělením Obce Luštěnice ze dne 16.06.2021, čj. CJ-291/2021
 vyjádřením společnosti Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav, a.s. ze dne 16.04.2021
 dodatkem hydrogeologického vyjádření ze dne 02.08.2021
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Speciální stavební úřad přezkoumal předloženou žádost o vydání společného povolení z hledisek
uvedených § 94o stavebního zákona. V řízení bylo dále zkoumáno, zda stavebním záměrem mohou
být přímo dotčena vlastnická nebo jiná práva vlastníků pozemků a staveb na nich, včetně pozemků
sousedních a staveb na nich. Na základě výsledku tohoto zkoumání byl stanoven okruh účastníků
společného řízení ve smyslu § 94k stavebního zákona. Vodoprávní úřad také posuzoval, zda
uskutečněním stavby nejsou ohroženy veřejné zájmy, ani nepřiměřeně omezena či ohrožena práva
a oprávněné zájmy všech účastníků řízení.
Vodoprávní úřad dále přezkoumal předloženou žádost o vydání povolení k nakládání s vodami
z hledisek uvedených v ustanovení § 8, § 9, § 10 § 11 a § 115 vodního zákona. V řízení bylo rovněž
zkoumáno, zda vydáním povolení k nakládání s vodami mohou být přímo dotčeny vodohospodářské
či jiné zájmy. Na základě výsledku tohoto zkoumání byl stanoven okruh účastníků řízení ve smyslu
§ 115 vodního zákona.
Vodoprávní úřad také posuzoval, zda uskutečněním stavby a povolením k nakládání s vodami nejsou
ohroženy veřejné zájmy, ani nepřiměřeně omezena či ohrožena práva a oprávněné zájmy všech
účastníků řízení.
Stavba vrtané studny, která bude sloužit k individuálnímu zásobování vodou, je záměrem, pro něhož
se v souladu s ustanovení § 96b odst. 1 písm. e) stavebního zákona nevydává závazné stanovisko
orgánu územního plánování. Proto v souladu s § 90 odst. 2 a § 94j odst. 1 stavebního zákona posoudil
soulad s územně plánovací dokumentací a s cíli a úkoly územního plánování zdejší vodoprávní úřad.
Vodoprávní úřad jakožto speciální stavební úřad posoudil soulad záměru s politikou územního rozvoje
a územně plánovací dokumentací a dále z hlediska uplatňování cílů a úkolů územního plánování
záměr v rozsahu jím vyvolané změny v území a na základě tohoto posouzení bylo zjištěno, že záměr je
přípustný.
Dne 02.08.2021 byl zmocněncem žadatelky doložen dodatek vyjádření osoby s odbornou způsobilostí,
který hodnotí riziko plynoucí z existence ekologické zátěže v lokalitě evidované v databázi SEKM.
Z dodatku posudku vyplývá, že navrhovaný odběr podzemní vody nezakládá riziko zvýšené migrace
znečištění mimo stávající ohniska.
Jedná se o vrtanou studnu hloubky 50 m vystrojenou PVC zárubnicí průměru 125 mm. Vrt bude
zajílovaný granulovaným jílem kolem PE zárubnice do hloubky 10 m pod terénem. Šachtice na zhlaví
bude zhotovena z klasických betonových skruží o průměru 1000 mm osazených na sebe a vytažených
0,5 m nad okolní terén. Plná zárubnice vrtu bude vytažena cca 200 mm nad dno šachtice. Okolí studny
bude řešeno jako vyvýšené stanoviště s odvodněním do vzdálenosti nejméně 1 m od jejího kraje. Bude
nepropustně upraveno. Podrobnosti jsou uvedeny v PD.
K žádosti byla předložena projektová dokumentace ,,Vrtaná studna na pozemku parc.č.5010/159,
v k. ú. Luštěnice“ vypracovaná Ing. Jiřím Jodlem, autorizovaným inženýrem pro vodohospodářské
stavby v měsíci prosinci 2020.
Bylo předloženo hydrogeologické vyjádření ,,Hydrogeologický posudek vrtané studny“ a ,,Dodatek
k vyjádření osoby s odbornou způsobilostí“ zpracovaný Mgr. Milošem Klapkou, odborně způsobilým
hydrogeologem, v měsíci březnu 2021 a červenci 2021.
Dále bylo v souladu s hydrogeologickým posouzením požádáno o povolení k nakládání s podzemními
vodami – k jejich odběru v množství prům. 0,006 l/s, max. 0,3 l/s, max. 12,5 m3 /měsíc a 180 m3 /rok.
Studna bude sloužit jako zdroj užitkové vody. Ze závěru hydrogeologického posouzení vyplynulo, že
vybudováním studny a odběru z ní, nedojde k negativnímu ovlivnění hydrogeologických poměrů
a okolních vodních zdrojů.
Záměrem bude dotčen pozemek p.č. 5010/159 v k.ú. Luštěnice, který je ve vlastnictví žadatele.
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Předloženou žádost vodoprávní úřad projednal s účastníky řízení a s dotčenými orgány. Během řízení
nebyly podány žádné návrhy či námitky, ani nebyly podány žádné vyjádření k podkladům.
Z výsledků řízení a předložených dokladů vyplynulo, že umístěním a provedením výše uvedeného
stavebního záměru a jeho budoucím užíváním nedojde k ohrožení vodohospodářských, ani jiných
zájmů nad únosnou míru, proto odbor životního prostředí Magistrátu města Mladá Boleslav rozhodl
tak, jak je uvedeno ve výroku.
Správní poplatek ve výši 5300 Kč vyměřený podle položky 18 odst. 1 písm. g) a položky 17, odst. 5
zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, v platném znění, byl zaplacen dne 23.06.2021.

POUČENÍ ÚČASTNÍKŮ
Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení podat podle ustanovení § 81 odst. 1 správního
řádu odvolání, ve kterém se uvede, v jakém rozsahu se rozhodnutí napadá a dále namítaný
rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo,
ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu Středočeského kraje se sídlem
Zborovská 11, 150 21 Praha 5 podáním učiněným u Magistrátu města Mladá Boleslav. Odvolání
se podává v potřebném počtu stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby
po jednom stejnopisu obdržel i každý účastník řízení. Nepodá-li účastník potřebný počet
stejnopisů, vyhotoví je na jeho náklady Magistrát města Mladá Boleslav. Podané odvolání má
v souladu s ustanovením § 85 odst. 1 správního řádu odkladný účinek. Odvolání jen proti
odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.

Barbora Kortusová
odborný referent oddělení vodního hospodářství
elektronicky podepsáno
Toto rozhodnutí musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů na úřední desce Statutárního města Mladá
Boleslav a úřední desce Obce Luštěnice. Patnáctým dnem po vyvěšení písemnosti na úřední desce
Statutárního města Mladá Boleslav se považuje písemnost za doručenou, byla-li v této lhůtě splněna
i povinnost zveřejnění způsobem umožňující dálkový přístup.
Vyvěšeno dne: …………………………

Sejmuto dne: …………………………

Podpis a razítko orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí tohoto rozhodnutí:

…………………………………………
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Přílohy pro stavebníka:
1. Ověřená projektová dokumentace
- po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí
2. Štítek „Stavba povolena“
- po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí
Rozdělovník:
Účastníci řízení na doručenku:
 Bílek Roman, IDDS: id5ykpg (na základě plné moci)
 Obec Luštěnice, IDDS: ixva94g
Ostatní účastníci řízení veřejnou vyhláškou:
 Osoby a subjekty s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k pozemkům, sousedním pozemkům
a stavbám na nich umístěných (parc. č. 5010/160, 5010/61, 5010/59, 5010/13 v k. ú. Luštěnice)
Obce s žádostí o vyvěšení na úřední desce:
 Statutární město Mladá Boleslav, ZDE
 Obec Luštěnice, IDDS: ixva94g
Na vědomí:
 Magistrát města Mladá Boleslav, OStRM, odd. stavebního úřadu, ZDE
 Ministerstvo životního prostředí, odd. ochrany vod, IDDS: 9gaax4
 Ministerstvo životního prostředí, odbor environmentálních rizik a ekologických škod, IDDS:
9gaax4
 Povodí Labe, státní podnik, IDDS: ixva94g
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