
Městský úřad Lysá nad Labem
Odbor výstavby a životního prostředí
Husovo náměstí 23, 289 22 Lysá nad Labem

Spis. zn.: OVŽP/14346/2022/Ště Lysá nad Labem, dne 2.6.2022
Č. j.: MULNL-OVŽP/44872/2022/Ště
Vyřizuje:
E-mail:
IDDS:

Ing. Vendula Štěpánková, tel.: 325 510 201
vendula.stepankova@mestolysa.cz
5adasau

ROZHODNUTÍ

Výroková část:

Městský úřad Lysá nad Labem, Odbor výstavby a životního prostředí, jako vodoprávní úřad místně
příslušný podle § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen
"správní řád"), věcně příslušný podle § 104 odst. 1 a 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 (dále jen "vodní
zákon"), a speciální stavební úřad příslušný podle § 15 odst. 5 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"), ve správním řízení posoudil žádost, kterou dne 23.2.2022 podalo

Město Lysá nad Labem, IČO 00239402, Husovo náměstí 23, 289 22 Lysá nad Labem,
které zastupuje VODA CZ s.r.o., IČO 25969692, Bohuslava Martinů 1038, 500 02 Hradec Králové

(dále jen "žadatel"), a na základě tohoto posouzení:

I. Vydává podle § 8 odst. 1 písm. b) č. 3 a písm. a) č. 5 vodního zákona

p o v o l e n í

k nakládání s podzemními vodami - k jejich čerpání za účelem snižování jejich hladiny a k nakládání
s povrchovými vodami k jinému nakládání s nimi – k vypouštění čerpaných podzemních vod do vodoteče
Litolská svodnice IDVT 10185579 ř.km 2,200 (dále jen "nakládání s vodami") na pozemku st. p. 428,
parc. č. 349, 152/4, 100/2 v katastrálním území Litol, město Lysá nad Labem, okres Nymburk, kraj
Středočeský, číslo hydrologického pořadí povodí 1 04 07 – 033, číslo hydrogeologického rajónu 443,
souřadnice S-JTSK Y: 711027, X: 1036365

v tomto rozsahu:

- průměrné množství čerpané podzemní vody 0,6 l/s
- maximální množství čerpané podzemní vody 1,1 l/s
- maximální měsíční množství čerpané podzemní vody 2 947 m3

účel: snížení hladiny podzemní vody pod úroveň základové spáry po dobu zakládání čerpací stanice
splaškových odpadních vod

II. Stanoví povinnosti a podmínky pro nakládání s vodami:

1. Doba povoleného nakládání s vodami: 3 měsíce od nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.

2. Zahájení a ukončení nakládání s vodami bude oznámeno vodoprávnímu úřadu.

3. Po ukončení nakládání s vodami doloží žadatel vodoprávnímu úřadu vyjádření správce vodního toku
k uvedení místa vypouštění do původního stavu.
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4. Odebíráno bude nezbytně nutné množství podzemní vody, které se bude rovnat přítokům do
odvodňovacích systémů.

5. Bude eliminováno negativní ovlivnění okolních odběrů, vodních a na vodu vázaných ekosystémů
a zejména odběrů sloužících pro zásobování obyvatelstva pitnou vodou.

6. Po dobu čerpání bude sledována úroveň hladiny podzemní vody (dále jen „HPV“) ve studních na
pozemku st.p. 66, 73 a prac.č. 93/3 v k.ú. Litol, pokud to majitelé dovolí. První měření bude
provedeno před zahájením čerpání a pak 1x týdně po celou dobu čerpání. Měření bude evidováno
a na vyžádání předloženo vodoprávnímu úřadu. Případné odmítnutí bude doloženo podpisem
vlastníka pozemku.

7. Čerpaná podzemní voda bude vypouštěna takovým způsobem, aby nedošlo k negativnímu ovlivnění
vodních poměrů.

8. Zahájení a ukončení prací je potřeba oznámit a zkonzultovat s  Povodím Labe, státní podnik – závod
Z3 Roudnice nad Labem – provozní středisko Kostomlaty (p. Brandová, tel. 606 626 728).

9. Používané stroje a mechanizmy budou při realizaci záměru technickými a provozními opatřeními
zajištěny tak, aby bylo vyloučeno znečištění podzemní a povrchové vody a terénu ropnými a jinými
závadnými látkami.

10. Realizace záměru musí být prováděna tak, aby bylo zabráněno nežádoucímu úniku závadných látek
do půdy nebo jejich smísení s podzemními, povrchovými, odpadními či srážkovými vodami.

11. Během stavebních a čerpacích prací nesmí dojít k napadání materiálu ze stavby do koryta vodního
toku, případný napadaný materiál bude neprodleně odstraněn.

12. Pracovníci budou poučeni o tom, že pracují v blízkosti vodního toku, kde je nutno věnovat zvýšenou
pozornost ochraně povrchových vod.

13. Množství odebírané vody bude měřeno podle příslušných ustanovení vyhlášky č. 20/2002 Sb.,
o způsobu a četnosti měření množství vody, ve znění pozdějších předpisů.

14. Množství odebíraných podzemních vod je odběratel povinen podle příslušných ustanovení vyhlášky
č. 431/2001 Sb., o obsahu vodní bilance, způsobu jejího sestavení a o údajích pro vodní bilanci, ve
znění pozdějších předpisů, každoročně do 31. ledna následujícího roku hlásit pro potřeby vodní
bilance, prostřednictvím integrovaného systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního
prostředí (ISPOP).

Účastníci řízení, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:
Město Lysá nad Labem, Husovo náměstí 23, 289 22 Lysá nad Labem

Odůvodnění:

Dne 23.2.2022 podal žadatel žádost o povolení k nakládání vodami, uvedeným dnem bylo zahájeno
vodoprávní řízení.

Dokumentaci nakládání s vodami „Stanovení přítoků vod do stavební jámy, Litol, p.č. st. 428, Lysá nad
Labem“ vypracovala Hydrogeologická společnost, IČ 26473330, U národní galerie 478, 156 00 Praha5
v květnu 2021, odpovědný řešitel RNDr. Ivan Koroš, odborná způsobilost v hydrogeologii
a environmentální geologii č. 1660/2003.

Stavebník zažádal o povolení nakládání s podzemními vodami - k jejich čerpání za účelem snižování
jejich hladiny podle § 8 odst. 1 písm. b) bod č. 3. vodního zákona při realizaci stavby vodního díla –
čerpací stanice odpadních vod na pozemku st.p. 428 v k.ú. Litol (dále jen „nakládání s vodami“) v rámci
stavby „Rekonstrukce kanalizace v ul. Mírová vč. ČSOV, Lysá nad Labem“. Stavební jáma hloubky
12,3 m pod terénem bude odvodněna jednou odvodňovací čerpací jímkou. Z odvodňovací čerpací jímky
budou vody přečerpávány do vodního toku Litolská svodnice IDVT 10185579. Bylo zažádáno o čerpání
podzemní vody po dobu 3 měsíců v množství 0,6 – 1,1 l/s.

Stanoviska sdělili:
- Povodí Labe, státní podnik, dne 3.6.2021 č.j. PLa/2021/025058
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Vodoprávní úřad oznámil zahájení řízení známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům. Současně
podle ustanovení § 115 odst. 8 vodního zákona upustil od ohledání na místě a ústního jednání, protože mu
poměry byly dobře známy a žádost poskytovala dostatečné podklady pro posouzení, a stanovil, že ve
lhůtě do 10 dnů od doručení tohoto oznámení mohou dotčené orgány uplatnit závazná stanoviska a
účastníci řízení své námitky, popřípadě důkazy.

Posouzení vodoprávního úřadu:
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 zákony a zvláštními předpisy. Vodoprávní
úřad nařídil monitoring výšky hladiny podzemní vody u 3 nejbližších studní od místa odběru podzemní
vody, aby bylo evidováno možné ovlivnění množství vody ve stávajících studních.
Při přezkoumání žádosti, projednání věci s účastníky řízení a na základě shromážděných právně
významných skutečností nebyly shledány důvody bránící povolení. 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.

Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků:
- Účastníci neuplatnili návrhy a námitky.

Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí:
- Účastníci se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili.

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
- neznámí účastníci řízení (odběratelé podzemních vod)

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, Zborovská 11, 150 21 Praha 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.

Povolení k nakládání s vodami je vydáváno bez ohledu na jakost podzemní nebo povrchové vody v místě
tohoto povoleného nakládání.

Ing. Vendula Štěpánková
referent Odboru výstavby a životního prostředí

oprávněná úřední osoba
[otisk úředního razítka]

Poplatek:

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích se nevyměřuje.
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Obdrží:

účastníci řízení podle § 27 odst. 1 správního řádu (dodejky)
VODA CZ s.r.o., IDDS: xrna4te

sídlo: Bohuslava Martinů č.p. 1038/20, Pražské Předměstí, 500 02 Hradec Králové 2
zastoupení pro: Město Lysá nad Labem, Husovo náměstí 23, 289 22 Lysá nad Labem

Povodí Labe, státní podnik, IDDS: dbyt8g2
sídlo: Víta Nejedlého č.p. 951/8, Slezské Předměstí, 500 03 Hradec Králové 3

účastníci řízení podle § 27 odst. 2 správního řádu (dodejky)
neznámí účastníci řízení (odběratelé podzemních vod) dle ustanovení § 25 odst. 1 správního řádu
veřejnou vyhláškou

dotčené orgány
Městský úřad Lysá nad Labem, Odbor výstavby a životního prostředí, IDDS: 5adasau

sídlo: Husovo náměstí č.p. 23/1, 289 22 Lysá nad Labem

Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů.

Vyvěšeno dne: .............................. Sejmuto dne: ....................................

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení.
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