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OZNÁMENÍ 
o zahájení vodoprávního řízení ve věci vydání souhlasu 

– VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA 

 

Odbor životního prostředí Magistrátu města Ústí nad Labem, jako vodoprávní úřad věcně 
příslušný podle ust. § 104 odst. 2 písm c) a ust. § 106 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o 
vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vodní zákon“) a 
jako místně příslušný správní orgán podle ust. § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve 
znění pozdějších předpisů, obdržel dne 20. 4. 2020 žádost o vydání souhlasu ke geologickým 
pracím spojených se zásahem do pozemku, jejichž cílem je následné využití průzkumného 
díla na stavbu k jímání podzemní vody nebo pro využívání energetického potenciálu 
podzemních vod dle ust. § 17 odst. 1 písm. i) vodního zákona, ve věci: 

Průzkumný vrt pro domovní studnu na p. p. č. 435 v k.ú. Ryjice, 
 

kterou podal pan Tomáš Bajkinič,
kterého zastupuje na základě plné moci pan Miloslav Nechyba,

(dále jen „žadatel“). 

Dnem podání bylo v dané věci zahájeno vodoprávní řízení vedené pod č.j. 
MMUL/OŽP/VHO/146397/2020/LípJ. 

Předmět žádosti: 

- je povolení realizace hydrogeologického vrtu o hloubce do 30 m a o koncovém průměru 
203 mm, s předpokladem následné konverze na jímací objekt (studnu) podzemní užitkové 
a pitné vody pro rekreační objekt a navazující pozemky na p. p. č. 435 v k. ú. Ryjice. 

Situování stavby: 

- v kraji Ústeckém, na území obce Ryjice, katastrální území Ryjice, p. p. č. 435, 
ve III. zóně CHKO České středohoří, ČHP 1-14-02-0040-0-00, ve vodním útvaru 
povrchových vod ID OHL_0940 „Labe od toku Bílina po Jílovský potok“, ve vodním 
útvaru podzemních vod ID 46120 „Křída Dolního Labe po Děčín - levý břeh, severní 
část“. Orientační poloha místa záměru - souřadnice S-JTSK: X = 972931, Y= 756920, 
alternativně lze i na X = 972947, Y = 756929. 

Údaje o povolovaném vrtu: 

- průzkumný vrt bude hlouben ponorným pneumatickým kladivem do hloubky 30 m, 
koncová světlost vrtu bude 203 mm pro zárubnici 125 mm, k těsnění od terénu bude 
použit jíl nebo jílocement k pískovému přechodu nad obsypem. Obsyp bude ode dna až 
nejméně 2 m nad první přítok z puklin a proveden drobným štěrkem (1,6 – 4 mm) o 
tloušťce 30 mm. 
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Žádost byla doložena zmocněním žadatele a projektem prací v rozsahu týkajícího se předmětu 
žádosti ve zpracování hydrogeologa RNDr. Jana Kněžka, OZ č. 1998/2005, z 12. 4. 2020. 

Jelikož vodoprávní úřad může souhlas dle § 17 odst. 1 písm. i) vydat pouze na základě 
souhlasného závazného stanoviska správy chráněné krajinné oblasti, tj. Agentury ochrany 
přírody a krajiny ČR, RP Správa CHKO České středohoří, bylo správní řízení usnesením 
č. j. MMUL/OŽP/VHO/134495/2020/LípJ ze dne 4. 5. 2020 přerušeno současně s výzvou 
k odstranění nedostatků žádosti podle § 45 odst. 2. Souhlasné závazné stanovisko vydané pod 
č. j. SR/1048/UL/2020 – 2 ze dne 4. 5. 2020 bylo na zdejší vodoprávní úřad doručeno dne 
7. 5. 2020. 
 

Odbor životního prostředí Magistrátu města Ústí nad Labem, jako příslušný vodoprávní úřad 

oznamuje 

dle ust. § 47 správního řádu a § 115 vodního zákona zahájení vodoprávního řízení ve věci 
vydání souhlasu dle ust. § 17 odst. 1 písm. i) vodního zákona.  

Vodoprávní úřad v souladu s ust. § 115 odst. 8 vodního zákona upouští od ústního jednání.  

K tomuto řízení mohou účastníci řízení, osoby, které se dle § 28 správního řádu jako účastníci 
řízení do řízení podle § 27 odst. 2 správního řádu přihlásí a dotčené orgány uplatnit závazná 
stanoviska a námitky, popřípadě důkazy do 15 dnů od doručení tohoto oznámení, 
nejpozději však po uplynutí patnáctého dne po dni, kdy bylo nedoručené a uložené oznámení 
připraveno k vyzvednutí. Za doručené se oznámení doručované prostřednictvím veřejné 
vyhlášky považuje patnáctý den po vyvěšení na úřední desce magistrátu. 

K později uplatněným závazným stanoviskům, námitkám, popřípadě důkazům nebude 
přihlédnuto. Účastníci řízení mohou nahlížet do podkladů rozhodnutí (odbor životního 
prostředí Magistrátu města Ústí nad Labem, č. dveří 415 – vchod z Lidického náměstí, úřední 
dny: Po a St 8.00-11.00 a 13.00-17.00 hod., Út 8.00-11.00 a 13.00-15.00 hod., Pá 8 - 11 hod., 
nejlépe po předchozí telefonické domluvě). 

Vydání souhlasu není zpoplatněno.  

 
} 
 
 
 

Ing. Stanislava Kolářová 
vedoucí oddělení vodního hospodářství  

Magistrátu města Ústí nad Labem 
  
 
Toto oznámení musí být na úřední desce Magistrátu města Ústí nad Labem a Obecním úřadu 
Ryjice vyvěšeno po dobu 15 dnů. 
 
 
 
Vyvěšeno dne: …………………….   Sejmuto dne: …………………….. 
 
 
 

 

Přílohy pro účastníky řízení dle § 27odst. 1, 2 a 3 správního řádu: 
- Poučení účastníků o právech a povinnostech 

- Situace záměru 
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Magistrát města Ústí nad Labem, Velká Hradební 2336/8, 401 00 Ústí nad Labem 
tel.: +420 475 271 111, www.usti-nad-labem.cz 
e-mail: podatelna@mag-ul.cz 

 

Rozdělovník: 
Účastníci řízení ust. § 27 odst. 1 správního řádu (do vlastních rukou)+ příloha 
1. Tomáš Bajkinič, obdrží 

prostřednictvím zástupce: Miloslav Nechyba, 

Účastníci řízení dle § 27 odst. 2 a 3 správního řádu (DS/veřejnou vyhláškou)+ příloha 
2. Obec Ryjice, sídlo: Ryjice 14, 403 31 Ústí nad Labem 16, IDDS: hvwa7jr 
3. Osoby, které mohou být rozhodnutím přímo dotčeny ve svých právech a povinnostech 

Dotčené orgány (na dodejku/DS): 
4. Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, Regionální pracoviště Ústecko, Michalská 

260/14, 412 01  Litoměřice 1, IDDS: 6npdyiv 

Na vědomí (na dodejku/DS): 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
10. 
11. 
12. 
13. 
14. 
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Poučení o základních právech a povinnostech účastníků řízení 
podle zákona č. 500/2004Sb., správní řád 

 
Práva: 

§ 14 
Účastník řízení může namítat podjatost úřední osob, jakmile se o ní dozví. K námitce se 
nepřihlédne, neuplatnil-li tuto námitku bez zbytečného odkladu. 

§ 33 
Účastník si může zvolit zmocněnce. Zmocnění k zastoupení se prokazuje písemnou plnou 
mocí. Plnou moc lze udělit i ústně do protokolu. V téže věci může mít účastník pouze jednoho 
zmocněnce. 

§ 36 
Účastníci mají právo vyjádřit v řízení své stanovisko, vyjádřit se k podkladům rozhodnutí, při 

jednání se správním orgánem má účastník právo na konzultace s podpůrcem. 

§ 38 
Účastníci a jejich zástupci mají právo nahlížet do spisu a to i v případě, že je rozhodnutí ve 
věci již v právní moci. Mohou si činit výpisky a požádat správní orgán o pořízení kopií spisu 
nebo jeho části. Není-li účastník zastoupen, může spolu s účastníkem nahlížet do spisu i jeho 
podpůrce. 

§ 41 
Účastník řízení může požádat správní orgán o prominutí zmeškání úkonu (navrácení 
v předešlý stav). 

§ 61 
Účastník řízení může ještě před skončením řízení požádat správní orgán, aby rozhodnutím 
nařídil předběžné opatření. 

§ 69 
Správní orgán je povinen vydat na požádání účastníku řízení stejnopis rozhodnutí případně 
stejnopis výrokové části rozhodnutí. 

§ 72 
Rozhodnutí se účastníkům oznamuje doručením písemného vyhotovení do vlastních rukou 
nebo ústním vyhlášením. Účastník řízení se může vzdát práva na oznamování všech 
rozhodnutí vydaných v řízení, s výjimkou rozhodnutí, kterým se řízení končí, a rozhodnutí, 
jímž se mu v průběhu řízení ukládá povinnost, a práva na vyrozumívání o usneseních 
poznamenaných do spisu. 

§ 80 
Účastník řízení může podat žádost o uplatnění opatření proti nečinnosti v případě, že došlo k 
uplynutí lhůt pro vydání rozhodnutí. 

§ 131 
Účastník řízení může požádat, aby nadřízený správní orgán převzal věc od příslušného 
správního orgánu a následně v této věci rozhodl. 

§ 138 
Účastník řízení může požádat správní orgán, aby zajistil důkaz, je-li důvodná obava, že jej 
později nebude možno provést, nebo jen s velkými obtížemi. 

§ 139 
V případě, že to zvláštní zákon připouští, může každý požadovat od správního orgánu, který 
je příslušný vydat rozhodnutí nebo podmiňující úkon, aby mu v písemné formě poskytl 
předběžnou informaci. Zákon stanoví, které údaje lze jako předběžnou informaci požadovat, a 
to jejich taxativním výčtem. 



 

 

§ 140Účastník řízení může požádat, aby správní orgán spojil různá řízení, pokud se týkají 
téhož předmětu řízení nebo spolu jinak věcně souvisejí nebo se týkají týchž účastníků, 
nebrání-li tomu povaha věci. 

§ 147 
Správní orgán může na žádost účastníka řízení přijmout peněžitou nebo nepeněžitou záruku 
za splnění povinnosti, která mu může být v řízení uložena, v případech, kde to připouští 
zvláštní zákon, může složení peněžité nebo nepeněžité záruky účastníkovi nařídit. 

§ 148 
Účastník řízení se může domáhat vydání mezitimního rozhodnutí nebo rozhodnutí v části věci 
v rámci ochrany před nečinností správního orgánu. 

 

 

Povinnosti: 

§ 8 
Dotčená osoba je povinna bezodkladně upozornit správní orgán na skutečnost, že u více 
správních orgánů probíhá současně více postupů souvisejících s týmiž právy a povinnostmi 
dotčené osoby. 

§ 36 
Účastník řízení nebo jeho zástupce je povinen předložit na výzvu oprávněné úřední osoby 
průkaz totožnosti. Co, se rozumí průkazem totožnosti, je uvedeno v zákoně. 

§ 50 
Účastníci řízení jsou povinni, nestanoví-li zvláštní zákon jinak, poskytovat správnímu orgánu 
při opatřování podkladů pro vydání rozhodnutí veškerou potřebnou součinnost. 

§ 52 
Účastníci řízení jsou povinni označit důkazy na podporu svých tvrzení. Těmito návrhy není 
správní orgán vázán. 

§ 54 
Ten, kdo má u sebe věc potřebnou k provedení důkazu, je povinen ji předložit správnímu 
orgánu případně strpět ohledání věci na místě. Výjimku z této povinnosti upravuje zákon. 

§ 59 
Správní orgán předvolá osobu, jejíž osobní účast při úkonu v řízení je k provedení úkonu 
nutná. Předvolaný je povinen se na předvolání dostavit, případně se z úkonu ze závažných 
důvodů omluvit. 

§ 61 
Osoba, které bylo oznámeno rozhodnutí o zajištění věci, je povinna tuto věc správnímu 
orgánu vydat. Nesplní-li uloženou povinnost ve stanoveném termínu dobrovolně, může být 
předmětná věc správním orgánem odňata. 

§ 62 
Účastníci řízení, jakož i další osoby jsou v řízení povinny neztěžovat postup správního 
orgánu, chovat se tak, aby svým jednáním nerušili pořádek, dostavit se na předvolání (pokud 
se předem ze závažných důvodů neomluvili) a uposlechnout pokynů úřední osoby. V případě 
nesplnění těchto povinností jim může správní orgán uložit pořádkovou pokutu až do výše 
50.000,- Kč. Pořádkovou pokutu lze uložit i tomu, kdo učiní hrubě urážlivé podání. 
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