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OZNÁMENÍ 
o zahájení vodoprávního řízení ve věci vydání souhlasu 

– VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA 
 

Magistrát města Ústí nad Labem, odbor životního prostředí, jako příslušný vodoprávní úřad 
podle ustanovení dle ust. § 104 odst. 2 písm. c) a § 106 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách 
a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů a místně příslušný 
správní orgán podle ust. § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, 
obdržel dne 2. 6. 2021 žádost, kterou podali 
  

Šimonová Renata, a 
Švarcová Jitka,

v zastoupení: RNDr. Jiří Starý, 
 

o vydání souhlasu vodoprávního úřadu ke geologickým pracím spojeným se zásahem do 
pozemku, jejichž cílem je následné využití průzkumného díla na stavbu k jímání podzemní 
vody nebo pro vrty pro využívání energetického potenciálu podzemních vod dle ust. § 17 odst. 
1 písm. i) vodního zákona, v rámci akce: 
 

„Průzkumný vrt na p. p. č. 474/11, k. ú. Ryjice“. 
 

Dnem podání žádosti bylo ve výše uvedené věci zahájeno vodoprávní řízení, vedené pod č. j. 
spisu: MMUL/OŽP/VHO/133411/2021/ZakJ/S-2359. 

Předmětem záměru je realizace průzkumného hydrogeologického vrtu na výše uvedeném 
pozemku pro zjištění úrovně podzemní vody a parametrů plánované stavby vrtané studny 
o předpokládané hloubce do 30 m s cílem jeho následné úpravy do vrtu jímacího, tj. vratné 
studny. Účelem je zajištění individuálního zdroje podzemní užitkové a pitné vody pro potřeby 
rekreačního objektu.  
 

Průzkumný vrt bude hlouben technologií rotačně příklepovou se vzduchovým výplachem 
v řezném průměru 220 a 195 mm do hloubky max. 30 m. Vrt bude vystrojen plnými a 
perforovanými zárubnicemi PVC Ø 125/5 mm. V úseku 9 – 1,5 m pod terénem bude provedena 
cementace mezikruží proti průniku mělkých kvartérních a povrchových vod do jímané zvodně. 
Podle osoby odborně způsobilé – RNDr. Starý se nepředpokládá nepříznivé ovlivnění 
hydrogeologické struktury, ani vodních nebo na vodu vázaných ekosystémů či lesních 
pozemků. Během geologického průběhu prací bude sledována hladina sousedních studní 
v okruhu 50 m. 
 

Záměr je situován v kraji Ústeckém, na území obce Ryjice, katastrální území Ryjice, pozemek 
p. č. 474/11, 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 
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podzemních vod ID 46120 „Křída Dolního Labe po Děčín - levý břeh, severní část“. Orientační 
poloha místa záměru - souřadnice S-JTSK: X = 672813, Y = 756588. 
 

Žádost byla podána v souladu s vyhl. č. 183/2018 Sb., o náležitostech rozhodnutí a dalších 
opatření vodoprávního úřadu a o dokladech předkládaných vodoprávnímu úřadu na 
předepsaném formuláři a doložena projektem geologických prací pod názvem „Ryjice – parcela 
č. 474/11 – Vrtaná studna“, 10. 5. 2021, vypracovaným a potvrzeným odborně způsobilou 
osobou v oboru hydrogeologie (hydrogeolog) - RNDr. Jiří Starý, OZ v oboru hydrogeologii a 
geologické práce - sanace č. 1302/2001 a závazným stanoviskem Orgánu ochrany přírody, tj. 
AOPK ČR, RP Správa CHKO České středohoří pod č. j.: SR/1215/UL/2021-2 ze dne 20. 5. 
2021. 

Magistrát města Ústí nad Labem, odbor životního prostředí, jako příslušný vodoprávní úřad,  

                                                     oznamuje  

podle ust. § 47 správního řádu a ust. § 115 vodního zákona, zahájení vodoprávního řízení ve 
věci vydání souhlasu dle ust. § 17 odst. 1 písm. i) vodního zákona. Protože žádost poskytuje 
dostatečné podklady ve shora uvedené věci, vodoprávní úřad v souladu s ust. § 115 odst. 8 
vodního zákona upouští od ústního jednání. 

K výše uvedenému řízení mohou účastníci řízení podat námitky, popřípadě důkazy a dotčené 
orgány závazná stanoviska do deseti dnů od doručení tohoto oznámení, nejpozději však po 
uplynutí desátého 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 námitkám, 
popřípadě důkazům nebude v souladu s ust. § 115 odst. 8 vodního zákona přihlédnuto.  
 
 

Do podkladů řízení je možno nahlédnout vždy v pondělí a ve středu od 8.00-11.00 hod. a                     
13.00-17.00 hod., v úterý od 8.00-11.00 hod. a 13.00-15.00 hod. a v pátek od 8.00 do 11.00 
hod. na Magistrátu města Ústí nad Labem, odboru životního prostředí, 4. patro, č. dv. 416 
(vchod z Lidického nám.), a to nejlépe po předchozí telefonické domluvě.       
 
Upozorňujeme, že dle ust. § 29 vodního zákona jsou zdroje podzemních vod přednostně 
vyhrazeny pro zásobování obyvatelstva pitnou vodou a pro účely, pro které je použití 
pitné vody stanoveno zvláštním právním předpisem. K jiným účelům (např. zálivka 
zahrady) může vodoprávní úřad povolit použití podzemním vody, jen není-li to na úkor 
uspokojování uvedených potřeb.    

Vydání souhlasu není zpoplatněno. 
 

Ing. Jana Žáková 
   referent oddělení vodního hospodářství 

  Magistrátu města Ústí nad Labem 
 
Toto oznámení musí být na úřední desce Magistrátu města Ústí nad Labem a Obecní úřad Ryjice 
vyvěšeno po dobu 15 dnů. 
 
 
 
Vyvěšeno dne: …………………….   Sejmuto dne: …………………….. 
 
 
Razítko a podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí rozhodnutí: 
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Příloha pro účastníky řízení dle § 27 odst. 1, 2 a 3 správního řádu: 
- Poučení účastníků o právech a povinnostech 
- Situace (pro účastníky i dotčené orgány) 
 
Rozdělovník: 
Účastníci řízení ust. § 27 odst. 1 správního řádu (do vlastních rukou)+příloha: 
1. Šimonová Renata, a Švarcová Jitka, 

 obdrží prostřednictvím zástupce: RNDr. Jiří Starý, 

Účastníci řízení dle § 27 odst. 2 a 3 správního řádu (do vlastních rukou/DS)+příloha: 
2. Obec Ryjice, Ryjice 14, 403 31 Ústí nad Labem 
3. Vlastníci pozemku p. č. 456/4 v k. ú. Ryjice (veřejná vyhláška dle § 144 správního řádu) 
4. Osoby, které mohou být rozhodnutím přímo dotčeny ve svých právech a povinnostech 

(veřená vyhláška dle § 25 správního řádu) 

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

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

Na vědomí/DS: 
6. Povodí Ohře, s. p., Bezručova 4219, 430 03 Chomutov, IDDS: 7ptt8gm 
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