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Rozhodnutí

MagistÉt města Hradec Krá|ové, zastoupený odborem živofrtího prostřédí . oddďení
vodního hospodářství, jako vodoprávní úřad věcně pňs|ušný pod|e ustanovení s 105 odst. 2
písm. a) zákona č.2ur2oa1 sb., o vodách a o změně ně|derýď' zákonů (vodní zákon), ve
mění pozdějšíďt předpisů (dá|e jen 'Vodní zákon..) a místně pňs|ušný správní oTgán pďle
ustanovení $ 11 zákona č. 5fi)/2$X Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů' (dá|e
jen ',správní řád"), obdrže| podáním ze dne 31.1.2a1í od žadate|e, kterým je:

obec Pšánky, Ě 48{46994, Pšánky {o, 5o3 í5 Nechanice,

žádost ve věci:
Pšánky . odběr podzemní vody
na p. p. k. 576110 v katastrá|ním území Pšánky.

Na záHadě provedeného ňzení vodoprávní úřad:

l. povoluje
pod|e $ 8 odst. í písm. b) bod 1 vodního zákona - odběr podzemní Yody (dá|e jen
''naldádání s vodami.') z vodního dí|a stávaiící kopané studny a 7 m, h|.4'5 m.

1. MnoŽství podzemní vody:
PWod (odebírané) vody (č ot) podzemní voda neurčeného původu
ostatní odběry odběr vody pro SDH Pšánky
Studny studna kopaná skruŽová a 1 m,

h|.4,5 m
Úoaie o povolenrém mnďsM odběru
Maximá|ní měsíční povo|ený odběr 0,200 tis. m3/měs
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Roční povo|ený odběr í,2 tis. m3/rok
Časové omezení p|atnosti povolení pro
mnoŽství odebíraných vod 30 |et
Počet měsíď v rooe, kdy se odebírá 6

2. Loka|izace mÍsta nak|ádání s podzemnímivodami:

Název kraje Krá|ovéhradecký
Názevobce Pšánky
|dentifikátorkatastrá|ního území 73ď73
Název katastrá|ního území Pšánky
Parce|ní čís|a d|e evidence katastru p. p. k. 576/í0 v katastrá|ním území
nemovitostÍ Pšánky
Čiso nydrotogického pořadí a podpořadí 1-M-03.016
Hydrogeo|ogid<ý rajon 436' Labská kňda

3. P|atnost povo|ení k nak|ádání s podzemnímivodamije do 3.2.2u1.

Účastníci ňzení v souladu s $ 27 odst. 1 spráwrího řádu jsou:

obec Pšánky, Pšánky í0, 503 í5 Neďtanice

odůvodnění

Dne 31 3.2a1í poda| Žadate| obec Pšánky, |Č 48í46994, Pšánky 10, 503 15 Nechanice
žádost ve věci "Pšánky 

. odběr podzemní vod}ť, na p. p. k. 576/10 v katastrá|ním území
Pšánky. Dnem podání býo zahájeno správní řízení.

Vzhtedem k tomu, Že k žádosti by|y předtoženy kornptetní dok|ady, včetně i<|adných
stanovisek účastníků řízení, by|o rozhodnutí vydáno bezodkladně dle s 115 odst. í0 vodního
zákona, ti. nebýo zahájení řízení omamováno.

Úeastnici ňzení býi určeni dle $ 115 vodniho zákona v sou|adu s $ 27 správního řádu.

MnoŽství odebírané podzemní rrody by|o stanoveno na zák|adě podané žádosti Žadate|e,
v sou|adu s pfflohou ě. í2 (Směmá ěís|a roění potřeby vody), vyh|. ě. 42a2oo1 Sb., kterou
se provádí zákon č.274l2aoí sb., o vodovodech a kanďizacích pro veřejnou potřebu a o
změně některýďr zákonů (zákon o vodovodech a kana|izacíďr}, ve znění pozdějších
předpisů.

Návrh by| doložen všemi povinnými dok|ady poďe vyh|ášky č.43u2oa1 sb., o dok|adech
Žádosti o rozhodnutí nebo vyjádření a o ná|ďitosteďr povo|ení, souh|asů a vyjádření
vodoprávního úřadu, a da|šími doHady, a to:

o lnformace o paroele ze dne 29.1.2411
o Popis stávaiící studny
o Situace se ziednodušeným zákresem studny
. Teďtnická zpÉva rekonstruované studny

Hydrogeok}gický posudek neby| požadován, protože se iedná o stávajíď studnu, která je
stá|e vyrŽívaná. Vodoprávnímu úřadu je známa hydrogeo|ogická situace |oka|ity. odběrcm
ve stanoveném mn.ďství nedoide k ov|iwění hladiny v okolních zdrojích.
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Upozornění:
. Povo|ení k odběru podzemní vody je vydáváno bez oh|edu na jakost podzemní vody

v místě tohoto povoleného nak|ádání. PotĚití k pitným úěe|ům |ze pouze se
souh|asem Krajské hygienické stanice Krá|ovéhradeckého kraje.

Pod|e $ í2 odst.4 zákona o vodách, ve smys|u zákona 150/2010 Sb., je nutno Žádost
o změnu doby platnosti povo|ení k nakládání s vodami podat před up|ynutím doby
p|atnosti povo|ení k nak|ádání s vodami. V takovém prípadě povo|ení k nak|ádání
s vodami nezanilme, dokud o žádosti nebude pravomocně rozhodnuto.

Povo|ení k nak|ádání s vodami nezak|ádá práva k cizím pozemkům a stavbám ani
nevzniká vodoprámímu úřadu, správci vodního toku nebo v|astníku vodního díla
právní povinnost náhrady oprávněným za nemoŽnost nak|ádat s vodami
v maximá|ním povo|eném množství a s určit'.ýmiv|astnostmi.

Pod|e $ í5 odst. 3 vyh|ášky č. 42u2aaí sb., kterou se provádí zákon ě,.274nao1 Sb. o
vodovodech a kanalizacích pro vebjnou potřebu ve znění pozdějších předpisů, nesmí být
vodovodní potrubí veřejného vodovodu propoieno s pobubím z jiného zdroie vody (např.
studny), ktery by moh| ohrozit jakost vody a provoz vodovodního systému".

Dok|ady neáytné pro vydání povo|ení hloří spisovou s|oŽku k rozhodnutí a jsou ponechány
k archivaci.

orientační souřadnice X, Y: 1031118' 654667

Vodoprávní úřad v provedeném řízení přezkouma| predlrcžený návrh a zjisti|, že záměrem
neisou ohrcŽeny zájmy chráněné vodním zákonem a předpisy vydanými k jeho provedení.

Pro další korcspondenci použÍvejte prosím naši značku.

Poučení účastníků

Proti tomuto rozhodnutí může úěastník ňzení podat pod|e $ 81 odst. 1 správního řádu
odvolání, ve kterém uvede, viakém rozsahu se rozhodnutí napadá. Lhůta pro odvo|ání je í5
drHj ode dne jeho oznámení. odvo|ání se podává v potřebném počtu steinopisů $. počet
úěastníků + 1 ks, ke lÚaiskému úřadu KÉ|ovéhradeckého kraie, podáním učiněným u
Magistrátu města Hradec Krá|ové. Nepodá.|i účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je
na jeho nák|ady MagisMt města Hradec Krá|ové v sou|adu s $ 82 odst. 2 sprámího řádu.

obdrží:
účastníci (dodeiky)
í. obec Pšánky, IDDS: i2wak6r

l|artina Nechví|ová
opÉvněná úřední osoba
rcferent vodoprávního úřadu
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