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ROZHODNUTÍ 

Výroková část: 

Městský úřad Frýdlant, odbor stavebního úřadu a životního prostředí, jako vodoprávní úřad příslušný 

podle § 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 (dále jen "vodní zákon"), jako místně příslušný 

vodoprávní úřad podle ustanovení § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád (správní řád) ve znění 

pozdějších předpisů, ve správním řízení posoudil žádost, kterou dne 21. 8. 2019 podal 

Jana Bazevičiusová, nar. 13. 11. 1960, Dětřichovec č. e. 11, Jindřichovice pod Smrkem, 463 65  

Nové Město pod Smrkem, a 

Ing. Soulius Bazevičius, nar. 13. 4. 1958, Vítězná č. p. 810/4, Liberec I-Staré Město, 460 01  

Liberec 1, které zastupuje 

Ing. Miloš Grieszl, IČ 41348435, Vlnařská 693/10, Liberec VI-Rochlice, 460 01 Liberec 6 

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

 

I. Podle § 17 odst. 1 písm. i) vodního zákona 

v y d á v á   s o u h l a s 

s provedením geologických průzkumných prací na p. p. č. 276 v k. ú. Dětřichovec, jejichž cílem je 

následné využití průzkumného díla na stavbu k jímání podzemní vody: 

průzkumný hydrogeologický vrt na p. p. č. 276 v k. ú. Dětřichovec 

na místě: 

Identifikátor kraje       CZ051 

Název kraje        Liberecký 

Identifikátor obce       564133 

Název obce        Jindřichovice pod Smrkem 

Identifikátor katastrálního území     660507 

Názvy katastrálních území      Dětřichovec 

Parcelní čísla dle evidence katastru nemovitostí:   p. p. č. 276 

Hydrogeologický rajon 

 

ČHP 

6413 - Krystalinikum Jizerských hor 

v povodí Lužické Nisy 

2-04-06-0040-0-00 

Vodní útvar LNO_0050 – Jindřichovický potok od 

pramene po státní hranici 

Orientační určení polohy (souřadnice Y, X) Y: 670210; X: 955719 (HG vrt).  

v tomto rozsahu: 

- Průzkumný hydrogeologický vrt – vyhloubí se úzkoprofilový vrt nástrojem o průměru 254/205 mm a 

hloubce (předběžně stanovené dle HG poměrů lokality a účelu budoucího vodního zdroje) cca 40,0 

m pod terénem. Vrt se vystrojí PVC pažnicí se štěrbinovým filtrem průměru 140 mm a s obsypem 

kačírkem frakce 4/8 mm. Úvodní profil v nesoudržných zeminách (předpoklad min. 5 m) se oddělí 
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od aktivní – jímací části vrtu ocelovou pažnicí průměru 219 mm. Hlubší odtěsnění mezikruží se 

zabezpečí bentonitem. Po ukončení vrtných prací bude vrt vyčištěn airliftem a bude provedena 

ověřovací hydrodynamická, tj. čerpací a následná stoupací zkouška pro posouzení funkčnosti vrtu a 

jeho vydatnosti využitelné pro potřebu dané nemovitosti. 

- V případě pozitivních výsledků vrtných prací bude vrt po dosažení požadované hloubky vystrojen 

tak, aby mohl být následně využit jako jímací objekt pro konstrukci budoucí studny.  

- V případě negativních výsledků vrtných prací nebude vrt vystrojován a bude provedena jeho odborná 

likvidace zásypem a tamponáží. Další parametry likvidace (hloubková úroveň těsnící vrstvy apod.) 

budou upřesněny hydrogeologem na základě výsledků vrtných prací. 

 

II. Stanoví podmínky souhlasu podle § 17 odst. 2 vodního zákona:: 

 Geologické průzkumné práce budou provedeny dle projektu průzkumných prací, který 

vypracoval Mgr. Jaromír Ryp a Ing. Miloš Grieszl v červenci 2019 - hydrogeologický 

posudek a projekt průzkumných prací v rozsahu 9 stran (včetně 3 příloh), (Mgr. Jaromír Ryp 

- odborná způsobilost v oboru: hydrogeologie a sanační geologie, č. 1641/2002). 

 Geologické průzkumné práce je možné zahájit nejpozději dva roky od nabytí právní moci 

tohoto rozhodnutí. Pokud nebudou práce v této době zahájeny, tento souhlas pozbývá 

platnosti. 

 Datum ukončení geologických průzkumných prací musí být písemně oznámeno 

Vodoprávnímu úřadu nejdéle do 10 dnů od jejich ukončení. 

 Žádost o převedení průzkumného hydrogeologického vrtu na vodní dílo (žádost o stavební 

povolení a povolení k nakládání s vodami) je možné podat nejpozději do 12. měsíců od data 

ukončení geologických průzkumných prací.  

 V případě negativního výsledku průzkumu, kdy vrt nebude následně využíván jako zdroj 

vody, bude vrt odborně zlikvidován dle projektu průzkumných prací, který vypracoval Mgr. 

Jaromír Ryp a Ing. Miloš Grieszl v červenci 2019. 

 

Účastníci řízení, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu: 

Jana Bazevičiusová, nar. 13. 11. 1960, Dětřichovec č. e. 11, Jindřichovice pod Smrkem, 463 65  

Nové Město pod Smrkem, a 

Ing. Soulius Bazevičius, nar. 13. 4. 1958, Vítězná č. p. 810/4, Liberec I-Staré Město, 460 01  

Liberec 1 

 

Odůvodnění: 

Dne 21. 8. 2019 podal žadatel Jana Bazevičiusová, nar. 13. 11. 1960, Dětřichovec č. e. 11, Jindřichovice 

pod Smrkem, 463 65  Nové Město pod Smrkem, a Ing. Soulius Bazevičius, nar. 13. 4. 1958, Vítězná č. p. 

810/4, Liberec I-Staré Město, 460 01  Liberec 1, které zastupuje Ing. Miloš Grieszl, IČ 41348435, 

Vlnařská 693/10, Liberec VI-Rochlice, 460 01 Liberec 6, žádost o souhlas vodoprávního úřadu dle § 17 

odst. 1 písm. i) vodního zákona s provedením geologických prací spojených se zásahem do pozemku, 

jejichž cílem je následné využití průzkumného díla na stavbu k jímání podzemní vody. Průzkumný vrt 

bude proveden na p. p. č. 276 v k. ú. Dětřichovec. 

K žádosti bylo doloženo: 

 Hydrogeologický posudek lokality a projekt průzkumných prací pro potencionální zdroj podzemní 

vody na pozemku p. č. 276 v k. ú. Dětřichovec, obec Dětřichovec, Liberecký kraj – hydrogeologický 

posudek a projekt průzkumných prací v rozsahu 9 stran (včetně 3 příloh), který vypracoval Mgr. 

Jaromír Ryp a Ing. Miloš Grieszl v červenci 2019 (Mgr. Jaromír Ryp - odborná způsobilost v oboru: 

hydrogeologie a sanační geologie, č. 1641/2002), 

 Výpis z katastru nemovitostí, 

 Plná moc k zastupování žadatele. 

Vodoprávní úřad posoudil předloženou žádost a dle vyjádření hydrogeologa v předloženém 

hydrogeologickém posudku a projektu průzkumných prací z července 2019, (Mgr. Jaromír Ryp – odborná 
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způsobilost v oboru hydrogeologie a sanační geologie) realizace projektovaných vrtných prací 

nepředstavuje z hlediska hydrogeologického a vodohospodářského žádné střety lokálních zájmů ve 

využívání podzemních vod, zejména pak možné negativní ovlivnění stávajících zdrojů, které lze předem 

v daných hydrogeologických podmínkách prakticky vyloučit. 

Vzhledem k tomu, že bylo možno rozhodnout na podkladě dokladů předložených účastníky vodoprávního 

řízení, rozhodl Vodoprávní úřad v souladu s § 115 odst. 11 vodního zákona. 

 

Účastníci řízení (§ 27 odst. 1 zákona č. 500/2004, správní řád), do vlastních rukou: 

Jana Bazevičiusová, nar. 13. 11. 1960, Dětřichovec č. e. 11, Jindřichovice pod Smrkem, 463 65  Nové 

Město pod Smrkem, a 

Ing. Soulius Bazevičius, nar. 13. 4. 1958, Vítězná č. p. 810/4, Liberec I-Staré Město, 460 01  Liberec 1, 

které zastupuje 

Ing. Miloš Grieszl, IČ 41348435, Vlnařská 693/10, Liberec VI-Rochlice, 460 01 Liberec 6 

Účastníci řízení (§ 27 odst. 2 zákona č. 500/2004, správní řád), do vlastních rukou: 

Obec Jindřichovice pod Smrkem, Jindřichovice pod Smrkem p. č. 245, 463 66 Jindřichovice pod Smrkem 

 

Vodoprávní úřad v provedeném řízení přezkoumal předloženou žádost z hledisek uvedených 

v ustanoveních vodního zákona a zjistil, že jejím uskutečněním nejsou ohroženy zájmy chráněné vodním 

zákonem a zvláštními předpisy. Lze předpokládat, že záměrem nedojde ke zhoršení stavu vodního útvaru 

a nebude mít za následek nedosažení dobrého stavu/potenciálu vod. Při přezkoumání žádosti a na základě 

shromážděných právně významných skutečností nebyly shledány důvody bránící souhlasu. 

Vodoprávní úřad proto rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních 

předpisů ve výroku uvedených. 

Poučení účastníků: 

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení k odboru životního prostředí a 

zemědělství Krajského úřadu Libereckého kraje 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. 

Bližší podrobnosti týkající se odvolání jsou řešeny v hlavě VIII – Odvolací řízení zákona č. 500/2004 Sb., 

správní řád, ve znění pozdějších předpisů § 81 - § 93. 

 

Otisk úředního razítka 

 

Zdeňka Prokopová 

oprávněná úřední osoba 

vedoucí odboru stavebního úřadu a 

životního prostředí 

Poplatek: 

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

 

Obdrží: 

účastníci (dodejky) 

Jana Bazevičiusová, Dětřichovec č.e. 11, Jindřichovice pod Smrkem, 463 65  Nové Město pod Smrkem, a 

Ing. Soulius Bazevičius, Vítězná č. p. 810/4, Liberec I-Staré Město, 460 01  Liberec 1, které zastupuje  

Ing. Miloš Grieszl, IČ 41348435, Vlnařská č. p. 693/10, Liberec VI-Rochlice, 460 01 Liberec 6 

Obec Jindřichovice pod Smrkem, IDDS: xf4bdsb 

 

dotčené správní úřady 

Obvodní báňský úřad pro území krajů Libereckého a Vysočina, IDDS: tqjaduc 

MěÚ Frýdlant, životní prostředí, nám. T. G. Masaryka č. p. 37, 464 01  Frýdlant 

 


		2019-08-26T17:00:06+0200
	Zdeňka Prokopová
	vedoucí odboru stavebního úřadu a|životního prostředí




