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Ivana Pešková Bc., DiS., nar. 8.1.1971, Milíkov 11, 594 42 Měřín
zastoupena na základě plné moci společností ENVIRO-EKOANALYTIKA, s.r.o., Nad
Kunšovcem 1405/2, 594 01 Velké Meziříčí, IČ 494 46 690
ROZHODNUTÍ
Městský úřad Velké Meziříčí, odbor životního prostředí, jako věcně příslušný vodoprávní úřad
podle ustanovení § 10 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen
„správní řád “), ustanovení § 104 odst. 2 písm. c) a ustanovení § 106 odst. 1 zákona č. 254/2001
Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vodní zákon
“), jako místně příslušný vodoprávní úřad podle ustanovení § 11 správního řádu, vydává
investorovi – účastníkovi řízení dle § 27 odst. 1 správního řádu, tj.:
Ivana Pešková Bc., DiS., nar. 8.1.1971, Milíkov 11, 594 42 Měřín
zastoupena na základě plné moci společností ENVIRO-EKOANALYTIKA, s.r.o., Nad
Kunšovcem 1405/2, 594 01 Velké Meziříčí, IČ 494 46 690
podle ustanovení § 67 a násl. správního řádu a ustanovení § 17 odst. 1 písm. i) vodního zákona

souhlas
ke geologickým pracím spojeným se zásahem do pozemku, jejichž cílem je následné využití
průzkumného díla na stavbu k jímání podzemní vody (studny) ", v kraji Vysočina, okresu
Žďár nad Sázavou, obci Černá, m.č. Milíkov, k. ú. Milíkov, na pozemku p. č. KN st.19, č. h.
p. 4 – 16–02 -031, HGR 6550.
Popis stavby:
Je navržen průzkumný vrt Ø 185 mm, definitivní výstroj tvoří PVC zárubnice o průměru
125 mm, hloubce max. 28 m.
Orientační určení polohy:
HV: X= 1 128 638.34 Y= 647 821.57
Další podrobnosti jsou uvedeny v Projektu hydrogeologických prací, který vypracoval Mgr.
Libor Žák a potvrdil Ing. Zdeněk Bouček - odborná způsobilost v hydrogeologii a geologických
pracích-sanace, z 05/2020.
MĚSTSKÝ ÚŘAD VELKÉ MEZIŘÍČÍ, Radnická 29/1, 594 13 Velké Meziříčí,
tel.: 566 781 111, fax: 566 521 657, e-mail: mestovm@velkemezirici.cz,
internet: www.velkemezirici.cz, Identifikátor datové schránky: gvebwhm,
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Souhlas je vydáván za předpokladu dodržení následujících podmínek:
1. Průzkumné geologické práce budou provedeny v souladu s předloženým projektem
geologických prací stanoveným v § 5 odst. 1 vyhl. č. 369/2004 Sb., o projektování,
provádění a vyhodnocování geologických prací, oznamování rizikových geofaktorů a
postupu při výpočtu zásob výhradních ložisek.
2. Dokončení průzkumných prací bude písemně oznámeno vodoprávnímu úřadu.
3. Do 12 měsíců od ukončení geologických průzkumných prací bude investorem podána
žádost o převedení průzkumného díla na vodní dílo.
4. V případě negativního výsledku provedeného průzkumu, tzn., pokud nebude vydatnost
vyhloubeného vrtu dostatečná nebo nebude vyhovovat kvalita podzemní vody, bude vrt
buď zakonzervován a uzamčen nebo zlikvidován v souladu s platnou legislativou.
5. Tento souhlas platí 2 roky ode dne nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.
Odůvodnění
Městský úřad Velké Meziříčí, odbor životního prostředí, obdržel dne 29.5.2020 žádost investora,
tj. Ivana Pešková Bc., DiS., nar. 8.1.1971, Milíkov 11, 594 42 Měřín zastoupena na základě plné
moci společností ENVIRO-EKOANALYTIKA, s.r.o., Nad Kunšovcem 1405/2, 594 01 Velké
Meziříčí, IČ 494 46 690, 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 (studny) na pozemku p. č. st. 19 v k. ú. Milíkov.
Podle příslušných ustanovení správního řádu a vodního zákona oznámil příslušný vodoprávní
úřad zahájení vodoprávního řízení všem známým účastníkům řízení i dotčeným orgánům
oznámením pod č.j. ŽP/36442/2020-krivs/7945/2020 ze dne 3.6.2020 a v souladu s ust. § 115
odst. 8 vodního zákona upustil od místního šetření a ústního jednání a stanovil ve smyslu ust. §
115 odst. 8 vodního zákona termín pro podání důkazů či návrhů do 10 dnů ode dne oznámení.
K žádosti bylo doloženo:
-Projekt hydrogeologických prací, který vypracoval Mgr. Libor Žák a potvrdil Ing. Zdeněk
Bouček - odborná způsobilost v hydrogeologii a geologických pracích-sanace, z 05/2020.
Vodoprávní úřad upozorňuje, že přímo z ust. § 29 odst. 2 vodního zákona je osoba, která
způsobí při své provozní činnosti ztrátu podzemní vody nebo podstatné snížení možnosti
odběru ve zdroji podzemních vod, popřípadě zhoršení jakosti vody v něm, povinna
nahradit škodu, která tím vznikla tomu, kdo má povoleno odebírat podzemní vodu z tohoto
vodního zdroje, a dále provést podle místních podmínek potřebná opatření k obnovení
původního stavu. Náhrada spočívá v opatření náhradního zdroje vody. Není-li to možné
nebo účelné, je povinna poskytnout jednorázovou náhradu odpovídající snížení hodnoty
tohoto nemovitého majetku, s jehož užíváním je povolení spojeno. Ve sporech o náhradu
škody nebo její výši rozhoduje soud.
Vodoprávní úřad žádost posoudil a ztotožnil se s písemnými stanovisky a s jejich podmínkami
pro provádění předmětných prací. Podmínky a požadavky, které vyplývají z obecně závazných
právních předpisů a podmínky spadající do působnosti jiného správního úřadu nebyly do
podmínek souhlasu přejímány.
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Okruh účastníků řízení byl vodoprávním úřadem vymezen s ohledem na ustanovení § 115
vodního zákona a ustanovení § 27 správního řádu následovně:
Účastníci řízení dle § 27 odst. 1 správního řádu:
Ivana Pešková Bc., DiS., nar. 8.1.1971, Milíkov 11, 594 42 Měřín
zastoupena na základě plné moci společností ENVIRO-EKOANALYTIKA, s.r.o., Nad
Kunšovcem 1405/2, 594 01 Velké Meziříčí, IČ 494 46 690
Účastníci řízení dle § 27 odst. 2 a odst. 3 správního řádu:
Obec Černá, Černá 87, 594 42 Měřín
Josef Hintenaus, Milíkov 15, 594 42 Měřín
Zdeněk Pešek, Milíkov 6, 594 42 Měřín
Záměr je možný, protože lze předpokládat, že záměrem nedojde ke zhoršení stavu vodního útvaru
a že nebude mít za následek nedosažení dobrého stavu/potenciálu vod.

Poučení účastníků
Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení podat podle ustanovení § 81 a násl. správního řádu
odvolání, ve kterém se uvede, v jakém rozsahu se rozhodnutí napadá a dále namítaný rozpor
s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo, ve lhůtě do 15
dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu Kraje Vysočina, se sídlem Žižkova 57, 587 33
Jihlava, podáním učiněným u Městského úřadu Velké Meziříčí. Odvolání se podává v potřebném
počtu stejnopisů dle ustanovení § 82 odst. 2 správního řádu. Nepodá-li účastník potřebný počet
stejnopisů, vyhotoví je na jeho náklady Městský úřad Velké Meziříčí. Odvolání jen proti
odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.

Otisk úředního razítka
Ing. Eva Křivská v.r.
úředník odboru životního prostředí

Příloha:

1) Situace
Obdrží:
Účastníci řízení dle § 27 odst. 1 správního řádu (doporučeně do vlastních rukou:
Ivana Pešková Bc., DiS., nar. 8.1.1971, Milíkov 11, 594 42 Měřín
zastoupena na základě plné moci společností ENVIRO-EKOANALYTIKA, s.r.o., Nad
Kunšovcem 1405/2, 594 01 Velké Meziříčí, IČ 494 46 690
Účastníci řízení dle § 27 odst. 2 a odst. 3 správního řádu (doporučeně do vlastních rukou):
Obec Černá, Černá 87, 594 42 Měřín
Josef Hintenaus, Milíkov 15, 594 42 Měřín
Zdeněk Pešek, Milíkov 6, 594 42 Měřín
Digitálně podepsal Ing Eva Křivská
Datum: 23.06.2020 10:15:18 +02:00
Č.j.:

ŽP/34966/2020-krivs /7945/2020

Číslo strany:

3/3

