Městský úřad Mariánské Lázně
Odbor životního prostředí
adresa: Městský úřad Mariánské Lázně, Ruská 155, 353 01 Mariánské Lázně
telefon: 354 922 111, fax: 354 623 186, e-mail: muml@marianskelazne.cz
Spis. zn.:
Č.j.:

ŽP/20/1481/ZA
OZP/20/1491/ZA

Mariánské Lázně, dne 20.04.2020

Vyřizuje: Zajíčková - oprávněná úřední osoba
lenka.zajickova@marianskelazne.cz
Telefon: 354 922 167
Obec Ovesné Kladruby
Ovesné Kladruby č.p. 17
353 01 Ovesné Kladruby

SOUHLAS
Výroková část:
Městský úřad Mariánské Lázně, odbor 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"), místně příslušný správní orgán podle
ustanovení § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, ve správním řízení
posoudil žádost, kterou dne 09.04.2020 podala
Obec Ovesné Kladruby, IČO 00572667, Ovesné Kladruby č.p. 17, 353 01 Ovesné Kladruby
(dále jen "žadatel"), a na základě tohoto posouzení:
žadateli
I.

podle § 17 odst. 1 písm. i) vodního zákona

vydává souhlas
ke geologickým pracím spojeným se zásahem do pozemku pro budoucí výstavbu vrtané studny:
na místě:
Název kraje
Název obce
Identifikátor katastrálního území
Název katastrálního území
Parcelní čísla dle evidence katastru nemovitostí
Číselný identifikátor vodního toku
Název vodního toku
Číslo hydrologického pořadí a podpořadí
Hydrogeologický rajon
Přímé určení polohy (souřadnice X, Y orientačně)

Karlovarský kraj
Ovesné Kladruby
717134
Ovesné Kladruby
parc. č. 2562/59
10267219
LBP Jilmového potoka z Ovesných
Kladrub/03
1-10-01-0660-0-00
6212 - Krystalinikum v povodí Mže po
Stříbro a Radbuzy po Staňkov
1040431; 861274
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v tomto rozsahu:
 Zájmové území se nachází v jihovýchodní zastavěné části obce Ovesné Kladruby, v ochranném
pásmu II. stupně II B přírodních léčivých zdrojů lázeňského místa Mariánské Lázně a ve IV. zóně
CHKO Slavkovský les.
 V předmětné lokalitě není vybudován veřejný vodovodní řad, obyvatelé jsou zásobováni
podzemní vodou z individuálních zdrojů - převážně z kopaných studní, které se potýkají
s nedostatkem vody a její špatnou kvalitou. Z důvodu výrazného poklesu hladiny podzemní vody
ve studních je záměrem Obce Ovesné Kladruby vybudovat veřejný vodní zdroj pitné vody
s napojením na budoucí vodovodní řad.
 Záměrem činnosti jsou geologické práce spojené se zásahem do pozemku, jejichž cílem je
průzkumný hydrogeologický vrt HV-4 pro budoucí stavbu vrtané studny k jímání podzemní vody
pro cca 116 EO.
 Navrhovaný vrt bude proveden do hloubky 30 m o průměru 254 mm pojízdnou vrtnou soupravou
bez výnosu jádra.
 Depresivní dosah studny je cca 15,0 m, tato hodnota je pouze orientační.
 V dosahu možného ovlivnění v okruhu cca 60 m od navrhovaného průzkumného vrtu se nachází
vodní zdroje (kopané a vrtané studny), u těchto studní se bude před zahájením vrtných prací a
v průběhu čerpací zkoušky měřena hladina vody, z měření bude proveden zápis, který bude
přílohou závěrečné zprávy.
 V okruhu navrhovaného průzkumného vrtu se nesmí nacházet zdroj možného znečištění.
II. Stanoví podmínky souhlasu:
1. Doba, po kterou se souhlas uděluje: 3 roky ode dne nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.
2. Budou dodrženy podmínky závazného stanoviska MZ ČILZ ze dne 11.03.2020 pod č.j. MZDR
8744/2020-2/OZP-ČIL-H
3. Veškeré stavební práce musí být prováděny v souladu s projektem tak, aby nemohlo dojít k úniku
nebo úkapům pohonných hmot, olejů či jiných znečišťujících látek do půdy a podzemních či
povrchových vod, aby nemohly být ovlivněny chemické, fyzikální a mikrobiologické vlastnosti
přírodních léčivých zdrojů a jejich zdravotní nezávadnost.
4. Při vrtání musí být zajištěn hydrogeologický dozor oprávněnou právnickou nebo fyzickou
osobou, která má osvědčení odborné způsobilosti v oboru hydrogeologie.
5. Hydrogeologický dozor bude zajišťovat v průběhu vrtných prací průběžná měření charakteristik
průzkumného vrtu – přítok, mineralizaci, teplotu a obsah volného CO2 (např. Haertlovým
přístrojem) podzemní vody.
6. V případě, že při vrtání dojde k zastižení proplyněné minerální vody (s mineralizací nad 500 mg/l
nebo s obsahem volného CO2 nad 200 mg/l nebo teplotou vody nad 130 C) nebo výronu suchého
CO2 a nebo výtoku vody s vydatností větší než 1 l/s v úrovni terénu, budou práce zastaveny a tato
skutečnost neprodleně oznámena MZ ČIL k určení dalšího postupu prací.
7. Použitá stavební mechanizace bude zajištěna záchytnými vanami, aby nedošlo k havarijnímu
úniku nebo úkapům pohonných hmot, olejů či jiných provozních hmot do půdy a podzemních
vod.
8. Na staveništi nebudou skladovány látky škodlivé vodám. Pracoviště bude vybaveno sorpčním
materiálem.
9. Během vrtných prací smí být k výplachu použita pouze pitná voda nebo vzduch.
10. Vrt musí být ukončen v hloubce max. 30 m pod povrchem terénu.
11. Po ukončení čerpací zkoušky bude z vrtu odebrán vzorek podzemní vody pro stanovení
fyzikálního a zkráceného chemického a mikrobiologického rozboru, volného CO2 a celkové
mineralizace.
12. Všechny změny musí být předem projednány s ministerstvem.
13. V případě negativních výsledků hydrogeologických prací bude zajištěna odborná likvidace
(odstranění) vrtu. Projekt likvidace musí být předložen ministerstvu k vyjádření a samotná
likvidace vrtu musí být provedena nejpozději do 3 měsíců od ukončení průzkumných prací.

Č.j. OZP/20/1491/ZA

str. 3

14. Závěrečná práce, včetně zprávy hydrogeologického dozoru o provedených pracích a výsledky
všech měření budou ministerstvu předložena dle jejich požadavku závazného stanoviska pod č.j.
MZDR 8744/2020-2/OZP-ČIL-H ze dne 11.03.2020.
15. Žadatelé musí ministerstvu a správcům přírodních léčivých zdrojů lázeňského místa Mariánské
Lázně, společnostem Léčebné lázně Mariánské Lázně a.s., BOHEMIA HEALING
MARIENBAD WATERS a.s., CRISTAL PALACE a.s., Grand Hotel Marienbad Betriebs s.r.o.,
OLYMPIA Hotel, s.r.o., oznámit přesné datum a hodinu zahájení vrtných prací i s jejich časovým
harmonogramem minimálně 14 dní před jejich zamýšleným uskutečněním. Během vrtných prací
bude umožněn přístup na pracoviště zástupci ČIL a balneotechnikům správců přírodních léčivých
zdrojů.
Účastníci řízení, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu (§ 27 odst. 1 správního řádu):
 Obec Ovesné Kladruby, IČO 00572667, Ovesné Kladruby č.p. 17, 353 01 Ovesné Kladruby
Odůvodnění:
Dne 09.04.2020 podal žadatel žádost o souhlas vodoprávního úřadu. Tímto dnem bylo zahájeno
vodoprávní řízení.
Žádost byla doložena:
- závazným stanoviskem pod č.j. MZDR 8744/2020-2/OZP-ČIL-H ze dne 11.03.2020.
- projektem průzkumných prací datum: srpen 2019, kterou vypracovala osoba s odbornou
způsobilostí v oboru hydrogeologie
Vodoprávní úřad v provedeném řízení přezkoumal předloženou žádost z hledisek uvedených
v ustanoveních vodního zákona a zjistil, že jejím uskutečněním nebo užíváním nejsou ohroženy zájmy
chráněné vodním zákonem a zvláštními předpisy. Při přezkoumání žádosti bylo zjištěno, že obsahuje
vyjádření a stanoviska všech dotčených správních úřadů. Vodoprávním úřadem nebyly shledány
důvody bránící povolení, jelikož podklady pro rozhodnutí byly dostatečné, využil zdejší vodoprávní
úřad ust. 115 odst. 11 vodního zákona a rozhodl bezodkladně, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za
použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.
Posouzení vodoprávního úřadu:
Vystrojení vrtu musí být provedeno dle normy ČSN 75 5115.
Souhlas vodoprávního úřadu k provedení hydrogeologického průzkumného vrtu pro budoucí
vrtanou studnu, která bude sloužit k odběru podzemní vody je vyžadován dle vodního zákona. Na
základě výstupů hydrogeologických prací bude možné určit způsob využití předmětného vrtu.
Souhlas vydaný dle § 17 odst. 1 písm. i) vodního zákona je podkladem pro následující správní
řízení.
Poučení účastníků:
Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat podle ustanovení § 81 odst. 1 správního řádu do 15 dnů ode dne
jeho oznámení ke Krajskému úřadu Karlovarského kraje odboru životního prostředí a zemědělství,
podáním u zdejšího vodoprávního úřadu.
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.

Lenka Zajíčková
referentka odboru ŽP
oprávněná úřední osoba
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Obdrží:
Účastníci řízení (IDDS):
Obec Ovesné Kladruby, IDDS: 55fa8qr
sídlo: Ovesné Kladruby č.p. 17, 353 01 Mariánské Lázně 1
Dotčené orgány (na dodejky, IDDS):
Městský úřad Mariánské Lázně, odbor životního prostředí
sídlo: Ruská č.p. 155/3, 353 01 Mariánské Lázně 1
Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky, Regionální pracoviště Správa CHKO Slavkovský
les, IDDS: w9kdyqm
sídlo: Kaplanova č.p. 1931/1, Praha 4-Chodov, 148 00 Praha 414
Ministerstvo zdravotnictví, Český inspektorát lázní a zřídel, IDDS: pv8aaxd
sídlo: Palackého náměstí č.p. 375/4, Praha 2-Nové Město, 128 00 Praha 28
Ostatní (na vědomí):
Léčebné lázně Mariánské Lázně a. s., IDDS: an5q25c
sídlo: Masarykova č.p. 22/5, 353 01 Mariánské Lázně 1
BOHEMIA HEALING MARIENBAD WATERS a.s., IDDS: ehec66t
sídlo: Anglická č.p. 271/47, 353 01 Mariánské Lázně 1
CRISTAL PALACE a. s., IDDS: rnety3j
sídlo: Hlavní třída č.p. 61/66, 353 01 Mariánské Lázně 1
Grand Hotel Marienbad Betriebs s.r.o., IDDS: 3vx8xa3
sídlo: Opletalova č.p. 1402/21, 110 00 Praha 1-Nové Město
OLYMPIA Hotel, s.r.o., IDDS: hpbrc6f
sídlo: Ruská č.p. 88/8, 353 01 Mariánské Lázně 1
Ondřej Krasňuk, Hlavní č.p. 239, 250 85 Bašť
Václav Vaněk, Ovesné Kladruby č.p. 41, 353 01 Mariánské Lázně 1
Věra Kalivodová, Ovesné Kladruby č.p. 95, 353 01 Mariánské Lázně 1
Vladimír Kalivoda, Ovesné Kladruby č.p. 45, 353 01 Mariánské Lázně 1
Kamil Skřivan, Ovesné Kladruby č.p. 114, 353 01 Mariánské Lázně 1
Aurelie Skřivanová, Ovesné Kladruby č.p. 114, 353 01 Mariánské Lázně 1
Josef Furka, Ovesné Kladruby č.p. 80, 353 01 Mariánské Lázně 1
Ing. Drahomíra Hlaváčová, Ovesné Kladruby č.p. 80, 353 01 Mariánské Lázně 1

