KRAJSKÝ ÚŘAD PLZEŇSKÉHO KRAJE
ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
Škroupova 18, 306 13 Plzeň
Č.j.: ŽP/10288/13

V Plzni dne 26. 11. 2013

Vyřizuje: Ing. Jakub Rataj

ROZHODNUTÍ
Krajský úřad Plzeňského kraje, odbor životního prostředí, jako věcně a místně příslušný
vodoprávní úřad podle ust. § 104 odst. 2 písm. d) a § 107 odst. 1 písm. i) zákona č.
254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění
pozdějších předpisů, a podle ust. § 11 zákona č. 500/2004 Sb. správní řád, ve znění
pozdějších předpisů,

stanovuje způsob a podmínky vypouštění povrchových důlních vod
do vod povrchových,
podle ust. § 38 odst. 3 vodního zákona z kamenolomu Zahrádka do vodního toku Zlatý
potok ř. km cca 1,4, ID toku 10102571, p.p.č. 347, k.ú. Podmokly u Úněšova, obec
Úněšov, kraj Plzeňský, č. hg. poř. 1-11-01-0480, název vodního útvaru „Třemošná po
ústí do toku Berounka“, ID útvaru 13431000, typ útvaru 42124, orientační určení místa
výpusti důlních vod do vodního toku v souřadnicovém systému S-JTSK – X- 833466, Y1054336, pro společnost
BERGER BOHEMIA a.s., IČO 45357269,
sídlem Klatovská 410/167, 321 00 Plzeň 3
takto:
množství vypouštěné důlní vody:
Qprům. = 0,95 l/s; Qmax = 5,5 l/s; Qměs. = 2798 m3/měs.; Qrok = 30 000 m3/rok
emisní limity a způsob provedení rozboru podle příslušné technické normy:
ukazatel
„p“ [mg/l]
„m“ [mg/l]
bilance
norma
NL
10
25
0,3 t/rok
ČSN EN 872
C10-C40
0,1
0,15
0,003 t/rok
ČSN EN ISO 9377-2
Platnost rozhodnutí se stanovuje na dobu 10 let ode dne nabytí právní moci tohoto
rozhodnutí.
Vodoprávní úřad stanovuje pro vypouštění důlních vod do vod povrchových tyto
podmínky:
1) Vzorky vypouštěných důlních vod budou odbírány za sedimentační jímkou (výtok
z potrubí) na p.p.č. 384/3 v k.ú. Hůrky u Zahrádky, S-JTSK – X- 833344, Y1054202. Vzorky budou odebrány 2x ročně. Typ vzorku bude prostý.
2) Odběry a rozbory vzorků (ve stanovených ukazatelích) bude provádět oprávněná
laboratoř.
3) Objem důlních vod bude měřen pomocí záznamů o provozu čerpadla.
4) Údaje o množství vypouštěné důlní vody budou za běžný kalendářní rok
předávány do 31.1. následujícího roku správci povodí, v souladu s ust. § 22 odst.
2 vodního zákona a s ust. § 10 vyhlášky č. 431/2001 Sb. o obsahu vodní bilance,
způsobu jejího sestavení a o údajích pro vodní bilanci.
5) Výsledky rozborů důlních vod a údaje o množství vypouštěných důlních vod
budou archivovány po dobu nejméně 3 let pro případnou kontrolu.
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Odůvodnění
Krajskému úřadu Plzeňského kraje, odboru životního prostředí byla jako věcně
příslušnému vodoprávnímu úřadu podle ust. § 107 odst. 1 písm. i) vodního zákona
doručena dne 26. 9. 2013 žádost společnosti BERGER BOHEMIA a.s., IČO 45357269,
Klatovská 410/167, 321 00 Plzeň 3, zastoupená Bc. Janou Benadovou, SITA a.s.,
Skladová 488/10, 326 00 Plzeň (dále jen „žadatel“) o stanovení způsobu a podmínek
pro vypouštění důlních vod z kamenolomu Zahrádka do vod povrchových - Zlatého
potoka, p.p.č. 347, k.ú. Podmokly u Úněšova. Dnem podání žádosti bylo zahájeno
vodoprávní řízení.
Žádost neobsahovala náležitosti předepsané dle přílohy č. 23 vyhlášky č. 432/2001 Sb.,
o dokladech žádosti o rozhodnutí nebo vyjádření a o náležitostech povolení, souhlasů a
vyjádření vodoprávního úřadu - stanovisko správce povodí, vyjádření správce vodního
toku, stanovisko příslušného orgánu ochrany přírody. Vzhledem k tomu, že se jedná o
podstatné vady žádosti, vodoprávní úřad vyzval žadatele k odstranění uvedených
nedostatků v přiměřené lhůtě a současně řízení přerušil pod č.j. ŽP/10415/13 ze dne
1. 10. 2013.
Po doplnění žádost obsahovala náležitosti předepsané ve výše uvedené vyhlášce, a to:
1. Stanovisko správce povodí - Povodí Vltavy s.p., závod Berounka ze dne 29. 10.
2013 pod značkou 53830/2013-343/Bl SP-2013/13408.
2. Vyjádření Lesů ČR s.p., Správa toků – oblast povodí Vltavy, ze dne 18. 10. 2013
pod č.j. LCR954/005277/2013.
3. Závazné stanovisko Městského úřadu Nýřany, odboru životního prostředí ze dne
30. 10. 2013 pod č.j. OŽP-Han/25690/2013.
4. Plná moc pro zastupování společnosti BERGER BOHEMIA a.s. Bc. Janou
Benadovou, SITA a.s. ze dne 9. 9. 2013.
5. Schéma vypouštění důlních vod.
6. Kopie protokolů z rozborů důlních vod za roky 2011-2013.
7. Rozhodnutí Městského úřadu Nýřany, odboru životního prostředí pod č.j.
ŽP/1774/03 ze dne 4. 9. 2003.
Popis vypouštění důlních vod:
Důlní vody jsou čerpány z nejnižší části lomu do čerpací jímky, jedná se srážkové vody
dopadající do těžebního prostoru. Z čerpací jímky je voda čerpána ponorným
čerpadlem a odváděna požárními hadicemi přes skalní stěnu. Dále je důlní voda
vedena systémem areálové dešťové kanalizace a příkopy do sedimentační jímky. Do
dešťové kanalizace jsou svedeny srážkové vody ze zpevněných ploch, budov a ze
skrápěcího rámu pro čištění vozidel. Ze sedimentační jímky důlní voda přepadá do
otevřeného příkopu, který vede strží lesním pozemkem ke Zlatému potoku.
Vodoprávní úřad oznámil dne 4. 11. 2013 pod č.j. ŽP/11620/13 zahájení řízení a
současně nařídil konání ústního jednání spojeného s místním šetřením na 19. 11. 2013.
Z jednání byl sepsán protokol. Bylo upřesněno místo odběru vzorků důlní vody za
sedimentační nádrží. Podmínky Povodí Vltavy s.p. uvedené ve stanovisku správce
povodí ze dne 29. 10. 2013 pod značkou 53830/2013-343/Bl SP-2013/13408
(předávání údajů o bilanci, projednání záměru se správcem vodního toku, četnost a
místo odběru vzorků) jsou součástí tohoto rozhodnutí. Účastníci řízení a dotčené
orgány žádné námitky či podmínky k řízení nepředložili.
Vodoprávní úřad posoudil, že předložená žádost není v rozporu s platnými právními
předpisy, lze jí vyhovět, a proto rozhodl, jak je výše uvedeno.
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Poučení účastníků
Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení podat odvolání ve lhůtě 15 dnů ode
dne jeho oznámení, podle ustanovení § 81 a § 83 správního řádu, k Ministerstvu
životního prostředí, odboru výkonu státní správy III, Plzeň. Odvolání se podává
prostřednictvím Krajského úřadu Plzeňského kraje, odboru životního prostředí a musí
obsahovat údaje o tom, v jakém rozsahu se rozhodnutí napadá, v čem je spatřován
rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu
předcházelo.

„otisk úředního razítka“

Ing. Marie Hanušová
vedoucí oddělení vodního hospodářství
odboru životního prostředí
Obdrží:
Účastníci řízení:
BERGER BOHEMIA a.s., Klatovská 410/167, 321 00 Plzeň 3, prostřednictvím SITA
a.s., Bc. Jana Benadová, Skladová 488/10, 326 00 Plzeň
Lesy ČR s.p., Správa toků – oblast povodí Vltavy, Tyršova 192, 256 01 Benešov
Obec Únešov, Úněšov 76, 33038 Úněšov
Město Všeruby, Všeruby 2, 330 16 Všeruby u Plzně
Dotčené orgány:
Městský úřad Nýřany, odbor životního prostředí, Americká třída 39, 304 66 Plzeň
Obvodní báňský úřad pro území krajů Plzeňského a Jihočeského, se sídlem v Plzni,
Hřímalého 11, 301 00 Plzeň
Na vědomí:
Povodí Vltavy s.p., závod Berounka, Denisovo nábřeží 14, 304 20 Plzeň

