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ROZHODNUTÍ
Městský úřad Nové Město na Moravě, odbor stavební a životního prostředí, vodoprávní úřad jako věcně
příslušný podle ustanovení § 104 odst. 2 písm. c) a § 106 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně
některých zákonů (vodní zákon), v platném znění (dále jen "vodní zákon") a jako místně příslušný
vodoprávní úřad (dále jen „vodoprávní úřad“) podle ustanovení § 11 odst. 1 zák. č. 500/2004 Sb., správní
řád, v platném znění (dále jen „správní řád“), ve vodoprávním řízení posoudil žádost, kterou dne 18.6.2019
podala právnická osoba, tj.
Obec Radešín, IČO 00599727, Radešín č.p. 19, 592 55 Bobrová
(dále jen "žadatel"),
a na základě tohoto posouzení žadateli:
I.

podle ustanovení § 12 odst. 2 vodního zákona
mění

povolení k nakládání s vodami, tj. odběr podzemních vod (dále jen „nakládání s vodami“) ze stávajících
studen S1, S2, S3, na místě: Kraj Vysočina, okres Žďár nad Sázavou, obec Radešín, hydrogeologický rajon
65603 Krystalinikum v povodí Svratky – západní část, pozemky parc. č. 185/6, 185/23, 187/1 v katastrálním
území Radešín nad Bobrůvkou, které vodoprávní úřad vydal dne 23.1.2012 pod čj.
MUNMNM/49905/2007/10 tak, že:
-

Zvyšuje odběr podzemních vod ze zdroje S1, S2, S3 na 12 měsíců v roce v rozsahu:
-

Qprům
Qmax
Qměsíc max – maximální měsíční povolený odběr
Qrok max – roční povolený odběr

0,23 l/s
0,35 l/s
750 m3
7 300 m3

II. pro povolení nakládání s vodami podle § 9 odst. 1 vodního zákona stanovuje tyto podmínky a povinnosti
1. Odběr podzemních vod ze zdroje S3 nebude navyšován, navýšení odběru bude realizováno výhradně
ze zdroje S1.
2. Dobu povolení nakládání s vodami stanovuje na dobu 10 let od nabytí právní moci tohoto
rozhodnutí.
3. Měření odběru podzemních vod bude prováděno vodoměrem na všech jímacích objektech S1, S2,
S3. O výši odběru z jednotlivých zdrojů bude vedena průběžná evidence, která bude na požádání
předložena vodoprávnímu úřadu.
Ostatní podmínky výše uvedeného rozhodnutí zůstávají beze změny.
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Pozice jímacích objektů v S-JTSK:
S1
S2
S3

X
Y
1 126 699.60
632 362.42
1 126 608.59
632 256.06
1 126 759.40
632 228.54

Účastníci řízení, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu (§ 27 odst. 1 správního řádu):
Obec Radešín, IČO 00599727, Radešín č.p. 19, 592 55 Bobrová,
Ing. Miloslav Škorpík, Radešín č.p. 26, 592 55 Bobrová.

Odůvodnění
Dne 18.6.2019 podal žadatel žádost o změnu stávajícího povolení k nakládání s podzemními vodami ze
stávajících studní.
Vodoprávní úřad dne 18.7.2019 vyzval žadatele k odstranění nedostatků žádosti a řízení bylo usnesením ze
dne 18.7.2019 přerušeno do 20.9.2019.
Dne 8.11.2019 se uskutečnilo v obci Radešín jednání, ze kterého byl pořízen zápis v němž je uveden seznam
úkolů pro účastníky.
Dne 6.4.2020 žadatel doplnil podklady do správního řízení – vyjádření odboru veřejných zakázek a právních
služeb ČSÚ ze dne 1.4.2020, v němž je uvedeno, že vrtaná studna S3 nebyla předmětem prodeje školícího
zařízení ČSÚ na základě kupní smlouvy ze dne 25.11.2010 mezi ČSÚ a panem Ing. Miloslavem Škorpíkem.
ČSÚ má zato, že předmětná vrtaná studna S3 je součástí pozemku parc. č. 185/23 v k.ú. Radešín nad
Bobrůvkou, jehož vlastníkem je obec Radešín.
Vodoprávní úřad žadateli dne 22.4.2020 sdělil, že pošle na ČSÚ dotaz ohledně předmětné studny.
Vodoprávní úřad usnesením znovu správní řízení přerušil a to na dobu 60 dnů z důvodu vyjasnění
vlastnického práva k vrtané studni S3.
ČSÚ dne 13.7.2020 vydal upřesnění svého vyjádření ze dne 1.4.2020, v němž uvádí, že vrtaná studna S3
nebyla předmětem prodeje na základě kupní smlouvy ze dne 25.11.2010 a je nadále ve vlastnictví ČR
s příslušností hospodaření pro ČSÚ.
Vodoprávní úřad dne 10.8.2020 oznámil zahájení vodoprávního řízení pod č.j. MUNMNM/21443/2019/25 a
stanovil ústní jednání na 21.8.2020. Obec Radešín požádala o změnu termínu jednání a jednání bylo
přeloženo na 25.8.2020.
Dne 17.8.2020 vodoprávní úřad obdržel od pana Ing. Miloslava Škorpíka vyjádření v němž uvádí, že jako
vlastník vrtu S3 do doby vyřešení jeho užívání obcí Radešín nesouhlasí s navýšením odběru podzemí vody a
navrhuje do té doby řízení přerušit. Přílohou byl doklad o vlastnictví vrtu S3 – souhlasné prohlášení uzavřené
s ČSÚ dne 12.8.2020, podepsané přímo předsedou ČSÚ. V souhlasném prohlášení je uvedeno, že ČSÚ
prohlašuje, že na základě kupní smlouvy uzavřené dne 25.11.2010 převedl vlastnické právo k vrtané studni
S3 na Ing. Miloslava Škorpíka a také, že toto prohlášení nahrazuje veškerá předchozí stanoviska a vyjádření
ČSÚ ve věci vlastnictví studny S3.
Dne 25.8.2020 se konalo ústní jednání, ze kterého byl sepsán protokol.
Vodoprávní úřad dne 8.9.2020 vyzval obec Radešín k odstranění nedostatků žádosti – doložení souhlasu
vlastníka vrtané studny S3 s navýšením odběru podzemních vod a řízení usnesením na dobu 90 dnů přerušil.
Dne 18.9.2020 proti tomuto usnesení podala obec Radešín odvolání.
Vodoprávní úřad dne 22.9.2020 vyrozuměl účastníky řízení o podaném odvolání a vyzval je, aby se k jeho
obsahu vyjádřili do 5 dnů ode dne doručení této výzvy. K podanému odvolání se nikdo z účastníků řízení ve
stanovené lhůtě nevyjádřil.
Vodoprávní úřad předložil dne 12.10.2020 napadené usnesení včetně spisového materiálu odvolacímu
orgánu. Krajský úřad, OŽPZ jako příslušný odvolací orgán přezkoumal napadené usnesení a napadené
usnesení změnil a řízení přerušil na dobu do 31.3.2021, ve zbytku se napadené usnesení potvrzuje.
Vodoprávní úřad dne 22.2.2021 obdržel od obce Radešín doplnění podkladů do správního řízení, ve kterém
uvádí, že celé navýšení odebíraného množství vody bude realizováno výhradně ze zdroje S1 ve vlastnictví
obce a že požadavek vodoprávního úřadu na doložení souhlasu pana Ing. Miloslava Škorpíka se dle názoru
obce stává bezpředmětným.
Vodoprávní úřad dne 8.3.2021 na základě nových skutečností obec Radešín vyzval k doplnění nového
hydrogeologického posudku vodního zdroje S1, vyjádření Povodí Moravy, s.p. a souhlas vlastníka vodního
zdroje S3 pokud se navýšení odběru podzemích vod bude týkat i vodního zdroje S3 a řízení usnesením
přerušil na dobu 60 dnů od doručení výzvy.
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Obec Radešín dne 14.4.2021 požádala o prodloužení lhůty na doložení podkladů o dalších 30 dní z důvodu
zdravotní situace ve státě. Vodoprávní úřad zohlednil uvedené důvody a usnesením řízení přerušil do
6.6.2021.
Dne 24.5.2021 obec Radešín doplnila do správního řízení: doplněk č. 1 k hydrogeologickému posudku
k záměru zvýšení odběru podzemních vod ze stávajících vodních zdrojů obec Radešín, který zpracoval
RNDr. Oliver Vít - projektování, provádění a vyhodnocování geologických prací v oboru hydrogeologie a
inženýrská geologie v dubnu 2021 a stanovisko Povodí Moravy s.p. Z doplňku č. 1 k hydrogeologickému
posudku vyplývá, že po opravě vodního zdroje S1 se prokázala vydatnost čerpací zkouškou a dlouhodobým
měřením od 28.5.2020 do 31.3.2021, přičemž vydatnost stanovená čerpací zkouškou byla 0,34 l/s a denní
nátok dle poskytnutého měření se pohyboval v hodnotách 25-150 m3/den, tj. 0,3 – 1,7 l/s, vážený průměr
0,36 l/s (31 m3/den). Ze zdroje S1 natéká surová voda samospádem bez možnosti regulace do S2 a nevyužitá
přebytečná voda odtéká přepadem z S2 do blízké vodoteče. Údaje o nátoku poskytnutých provozovatelem
v rámci fakturačního období s odečty 2.7.2020 a 16.1.2021 byly 6 111 m3/období, což přepočtem na roční
nátok je 11 438 m3/rok. Posudek prokázal ověřením vydatnosti S1, že obec Radešín je schopna pokrýt
požadovanou zvýšenou potřebu vody o 3 500 m3/rok ze svého zdroje S1, který má po uvedené opravě
s rezervou dostatečnou kapacitu.
Vodoprávní úřad dne 15.6.2021 pod č.j. MUNMNM/21443/2019/51 seznámil účastníky řízení s podklady
rozhodnutí a sdělil, že se mohou do 10 dnů ode dne doručení sdělení vyjádřit k podkladům rozhodnutí. Ve
stanovené lhůtě se nikdo k podkladům rozhodnutí nevyjádřil.
K žádosti byly doloženy všechny povinné doklady podle ustanovení § 9 odst. 1 vodního zákona a § 2
vyhlášky č. 432/2001 Sb., o dokladech žádosti o rozhodnutí nebo vyjádření a o náležitostech povolení,
souhlasů a vyjádření vodoprávního úřadu, a to:
- Kopie dosavadního rozhodnutí o nakládání s podzemními vodami.
- Souhlasné stanovisko Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 11, 601 75 Brno ze dne 20.5.2021, zn. PM16851/2021/5203/Kr.
- Hydrogeologický posudek k povolení odběru podzemní vody – říjen 2019
- Doplněk č. 1 k hydrogeologickému posudku k záměru zvýšení odběru podzemních vod ze stávajících
vodních zdrojů obec Radešín – duben 2021.
- Přehled odběrů podzemních vod v letech 2017, 2018, květen – listopad 2020.
V rámci celého vodoprávního řízení bylo zjištěno:
Hydrogeologický posudek vypracovaný v říjnu 2019 a doplněk č. 1 k hydrogeologickému posudku k záměru
zvýšení odběru podzemních vod ze stávajících vodních zdrojů obec Radešín vypracovaný v dubnu 2021
zpracoval RNDr. Oliver Vít – projektování, provádění a vyhodnocování geologických prací v oboru
hydrogeologie a inženýrská geologie, zahrnuje základní údaje o charakteru a vydatnosti vodních zdrojů.
Z doplňku č. 1 k hydrogeologickému posudku vyplývá, že po opravě vodního zdroje S1 se prokázala
vydatnost čerpací zkouškou a dlouhodobým měřením od 28.5.2020 do 31.3.2021, přičemž vydatnost
stanovená čerpací zkouškou byla 0,34 l/s a denní nátok dle poskytnutého měření se pohyboval v hodnotách
25-150 m3/den, tj. 0,3 – 1,7 l/s, vážený průměr 0,36 l/s (31 m3/den). Ze zdroje S1 natéká surová voda
samospádem bez možnosti regulace do S2 a nevyužitá přebytečná voda odtéká přepadem z S2 do blízké
vodoteče. Údaje o nátoku poskytnutých provozovatelem v rámci fakturačního období s odečty 2.7.2020 a
16.1.2021 byly 6 111 m3/období, což přepočtem na roční nátok je 11 438 m3/rok. Posudek prokázal ověřením
vydatnosti S1, že obec Radešín je schopna pokrýt požadovanou zvýšenou potřebu vody o 3 500 m3/rok ze
svého zdroje S1, který má po uvedené opravě s rezervou dostatečnou kapacitu. Vodoprávní úřad na základě
doplňku a nových skutečností nepožadoval souhlas vlastníka vodního zdroje S3, protože s ohledem na
hydrogeologický posudek, kdy požadovaný odběr surové vody ve výši 7 300 m3/rok bude pokryt se všech tří
zdrojů do výše 3 800 m3/rok, jak bylo se souhlasem vlastníka vodního zdroje S3 povoleno dne 23.1.2012 pod
č.j. MUNMNM/49905/2007/10 a navýšení odebíraného množství vody ve výši 3 500 m3/rok bude
realizováno výhradně ze zdroje S1.
Vodoprávní úřad se ztotožňuje s tvrzením obce Radešín ze dne 22.2.2021 ve kterém se uvádí, že celé
navýšení odebíraného množství vody bude realizováno výhradně ze zdroje S1 ve vlastnictví obce. Vzhledem
ke skutečnosti, že dle žádosti o povolení změny k odběru podzemní vody a doložených dokladů, zejména
doplňku č.1 k hydrogeologickému posudku – duben 2021 je zřejmé, že množství odebírané vody ze zdroje
S3 zůstává beze změny, vodoprávní úřad již dále v průběhu pokračování řízení nepožadoval souhlas
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vlastníka vodního zdroje S3 do předmětného řízení za předpokladu, že odběr vody z tohoto zdroje zůstane
beze změn. Vodoprávní úřad přitom rovněž vycházel mj. z rozhodnutí – povolení k odběru podzemních vod,
které vydal vodoprávní úřad MěÚ Nové Město na Moravě dne 23.1.2012 č.j. MUNMNM/49905/2007/10.
Tímto rozhodnutím byl povolen odběr podzemních vod ze zdrojů S1, S2, S3. Změnou tohoto rozhodnutí
nelze vyloučit povolení odběru ze zdroje S3, zvláště pak za předpokladu, že s tímto řešením žadatel
nesouhlasí. Řízení o povolení změny odběru podzemních vod je řízením návrhovým, ve kterém je
vodoprávní úřad vázán návrhem žadatele. Jakoukoliv změnu oproti žádosti lze proto povolit pouze se
souhlasem žadatele. Vodoprávní úřad z důvodu právní jistoty v podmínkách rozhodnutí o povolení změny
odběru podzemních vod stanovil, že odebrané množství podzemní vody z jednotlivých zdrojů bude měřeno a
průběžná evidence bude na požádání předložena vodoprávnímu úřadu. Vodoprávní úřad v této souvislosti
dále konstatuje, že k rozhodnutí č.j. MUNMNM/49905/2007/10 – povolení k nakládání s podzemními
vodami k jejich odběru byl předložen souhlas vlastníka zdroje S3. Vlastník vrtu S3 v průběhu řízení
nesouhlasil s navýšením odběru podzemní vody ze zdroje S3 – vodoprávní úřad tento požadavek akceptoval.
Z hlediska zájmů ochrany vod je uvedený záměr možný, protože lze předpokládat, že záměrem nedojde ke
zhoršení stavu vodního útvaru, a že nebude mít za následek nedosažení dobrého stavu/potenciálu vod, jak
vyplývá ze stanoviska příslušného správce povodí.
Vodoprávní úřad přezkoumal předloženou žádost z hledisek uvedených v ustanoveních vodního zákona,
projednal ji s účastníky řízení a s dotčenými orgány a neshledal důvody bránící povolení. Proto rozhodl, jak
je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.
Vypořádání s námitkami účastníků řízení:
Ze strany účastníků řízení nebyly uplatněny žádné námitky.
Vypořádání s vyjádřeními účastníků řízení k podkladům rozhodnutí:
Účastníci řízení se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili.

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 15 dnů ode dne jeho oznámení ke
Krajskému úřadu Kraje Vysočina, podáním učiněným u Městského úřadu Nové Město na Moravě, odboru
stavebního a životního prostředí (dále jen „správní orgán“).
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 na jeho
náklady správní orgán. Včas podané odvolání má v souladu s ustanovením § 85 odst. 1 správního řádu
odkladný účinek. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.

Ing. Lenka Jamborová
vedoucí odboru
Rozdělovník:
Účastníci (doporučeně do vlastních rukou)
Obec Radešín, IDDS: gprav99
Miloslav Škorpík, IDDS: njmv3wq
Na vědomí
Povodí Moravy, s.p., IDDS: m49t8gw

