MĚSTSKÝ ÚŘAD LITOMĚŘICE
Kancelář starosty a tajemníka

Vaše značka:
Ze dne:
23. 10. 2022
Č. j.:
MULTM/0077744/22/KST/ECh
Sp. zn.:
MULTM/0076618/22/KST/ECh
Vyřizuje:
Telefon:
E-mail:

Bc. Martina Skoková
+420 416 916 206
martina.skokova@litomerice.cz

PRO CEDOP s.r.o.
Ing. Petr Šlegr - jednatel
Milady Horákové 893
272 01 Kladno
IČO: 27174069

Litoměřice 26. 10. 2022
Odpověď na žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu
k informacím, ve znění pozdějších předpisů
Vážený pane inženýre,
dne 23.10.2022 byla na Městský úřad Litoměřice doručena Vaše žádost podaná dle
zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen „zákon o informacích“), týkající se poskytnutí následujících informací:
Požadované informace:
1. kopii povolení vrtních prací (tzv. zvláštní zásah do zemské kůry) pro geotermální vrty,
kterých je město Litoměřice držitelem.
2. ochranné pásmo geotermálních vrtů dle bodu 1 této žádosti, jak na povrchu, tak
v podzemí (pokud tato informace nebude obsažena v informaci pod bodem 1).
Poskytnuté informace:
V příloze Vám poskytujeme požadované dokumenty v anonymizované podobě.
Dále upřesňujeme, že s ohledem na dobu vydání povolení nedisponujeme otevřenými
formáty, o ně byste musel požádat přímo Státní báňskou správu, resp. MŽP.
S pozdravem

Bc. Martina Skoková
vedoucí odboru KSaT
1|1
Městský úřad Litoměřice
Mírové náměstí 15/7
412 01 Litoměřice

podatelna@litomerice.cz
ID datové schránky: tpebfnu
www.litomerice.cz

T: 416 916 111
IČO: 263958, DIČ: CZ00263958
Č. účtu: 19-1524471/0100
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Ministerstvo životního prostředí
660 - odbor geologie
'
Vršovická 65, 100 10 Praha 10

V Praze, dne 12. 12. 2013
č.j.:
2058 /660/13
89258/ENV/13
Vyřizuje: RNDr. Sobota

ROZHODNUTÍ
o stanovení chráněného území pro zvláštní zásahy do zemské kůry (CHÚZZZK) "
LITOMĚŘICE l- GTE
Ministerstvo životního prostředí (MŽP) v souladu s ustanoveními § 34 odst. 1 a 2 v
návaznosti na ustanoveni §§ 16 a 17 zákona č. 44/1988 Sb., o ochraně a využiti
nerostného bohatství (horní zákon) ve znění pozdějších předpisů, § 6 vyhlášky MŽP
č. 364/1992 Sb. (o chráněných ložiskových územích) a podle § 67 zák. 500/2004 Sb.
(správni řád) ve znění pozdějších předpisů rozhodlo ve správním řízeni o návrhu
podaného účastníkem řizenI Městem Litoměřice, Mirové náměstí 15/7, 412 01
Litoměřic'e lČ 00263958. Rozhodnutí vydává 'odbor geologie, který byl dne 5. 12.
2013 zmocněn náměstkem ministra pro sekci ochrany přírody a krajiny k dokončeni
správnĹho řIzenI- na základě příkazu MŽP č. 29/2013 ze dne 4. 12. 2013.

MŽP rozhodlo o návrhu na stanovení chráněného území pro zvláštni zásahy do
zemské kůry (CHÚZZZK) podaném Městem Litoměřice, Mírové náměstí 15/7, 412 01
Litoměřice, lČ 00263958 (navrhovatel) po projednáni s Krajským úřadem (KÚ)
Ústeckého kraje, v součinnosti . s Ministerstvem průmyslu a obchodu (MPO),
Obvodním báňským úřadem pro území kraje Ústeckého (OBÚ) a i)o dohodě
s Městským úřadem Litoměřice (MÚ), odborem územního rozvoje a Městským
úřadem Litoměřice (MÚ) - Stavební úřad tak, že:

Stanovuje
chráněné území pro zvláštní zásahy do zemské kůry Litoměřice l - GTE za účelem
zabezpečení ochrany průmyslově využitelného zdroje tepelné energie zemské kůry
(včetně k tomu potřebných zařIzení a objektů s|oužÍcÍch k zIs.kávánI tepelné energie
ze zemské kůry a pro spuštění .a provoz geotermální elektrárny s .kogenerační
výrobou elektřiny) proti znemožnění nebo ztIženi jeho využIvánL
CHÚZZZK Litoměřice l - GTE je tvořeno mnohoúhe|nľkem elipsovitého tvaru (vnější
pásmo) a obdélnIkem (vnitřní pásmo). Vrcholy obou pásem jsou určeny v platném
souřadnicovém systému JTSK. Plocha vnějšího pásma CHÚZZZK, které se
stanovuje pro ochranu geotermální struktury od hloubky 1000 m pod povrchem, činí
27, 2699578 km '.
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Vnitřní pásmo o rozloze 31736 m2 zabezpečuje ochranu zdroje geotermálnI
energie, staveb a zařIzenI umožňujÍcÍch její čerpáni od zemského povrchu až k patě
zdroje.
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Mapy vnějšího a vnitřního pásma CHÚZZZK jsou jako příloha č. 1 a 2 nedňnou
součástí tohoto rozhodnutí.

Podmínky ochrany CHÚZZZK
l)
Ve vnitřním pásmu se při povolování staveb a zařIzení nesouvisejÍcÍch
s využívánIm zdroje geotermální energie postupuje podle §§ 18 a 19 zák. č. 44/1988
Sb. o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon) ve znění pozdějších
předpisů. V tomto území je nepřípustná stavební, případně jakákoli jiná činnost,
která by ztížila či znemožnila vyůžití zdroje geoiermá|ní, energie. Stavby a zařIzenI
nesouvĹsejÍcÍ s využIvánIm zdroje geotermální energie proto nesmí znemožnit či ztížit
využiti geotermálnI struktury, ani snížit geotermální potenciál či celistvost této
struktury.
2)
Ve .vnějším pásmu platí stejná omezeni jako v pásmu vnitřním pouze pro
vrty z povrchu i z podzemí, hornickou činnost a činnost prováděnou hornickým
způsobem do hloubky větší než 1000 m. Posouzeni hraničních případů, kdy není
jasné, zda se jedná o práce přesahujícI tuto hloubku a zda je nutný souhlas podle §§
18 a 19 horního zákona, je v návaznosti na ohlašovací pQviňnosti dané vyhláškou
ČBÚ č. 104/1988 Sb., ve znění pozdějších změn a doplňků, v působnosti OBÚ. Na
práce do hloubky 1000 m, se povinnosti a postupy platnČ pro páyno vnitřní, uvedené '
v podmínce č. 1, nevztahuji.

Odůvodnění
Odboru výkonu státní správy lV MŽP, pracoviště Ústí nad LabeÍn (OVSS lV) byla již
dne 30. 3. 2012 podána první žádost o stanoveni CHÚZZZK GTE Litoměřice, která
byla následně několikrát doplÁována. Konečnou žádost o stanoveni CHÚZZZK GTE Litoměřice, ev. č. MŽP: 2019/530/12, 99831/ENV/12 podalo Město Litoměřice
(navrhovatel), jako nositel projektu zaměřeného na využIvánI geotérmá|nÍ energie,
dne 22. 11. 2012. Této.žádosti předcházel ,,Návrh na stanovení chráněného území
pro zvláštní zásahy do zemské kůry" (č.j. MŽP: 94952/ENV/12, 1892/580/12 doručený dne 6."' 11. 2012) s názvem Litoměřice - GTE, který obsahoval základní
,

údaje o zdroji
geotermální
podkladem
správního
řizenI. energie,

vymezil obě pásma ochrany a byl hlavním

Smyslem navrženého CHÚZZZK je zabezpečeni dlouhodobé účinné ochrany zdroje
tepelňé energie zemské kůry (včetně ochrany'staveb a zařIzení sloužIcích k jejímu
využití) ve smyslu zákona č. 44/1988 Sb., o ochraně a yyužití nerostného bohatství
(horní zákon) ve znění pozdějších předpisů a podle vyhlášky MŽP č. 364/1992 Sb.,
o chráněných ložiskových územích. Tepelný zdroj hodlá navrhovatel v budoucnu
využívat v rámci uskutečnění projektu geoterm'ální elektrárny Litoměřice,
Za účelem zjištěni geotermálních parametrů horninového próstředi byl v letech 2006
- 2007 realizován vrt průzkumný geotermálnI vrt PVGT-LT 1, jehož cílem bylo zjistit
a ověřit geologické a geofyzikálnI parametry horninového prostředí, Vrt byl realizován
.

podle
připravovaného
od r. 2004 EIA.
a podpořeného
finančními
prostředky
od ,
MPO aprojektu
MŽP. projekt
prošel procedurou
V rámci výsledků
získaných
během
realizace a následného vyhodnocení tóhoto vrtu vymezil navrhovatel rozsah a tvar
chráněného území pro zvláštni zásahy do zemské kůry. zjištěné poznatky
z realizovaného vrtu byly shrnuty v závěrečné zprávě ,,Geologické a hydrogeologické

poměry ověřovacího vrtu v geotermálnI struktuře Litoměřice pro energetické využití",
která byla projednána a schválena na 1173. Zasedání Komise pro projekty
a závěrečné zprávy MŽP (KPZ) při odboru geologie dne 1. 3. 2013. KPZ schválila
zprávu jako dostatečný podklad pro vyhodnocení geotermálnI struktury. KPZ uznala
závěrečnou zprávu jako dostatečný podklad pro zpracováni a projednání žádosti
a návrhu na stanoveni CHÚZZZK.
KPZ doporučila přIsnější režim ochrany geotermálního vrtu, jakož i staveb a ňzení
souvisejÍcÍch s využitím geotermálnI struktury z tohoto vrtu - polygonem nezbytného
minjmálního rozsahu, výmezujÍcÍm vnitřní ochrannou zónu ,,A". V této zóně by se při
rozhodováni o umístěni staveb a zařIzenI nesouvisejících s využIvánIm tepelného
zdroje muselo vždy postupovat podle § 19 horního zákona. Vně zóny ,,A" KPZ
doporučila vymezit rozsáhlou vnější zónu ,,B". Zde by se vyžadoval postup pQďiě § 19
horního zákona jen u staveb a zřízení dosahujÍcÍch hloubky větší než 1000 m pod
povrchem.
Žádost byla doplněna vyjádřeními orqanizací, jejichž práva by mohla být stanovením
CHÚZZZK dotčena:
Agentury ochrany přírody a krajiny ČR, Správy CHKO České středohoří, která ve
svém dopise č. j. 05314CS/2012 ze dne 6. 12. 2012 konstatovala, že k uvedenému
záměru nemá námitek, neboť' se záměr netýká povrchových partií území CHKO
České středohoří.
Správa úložišť' radioaktivních odpadů konstatovala, ve svém dopise č. j. SURAO2012-0710_001 ze dne 24. 5. 2012, že vzhledem k tomu, že nepředpokládá
rozšiřenÍ činnosti směrem k již existujíchnu CHÚZZZK Litoměřice, nemá k jeho
stanovení připomínky ani námitky. Vzhledem k existenci úložiště radioaktivních
odpadů chráněným CHÚZZZK Litoměřice, rozhodl správni orgán, že pro ochranu
geotermálnIho zdroje bude lépe (pro jasné roziišení obou CHÚZZZK) používat
označení CHÚZZZK Litoměřice l - GTE, kdy označení římská jedna odlišuje nově
stanovené CHÚZZZK od toho již existujÍcÍho a označení GTE označuje zkratkou účel
ochrany.
Severočeské vodovody a kanalizace, a. s. konstatovaly ve svém dopise zn.
O12610026752/TPCS/Tu ze dne 14. 6. 2012, že k realizaci nemají zásadních
námitek. Podmínky, které stanovily pro realizaci geotermální elektrárny se s ohledem
na jejich charakter k CHÚZZZK nevztahují. Mohou být podkladem k omezením
vyp|ývajÍcÍm z dalšíCh fází procesu povdenl realizace geotermální elektrárny.
K předložen'ému návrhu se kladně vyjádřily dotčené orgány státní správy:
MPO, odbor hornictví a stavebnictví, dopis zn. 17360/13/3110 ze dne 25. 4. 2013,
OBÚ pro území kraje Ústeckého dopisem zn.: SBS/11460/2013/OBÚ-04/1 ze dne
17. 4. 2013, KÚ Ústeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství dopisem č.
j. 1690/ZPZ/2013/Sik ze dne 13. 5. 2013, MÚ Litoměřice, odbor územního rozvoje
dopisem č. j.: 24982/13/ROZ/MKř ze dne 18. 4. 2013 a MÚ Litoměřice, Stavební
úřad dopisem č.j. 0035133/13/SÚ/Lbe ze dne 18, 4, 2013.

Originál návrhu CHUZZZK a podklady rozhodnutí jsou uloženy na odboru geologie
MŽP, Vršovická 65, 100 10 Praha 10 - Vršovice.
Poučení

Proti tomuto rozhodnutí lze podat rozklad ve smyslu § 152 zák. č. 500/2004, správni
řád, v platném znění, ministrovi životního prostředí Pros77vím odboru geologie
MŽP do 15 dnů od doručení rozhodnutí.
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Mapa vnějšího pásma CHÚZZZK Litoměřice |-Gté, měřítko 1 : 20 000
Mapa vnitřního pásma CHÚZZZK Litoměřice I-GTE, měřítko 1 : 2 500
Rozdělovník

1. Město Litoměřice, Mirové náměstí 15/7 412 01 Litoměřice - účastník řizenI

Dále obdrží (po nabyti právní moci):

2. Ministerstvo životního prostředí, odbor geologie
3. Ministerstvo životního přostředí, odbor výkonu státní správy lV - pracoviště
Mirové nám. 36,. 400 01 Ustľ nad Labem
4. Ministerstvo průmyslu a obchodu, Na Františku 32, 11 O 15 Praha 1
5. Česká geologická služba, útvar Geofond,-Kostelní 26, 170 06 Praha 7
6. Obvodní báňský úřad pro území kraje Ústeckého, U Města Chersonu 1429, 434
61 Most
7. Krajský úřad Ústeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství,
Velká Hradební 48, 400 02 Ústí nad Labem
8. Správa chráněné krajinné oblasti České středohoří, Michalská 260/14, 412 01
Litoměřice
9. Správa úložišť' radioaktivních odpadů, Dlážděná 6, 100 01 Praha 1
·10. Severočeské vodovody a kanalizace, a.s., Přítkovská 1689, 415 50 Teplice
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ROZHODNUTI

1OOOtcr

obvodní báňský ú řad pro uzemi kraje Ústecké ho (dále také ,,oBÚ") jako věcně a mí stně
pří s1uš ný orgán státní báňské správy podle ustanovení $ 38 odst. I a2 a $ 41 odst.2 pí sm. e)
zákona č . 61/ 1988 Sb." o hornické č innosti. výbuš ninách a o státní báňské správě. ve znění
pozdějš í chpředpisů (dále jen ,,zákonč " 61/ 1988 Sb.")'vevěci ž ádosti organizace
Město Litoměřice, se sí dlem Mí rové náměstí t5l7, 412 01 Litoměřice, I č : 002 63 958
(dále také ,,organizace")

jakož to ú č astní kaÍ í zenipodle $ 27 odst. 7 zákona č . 500/ 2004 Sb., správní řád, ve znění
řád"), ze dne 283.2aI 4, evidované na zdejš í mú řadu pod
pozdějš í ch předpisů (dále také
',správní
e;. snsiolz74I zOI 4loBtJ-O4,vÍ í zeni vedené m podle $ 44 a násl. správní ho řádu. o povolení
hórnické č í nnosti(dále také ',HČ ") - zvláš tní ho zásahu do zemské ků ry (vtlač ně odběrové
vrty/ sondy a těž ba tepla metodou HDR ) ve smyslu $ 34 zákona č ,. 44lI 988 Sb. o ochraně
avyuŽití nerostné ho bohatství (horní zákon), ve znění pozdějš í ch předpisů a $ 5 pí sm c)
uyntasty č .104/ 1988 Sb., o hospodárné m využ í vánívýhradní ch iož isek, o povolování a
ohlaš ování hornické č innosti a ohlaš ování č innosti prováděné homickým způ sobem, ve znění
platných předpisů , podle ustanovení $ 11 odst. l zákona č .61/ 1988 Sb. a $ 67 anásledují cí ch,
správní ho řárlu, vydává toto rozhodnutí , kterým se

A.

povoluje
hornická č innost _ zv| áš tní zásah do zemské ků ry (dále té ž ,,ZZZK") - ltlač ně odběrové
vrty/ sondy a těž bu tepla metodou HDR (horká suchá hornina) v Chráněné m ú zemí pro zvláš tní
obvodrrí baňs\ i ú řad pro ú zemi kraje Ustecké ho
Sí dlo: U Města Chersonu č p.1429
43'1 61 Most

E-mail: obu.most(@tiscali.cz
www,cbusbs.cz
Fax: 476 101 716

zásahy do zemské ků ry (dále té ž CHI JZZZK) LI TOMERI CE I _ GTE podle dokumentace
,,Jí máni geotermální energie s vyuŽití m potenciálu horninové ho masivu na uzemi města
Litoměřice" z28.3.2a14 (dále také ,.dokumentace ZZZK").

HČ se povoluje

provádět na pozemcí ch p.č . 4OO8l74, 40O8l84,4008/ 85, 4008/ 86, 4008/ 90,
4008/ 91, 4008t93,4008/ 95. 4008196, 4008tr02,4008/ 103. 4008/ 105. 4008/ 113, 40081116,
40081117,4008lI I 9.40081122,403011' a 403013 vk.ú ' Litoměřice, ve vlastnictví Města
Litoměřice.
Provádět HČ je povoleno za dodrž ení následují cí ch podmí nek:
1.

HČ bude prováděna v rozsahu, uvedené m v dokumentací ZZZK, zpracované projektanty I ng.
a kolektivem spoluautorů , ze dne 28" 3.2074,
G

M
CSc.' I ng P
Vl
tvoří cí pří lohu Žádosti organizace'

2. PŤ i rea| izací HČ musí byt prováděna v pravidelných č asových intervalech, nejmé ně vš ak 4x za
rok' měření předepsaných parametru statických a dynamických podmí nek na vš ech pozorovací ch
a vtlač ně odběrových sondách.
3. Vtláč ení a odběr vody při provozu ltlač ně odběrových sond musí býrealí zavánobez náhlých
změn a výkyvů tak" aby nedoš lo k negativní mu ovlivnění prováděné HČ .

4. Vš echny nové skuteč nosti a zjiš tění , které by mohly mí t vliv na prováděnou HČ , musí
bezodkladně oznámeny na oBÚ.

bý

5. Seismický

monitoring bude realizovaný pomocí sí tě seismických stanic, uvedených
v dokumentaci ZZZK^ tj. na Seismické stanici SKAC (obec Žitenice), Seismické stanici RI CC
(obec Litoměřice). Seismické stanici CST (obec Litoměřice), Seismické stanici YZEC (obec
Velké Žernoseky), Seismické stanici GTEC (obec Litoměřice) a Seismické stanici TRNC (obec
Tmovany).

6. Ve vztahu k jednotlivým dí lč í mč ástem povolované HČ musí b;ft plněna ohlaš ovací povinnost
v souladu s ustanovení m $ 10 aŽ $ 13 lyhláš ky č . 104/ 1988 Sb." o hospodámé m využ í vání
výhradní ch lož isek, o povolování a ohlaš ování hornické č innosti a ohlaš ování č innosti prováděné
hornickým způ sobem, ve znění platných předpisů .

7. Musí

být plněny následují cí podmí nky Závěru zjiš t'ovací ho Í í zení ,vydané ho Ministerstvem
Životní ho prostředí vPraze pod č j. 18234/ ENv/ 09 dne 5.3.2009 podle $ 7 zákona č .100/ 2001
Sb., o posuzování vlivů na ž í votníprostředí a o změně některých souvisejí cí ch zákonů , ve znění
pozděiš í ch předpisů :

n. Pfi pří pravě vr1né ho pracoviš tě pro hloubení

geotermální ch vrtů dbát na to, aby doč asné
stavby byly umí stěny mezi vrty a nejbliž š í miobytnými nebo správní mi budovami a tvořily
tak č ásteč nouzvukovou barieru.
]

krajskou hygienickou stantci zamé Ť eni
ú rovně hiuč nosti u nejbliž š í chobytných budov a na základě výsledků stanovit dalš í mož nosti
celkové ho sní Žení (odstí nění ) hlukové záté ž e.
112.

Po zahájeni r'r1ných prací zajlstit ve spolupráci

s

7/ 3. Smluvně zajistit uďrž ování vrtné ho pracoviš tě a staveniš tě ve stavu brání cí m vzniku
sekundární praš nosti.
714.PŤ ed zahájení mvrtných prací prové st mí stní pruzkum plochy vrtné ploš iny anavazují cí ch

provozů z hlediska její Únosnosti a propustnosti pro látky nebezpeč né vodám'

o':l ..dn: ] alSk\ uiad \ \ Í ostě
a: :

a '

E-mail: obu'mostÍ ltiscali'cz

lČ : 000 25 8,l1
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Dusiedně zajistit plochu pro č innost vrtné soupravy proti moŽným ú nikum ropn1ch látek
-, r rtné ho výplachu do podloŽí , konkré tní opatření stanovit podle typu vrÍ né Souprav'v a
zahmout je do provozní ho řádu pracoviš tě.
-< .

Na vftné m pracor'iš ti udrŽovat padesátikilogramovou pohotovostní zásobu sorpč ní látky
(např. Vapex) prcl zachycení ropných produktů v pří padě havárie.
7/ 6.

718" Zapaž ení vrtů prové st do takové hloubky (avš ak ne mé ně než 1 km), aby nemohlo clojí t
ke kontaktu s podzemní vodou v ú seku vr1ů .

7/ 10. Prové st biologický prů zkum se zaměření m zejmé na na vodní biotu voblasti odběru
už itkové vody ze siepé ho ramene Labe a závěry tohoto prů zkumu pak respektovat při pří pravě
arcalizaci stavby.
8. Musí by1 clodrŽeny podmí nky rozhodnutí o stanovení CHÚZZZK. vydané ho Ministerstvem
Životní ho prostředí yPraze. odborem geologie - 660 pod č j. 20581660113 89258/ E'NV/ 13 dne
12.r2.2013

8/ ] . Ve vnitřní m pásmu se při povolování staveb a zaŤ í zeni nesouviseií cí chs vyuŽí vání m
zdroje geotermální energie postupuje podle $$ 18 a 19 zák. č . 4411988Sb. o ochraně a vyuŽití
nerostné ho bohatství (homí zákon). v platné m zněni. V tomto uzemí je nepří pustná stavební .
pří padně jakákoli jiná č innost' která by ztí Žlla č t znemož nila r'yuŽití zdroje geoternrální
energie. Stavby a zaŤ í zeni nesouvisejí cí s vyuŽí vání m zdroje geotermální energie proto nesmi
využ ití geotemální struktury, ani sní Žit geotermální potenciál č i celistvost
znemož nit č i
^
í
Žit
té to strukttiry.
8l2.Ye vnějš í m pásmu platí stejná omezení jako v pásmu vnitřní m pouze pro vrt'v z povrchu
i z podzemí . hor:rrickou č innost a č innost prováděnou hornickým způ sobem do hloubky větš i
neŽ 1000 m. Posouzení hranič ní chpří padů . kdy není jasné , zda se iedná o práce přesahují cí
tuto hloubkuazda.je nutný souhlas podle s$ 18 a79 zé k. č .44l1988sb. o ochraně avyuŽití
nerostné ho bohatství (horní zákon), v platné m znění ,jev návaznosti na ohlaš ovací povinnosti
dané vyhláš kou Č BÚ č . I O4l1988 Sb. ve znění pozdějš í ch změn a dopiňků , v pů sobnosti
OBTI "

Na práce do hloubky 1000 m. se povinnosti a postupy platné pro pásmo vnitřní , uvedené
v podmí nce 8/ t. nevztahují '

bý prováděná způ sobem a v hranicí ch. vymezených rozhodnutí m Městské ho ú řadu
Litoměřice' Stavební ho ú řadu. č .j. 0049694/ 11/ SU/ LBe ze dne 29.7.2011' - uzemni rozlrodnutí .
rozhodnutí o umí stění stavby ..Geotermální teplárna a horkovodní rozvody CZT I 30l70 C] na

9. HČ musí

tlzemi města Litoměři ce".

10. Budou clodrŽeny podmí nky, stanovené v závazné m stanovisku Ministerstva obrany Č R"
Agentury hospodaření s nemovitÝm majetkem, odboru ú zemní sprálry majetku Praha č j"
7 4433 l 20 I 4 -6440 -oI J L-LI T ze dne 2 0. 5 2 0 4. které zní '.
.

tr

,,Na pozemku p.č . 4008195 (k.ú . Litoměřice) se nachází kabelové vedení vojenské správy, jehož
prů běh je vyznač en fialově na předlož ené m mapové m podkladu.
V pří padě stavební ch ú prav, které se dotkrrou zakreslené ho prostoru, je nutno vyŽádat si
minimálně 14 ďni před započ etí mzemní ch prací výýč ení kabeiu jeho provozovatelem (Vl] 3255
M
, č ' tel.
,který stanoví konkré tní podmí nky jeho ochrany" (viz
I ng. L
zákon č . I 2] D0a5 Sb., $ 102) tak, aby nebyla naruš ena jeho provozuschopnost. Prostředky
k vytýč ení (barva. sprej, kolí ky apod.) a jeden výtisk projektové dokumentace zajistí
k vytyč ování ž adate| ."

..

BLrde dodrŽena podmí nka, uvedená ve v1,jádření Městské ho ú řadu Litoměřice. odboru
č , j. Oa4O625l I 4lŽP ze dne 25 3 .2a1'4
'.] odavatel stavby musí při nakládání s odpady plnit povinnosti vyplývají cí z $ 16 zákona č .
. s-. 2001 Sb., o odpadech a z vyhláš ky MŽP č .29412005 Sb., o podmí nkách ukládání odpadů na
.

.,tní ho prostředí ,

sxládky a jejich využ í vánina povrchu teré nu a zmé né vyhláš ky

č . 383/ 200i Sb.,

o

podrobnostech nakládání s odpady, ve znění pozdějš í ch předpisů . odpacly k odstraněni avyuž tti
musí bý předávány výhradně osotlám oprávněným ve smyslu $ 12 odst' 3 zákona č . 185/ 200l
Sb.. o odpadech a to spolu se základní m popisem odpadu (rriz pří loha č . 1 k vyhláš ce č .29412005
sb.)."

12. Budou dodrŽeny následují cí pož adavky, uvedené ve v'viádření Severoč eské vodovody a
kanalizace, a.s., zn. ()14610083213/ OTPC{ JL I KY ze dne 7. 7 " 2014:
1213. Veš keré

č innosti spojené srealizaci navrhované ho zárněru a hospodaření m vté to

oblasti musí probí hat tak, aby nedoš lo k ohroŽení podzemní ch a pclvrchových vod (ztráta č i
změna vydatnosti, kvality apod.) a ďáI e tak. aby nedoš lo ke zhorš ení iejicb využ itelnosti pro
vodárenské ú č ely.

I 2l4.

Návazná ochranná opatření (pilí ře. ochranná pásma) musejí b1t navrž ena (pří p.
upravena) tak, aby nedoŠ lo ke změnám potenciálu zdrojů po< lzemní ch vod (mnoŽství a
jakost) v dané oblasti.

1215.

Pož adujeme pŤ izvž ni ke vš em stupňů m správní ch Ť izení vedených v souvislosti

s navrhovaný'm záměrem.

předkládání etapových i celkových výsledků prů zkumných prací .
P
a,Severoč eské vodovody a kanalizace, a.s., Pří tkovská
Kontaktní osoba: I ng. J
, email:
1689,415 50 Teplice, MT:

1216.

Žádáme

o

B.

obvodní báňský ú řad pro uzemikraje Ústecké ho tí mto rozhodnutí m souč asně

schvaluje
podle ustanovení $ 4tr odst. 2) pí sm. c) zákona č .16911993 Sb.. kterým se mění a doplňuje zákon
č ' 61i 1988 Sb.. tvorbu Í inanč nírezervy na sanaci a rekultivaci pozemků dt'rtč ený-ch vlivem HC.

organizace bude vývářet finanč ní rezervu na Sanace a rekultivace pozemků dotč ených
hornickou č inností následují cí m způ sobem:
ý prů běhu rcďrizace vr1ů bude tvořit č ástku, rovnají cí se souč inu č ástky" potřebné na sanaci
dé lky 1 m vrtu vprů běhu jeho realizace, uvedené vdokumentaci ZZZK. tj' 3.160,- Kč (slovy
třitisí ce.j ednostoš edesátkorunč eských) a aktuální vyvftané dé lky vrtů .
Po realizaci vrtů ' v prů běhu jejich energetické ho vyuŽí vání , pak plynulým způ sobem v prů běhu
25_ti let od doby zahájení energetické ho vyuŽí vání vrtů tuto č ástku dotvoří tak, aby se po její m
dotvoření na stanovenou ú roveň rovnala souč inu č ástky, potřebné na sanaci dé lky 1 m vrtu po
ukonč ení jeho využ iván| uvedené V dokumentaci ZZZK, !i 4.800,- Kč (siovy

č tyřitisí ceosmsetkorunč eských)a skuteč ně vyvrtané dé lky vftů .
organizace takto vytvořenou finanč ní lezervu u\ ož í na zvláš tní vázaný uč eÍ ,zŤ izený u peněŽní ho
ú stavu ponzs k tomuto ú č elu,z něhož lze prclvádět výběry pouze na zák1adě rozhodnutí oBU'
vydané ho za tí mto ú č elem.Takto vývořená ť rnanč nírezerva bude na zvláš tní váz'aný ltč et z'a
Ubrodni bánski ú iad r Vostě
Sí dlo: lJ města L] hersonu č p. l129
_1'] 4 Ál Ní nct

tČ :: oorl

'f

el. .

l'el

zs

.120

8+ +

-176 -+ 12

-1?Á lll) 1inl

2

-1 I

l

I r+ rail: obu mostZitiscali cz

roku následují cí ho po
dané ú č etníobdobí uloŽena vž dy nejpozději do 30. č ervna kalendářní ho
skonč ení pří sluš né hoú č etní hoobdobí , ve které m byla vytvoŤ ena.

Odů vodnění :
povoiení HČ poŽádaI aorganizace Město Litoměřice, se sí dlem Mí rové náměstí I 5l7,4I 20I
ú řadu pod
Litoměřice, I C: 002 63 958;OBÚ zádostí ze dne28.3.2OI 4, evidovanou na zdejš í m
č j " SBS/ 09 7 7 4 1201 4 l oBÚ-04.
č .i. SBS/ 09774l2TI 4loBU-O4ll ze dne 18'O4.2OI 4 bylo oznámeno zahájeni

o

Pří pisem

oBÚ

Ť í zení abyl jí m stanoven termí n ú stní hojednání a mí stní hoš etření na7 .5.2014.

ú stní hojednání , provedené ho dne 7 '5.2014, byl sepsán protokol
bylo
(č j. SbS/ g97] 4l20l4lonÚ-o+ tz). Přitomto ú stní mjednání , jak.je uvedeno vprotokolu,

o výsledku

vyjádře| í se
p.órr"d.no seznámení pří tomných s projednávanou Žádostí a pří tomní byli vyzváni-k
t projednávané věci. vy;aaiil Se pŤ í tomní zástupci Ministerstva obrany CR' Agentury
s tí m. Že bude
hospodaření s nemovitým rnajetkem, odboru uzemní správy nrajetku Pral_ra
závazné
vydáno koneč né stanoví sko k povolované č innosti v termí nu do 15. 6.2014. Souhlasné
Stanovisko Ministerstva obrany Č R' Agentury hospodďení s nemovitým * uj:1kgT:-;o-d9::
uzemni správy majetku Praha 6ylo vydáno dne 20.5.2014 pod č ,.1.74433:20I 4-6440-)I JZ'LI T,
ž ádosti dalš í
dále v odů vodnění tohoto rozhodnutí . ostatní pří tomní neměli k projednávané
'iz
připomí nky ani námitky.
Ze strany ú č astní kaŤ í zení a dotč ených orgánů byly v Ť izení o povolení HČ dolož eny dále
uvedené souhlasy. rozhodnutí , stanoviska a vyjádření :

č j.
Městský ú řad Litoměřice odbor Životní ho prostředí , Pekařská 2,4I 2 01 Litoměřice.
jednou
podmí
nkou.
00406;5lAlŽP ze dne 25.3'2O14 - souhlasné vyjádření ' podmí něné
Tato je zaÍ azenado výrokové č ásti tohoto rozhodnutí - podmí nka č . 1 1.
01 Litoměřice. č j"
Hacstst< 1i ú řad. Litoměřice. Stavební uŤ ad, Pekařská 2, 412
O04g6l;4l\ tlsÚ/ Lge ze dne 29.'/ .2OI 1 - ú zemní rozhodnutí ' rozhodnutí o umí stění
města
stavby ,,Geotermální tepláma a horkovodní rozvody CZT \ 30170 C na uzemí
Litoměřice,.. Rozhodnuú je vydané pro celek g.eotermální teplárny a rozvodů centrální ho
do zemské
zásobování teplem. Rozhodnutí o povolení HČ v rozsahu zvláš tní ch zásahů
ú zemní m
ků ry je vydáváno pro č ást stavby geotermální elektrárny, povolené citovaným
podmí
nka č . 9'
zanesena
rozhodnutí m. Proto byla do výrokóvé č ásti tohoto rozhodnutí
povolované tí mtct
která uk1ád á dodrŽovánr takové ho rozsahu a způ sobu provádění HČ
rozhodnutí m, jaký byl uloŽený citovaným rozhodnutí m'
Městský riraá. Lltoměřice, Stavební ú řad, Pekařská

2, 4I 2 01

Litoměřice, č j'

00198o1/ 14lsÚ/ lNe ze ďne 18.3.2014 - souhlasné sdělení , bez podmí nek'
2,
Městský ú řad Litoměřice odbor š kolství 'kultury, spor1u a památkové pé č e,Pekařská
_
vyjádření
,
souhlasné
4I 2 O1 Litoměřice, č j. 118510/ 14/ Š KAS/ HPo ze dne 24.3.2014
bez podmí nek.

Měsiský ú řad Litoměřice, odbor ú zemní horozvoje, Pekařská 2, 4I 2 01 Litoměřice
č j.O04ó652lI 4l] p1oZ4/ 1KŤ ze dne I 7.3.2014 - souhlasné bez podmí nek.
Správa ú loŽiš ť radioaktivní ch odpadů ,D| é ů ďé ná6, 100 01 Praha 1, č j. SURAo-2O12_
zio-oot ze dne24.5.2OI 2- souhlasné bez podmí nek'
nad Labem.
Krajská hygienická stanice Ústecké ho kraje, Moskevská 15, PSČ 400 01 Ústí
podmí
nek.
2158612012 ze dne 3.9.2OI 2 - souh1asné bez
e ;. krrsÚř
uzemní
Ministerstvo obrany Č R, Agentura hospodaření ' s nemovitým majetkem, Odbor
podmí
nka.
20.5.20|
4
správy majetku praha. t,1.Ť + + zstzol4-6441-oÚz-ut ze dne
podmí nce č . 10'
wedena vó vyiádření je záhnuta do výrokové č ásti tohoto rozhodnutí v
Ministerstvo ž ivotní ňo prostředí vPtaze, odbor geologie - 960, č j' 20581660113
Rozhodnutí je
89258/ ENV lI 3 ze ďne I 2.12.2OI 3, rozhodnutí o stanovení CHUZZZK.

Oblodni ba:lskr uřad \ \ Í ostě
'^
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rozhodnutí
podmí něné dvěma podmí nkami, které jsou zařazeny do výrokové č ásti tohoto
_ podmí nka č . 8.
Vrš ovická
Ministerstvo Životní ho prostředí , odbor posuzování vlivů na Životní prostředí ,
dne 5.3'2009,
65, Praha 10, Závěr zjiš ť ovací hoŤ í zeni, vydaný pod č j. 18234/ ENvi09
jsouzahrnuty
do
10
a
podmí něný 17-ti podminkami. Ztohopodmí nky č .I ,2,3,4,5,6.8
a
]
18
]
16,
výrokove iarti tónoto rozhodnutí . viz podmí nka č . ] - ] lI ,712,713^ 714,715.
11r0.

Dalš í podmí nky, uvedené ve stanovisku' do výrokové č ásti tohoto rozhodnutí nebyly
zaŤ azeny z následují cí ch dů vodů :

předpisů
č ' 7. ,,Jako podklad pro navazují cí rozhodnutí , popř. opatření podle zvláš tní ch
zpracov atoprávněnou osobou hydrogeologický posudek^ "
mož né hoovlivnění stávají cí ch zdrojů
pií loho.' poaar.1i o povolení Hč ie
'Po'o,''.''í pro ZZZK areáI bývalých kasáren
podzemni vody v ot oit prip'avované ho zámé ru
vrtání prů zkumné ho vrtu
během
Že
JiŤ í ho z Poděbrad" ze stpna 2aI 2. Je zďe uvedeno'
zaznamenáno
do hloubky 2111m se neprojev1\ y ztráty vftné ho výplachu. ani nebylo
hloubení a
ovlivnění podzemní ch zdro3ů vody a v posudkuje uvedený závé r, Že během
podzemní
ch
odběrů
provozování geotermální ch vrtů nedojáe k negativní mu ovlivnění
vod.
povolení HC'
Podmí nka tedy byla splněna již před podání m ž ádosti organizace o

vrtné soupravy
č . 9. ,,Při pří pravě projektové dokumentace zkoumat moŽnost pohonu
elektrickým proudem z veŤ ejné sí tě."
V dokumentaci ,,Jí mání geoiermální energie - využ ití potenciálu horninové ho masir''u
jsou uvedeny
na í zemí města Litoměřice " zbÍ ezna 2OI 4, tvoří cí souč ást podání .
tí m. Že ie zde
mož né typy vrtných souprav, které je moŽné pouŽí t k provedení vrtů s
elektrickým
poháněných
uvedeny pož adaí ekpřeánostní ho pouŽití vrtných Souprav
proudem.
'Podmí nka

HC.
tedy byla splněnaiiŽ před podání m Žádosti organizace o povolení

č . 11.,,Vdalš í m stupni projektové dokumentace podrobně popsat přeilpokládanou
řeš ení
geologiókou stavbu vrtů -^ vrtný sloupec. teplotní gradient ve vrtech - variantní

geomechanicko-tektonický charakter vrtů
ilar'criti,r1;ct' moclelových situací a
toekavan;; směr a charakter předpokládaných puklinových systé mů ."
masivu
Dokumentace ,,Jí mání geotermální energie - v1,uŽití potenciálu horninové ho
na
základě
řeŠ
í
na ú zemí města Litoměřice '' zbŤ ezna2014. tvoří cí souč ást podání "
parametry vtlač ně
výsledků zí skaných z prů zkumné hovrtu PVGLT-1 předpokládané
odběrových vrtů / sond.
HC.
Podmí nka tedy byla splněna již před podání m ž ádosti organizace o povolení

k vyhláš ce
projektu' a
nálež
itosti
podrobné
é p1v é ,.zzgl1998 Sb.. v platné m znění , kde se uvádějí
vrtu" Neopomenutelnou
to jak pro geologickou č ást, tak i pro technickou č ást projektu
pří lohy č . 4 podle
plnění
práce
dle
piitonór, jňu i ů lezitosti projektú pro geofyzikální
cit. vyhláš ky."
horninorzé ho
Dokumentace podání ,I í máni geotermální energie - v7už ití pcrtenciálu
je
zpracována v souladu
masivu na ,h)emí města Litoměřice " zbŤ ezna 2014
pak jsou řeš eny_ samostatnou
s poŽadavky báňských předpisů . geoýzlká| ní práce
_
Prováděcí projekt" zbŤ ez'na 2014"
piiloho., ,.š eismicq; mtnitóring Litoměřice
Š
, Ph'D' (Ústav
B
, Ph.D. a I ng. J
Zpť acovanou I ng. M
siruktury a mecňaniky homin Akademie věd Č R, v'v'i')'
povolení HC'
Podmí nka tedy byla splněna již před podání m ž ádosti organizace o

č . 12.,,V dalš í m stupni projektové dokumentace

takté Ž naplnit pří lohu č " 1

E-mail : obu ntostTittscalt.cz

č . 13.

..Jako podklad pro navazují cí rozhodnutí . popř. opatření podle zr] a:tnlci
předpisů doloŽit, zda mŮŽe stimulací vr'tů dojí t k vyvolání indukované seismicit1.
navrhnout umí stění seismografu' dobu umí stění a opatření v pří padě vwoiané
seismicity (osvětová kampaň mezi obyvateli, pozastavení prací )."
Problematiku pří padné indukované seismicity řeš í .,Seismický monitoring Litoměřice Prováděcí projekt" zbŤ ezna 2014. NavrŽené umí stění seismografu je uvedeno
v podmí nce č " 5 výrokcrvé č ásti tohoto rozhodnutí , stanovené na zé kladě obsahu výš e
uvedené dokumentace, tvoří cí pří lohu podání .
Podmí nka byla ěásteč ně splněna již před podání m ž ádosti organizace o povolení HČ ,
zbylá č ást (umí stění seismografu) je oš etřena zaÍ azenim podmí nky č . 5 do výrokové
č ásti tohoto rozhodnutí '

1'
ť

ě. 14. ,,V dalš í mstupni projektové dokumentace upřesnit, kam a jak budou ukládány
kaly z vrtných praci."
Způ sob ukládání kalů z vrtných prací je uvedený v dokumentaci ,.Jí mání geotermální
energie - využ iti potenciálu horninové ho masivu na ú zemí rněsta Litoměřice" zbŤ ezna
2014, tvoří cí pří trohu podání .
Podmí nka tedy byla splněna již před podání m Žádosti otganizace o povolení HČ .

č . 15. ,,Při pří pravě projektové dokumentace je zapotÍ ebí prové st odbomé posouzení
po stránce geologické a geofyzikální (seismické )."
Projekt byl vypracován na základě reálných parametrů zí skaných prů zkumným vrtem
PVGLT-I s hloubkou 21I I m. Poznatky, zí skané při provedení vrtu PVGLT-I jsou
Zaneseny do dokumentace ,,Jí mání geotermální energie využ ití potenciálu
horninové ho masivu na uzemí města Litoměřice" zbŤ ezna 2074 a ,,Seismický
monitoring Litoměřice - Prováděcí projekt" zbŤ ezna2014, tvoří cí pří lohu podání .
Podmí nka tedy byla splněna jiŽ před podání m ž áclosti organizace o povoiení HČ .

č ' 16",,Do

projektové dokumentace doplnit předpokládaný způ sob vr1ů a odhad
mnoŽství vody potřebné ke stimulaci. PředloŽit reálný č asový harmonogram, dolož it
předpokládanou dobu vrtání 8 měsí ců . Dále vypracovat modelovou stirnulaci vltů ."
Vš echny poŽadavky, uvedené v podmí nce, jsou obsaŽené v dokumentaci ,Jimáni
geotermální energie - využ ití potenciálu horninové ho masivu na uzemí města
Litoměřice" z bŤ ezna 20 7 4, tvoří cí pří l ohu podání .
Podmí nka tedy byla splněna jiŽ před podání m Žádosti organizace o povolení HČ "

č . I v. ,,Při pří pravě projektové dokumentace prozkoumat, zda .,uzavÍ enost" systé mu

podzemní ho výmění ku bude fungovat, azdapŤ edpoklad, Že ztráty v primární m okruhu
budou pouze cca33oÁ,je reálný'"
Uzavřenost systé mu se bude odví jet zď1mé na od konkré tní tektoniky a homin
vhloubce nad 3 km. Na základě analogie sjinými projekty lze pouze konstatovat

vysokou mí ru pravděpodobnosti předpokládaných parametrů . což je

V

přilož ené dokumentaci oš etřeno.
Podmí nka tedy byla splněna jiŽ před podání m Žádosti organizace o povolení HČ .

o

Severoč eské vodovody a kanalizace, a.s., Pří tkovská 1689, PSČ 415 50 Teplice, zn.
o146100832I 31} TPCUL/ KV ze dne ] .7.2014, souhlasné vyjádření , s uvedení m
následuj

í cí chskuteč no sti

:

,'1'

Zhlediska existence sí tí nemáme námitek. Vzájmové m ú zemi Se ke dni
vyhotovení tohoto stanoviska nenaché .zí zaŤ í zení provozovaná společ ností
Severoč eské vodovody akanalizace, a.S' ani jejich ochranná nebo bezpeč nostní pásma.
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2.

Pří padná existence vodovodní ch č i kanalizaěnich pří pojek není předmětem tohoto
stanoviska. Naš e společ nost není jejich správcem (viz ustanovení $ 3 odst. 3 zákona č .
27412001 Sb' Zákona o vodovodech a kanalizací ch v platné m znění ), se Žádostí o
existenci připojek se obrať te na.jejich vlastní ky' tedy na vlastní ky nemovitostí , iejichŽ
pozemky budou stavby dotč eny.

3.

Veš keré č innosti spojené srea| izací navrhované ho záměru a hospodaření m v té to
oblasti musi probí hat tak, aby nedoš lo k ohroŽení podzemní ch a pcrvrchových vod
(ztrátač i zmé na v-vdatnosti, kvality apod.) a dále tak. aby nedoš lo ke zhorš ení jejich
vyuŽitelnosti pro vodárenské ú č ely.

4.

Návazná ochranná opatření (pilí ře, ochranná pásma) musejí být navú ena (pří p.
upravena) tak. aby nedoš lo ke změnám potenciálu zdrojů podzemní ch vod (mnoŽství a
.iakost) r, dané oblasti.

5.

Pož adujeme pŤ izvání ke vš em stupňů m správní ch Ť í zení vedených v souvislosti
s navrhovaným záměrem.

předkládání etapových i celkových výsledků prů zkumných prací .
b P š a,Severoč eské vodovody a kanaI izace, á.S.'
Kontaktní osoba: I ng. J
, email:
Pří tkovská 1689, 415 50 Teplice. MT:

6.

Žáďáme

o

Upozorňujeme. ž e v pří padě způ sobení š kody na zdrojí ch podzemní vody, které naš e
společ nost využ í vápro zásobování obyvatelstva pitnou vodou (ztráta č i změna
vydatnosti) realizací č i následnýmuž ivání m plánované ho záměru. budeme pož aďovaÍ
odpoví daj í cí náhrady. ".

oBÚ k výš e uvedené mu vyjádření uvádí . Že posoudil jeho obsah a konstatuie, Že:
Bod 1 není třeba vzhledem k neexistenci sí tí dále v rozhodnutí komentovat. K bcldu 2"
oBÚ uvádí , ž e vš echny pozemky, dotč ené povolovanou HČ jsou v majetku organizace.
Ta během povoiovací ho procesu nevznesla Žádnou připomí nku, týkají cí se vodovcldní ch

č i kanalizač ní chpří pojek. K bodu 3 oBÚ uvádí , ž e mož né ohroŽení

podzemní ch a
je
je
poŽadavek,
uvedený v tomto
povrchových vod
řeŠ eno v dokumentaci ZZZK. Přesto
bodu zařazený do výrokové č ásti tohoto rozhodnutí (podmí nka č . I 2l3) zdů vodu
procesní opatrnosti. K bodu 4 oBU uvádí , Že zdeiš í muú řadu není známo, Že by bylo
nutné stanovovat návazná ochranná opatření . Přesto je pož aďavek, uvedený v tomto bodu
zatazený do výrokové č ásti tohoto rozhodnutí (podmí nka č ,. I 2l4) z dů vodu procesní
opatrnosti. K bodu 5 oBÚ uvádí , ž e je pož adavek' uvedený v tomto bodu zaŤ uzený do
výrokové č ásti tohoto rozhodnutí (podmí nka č . I 2l5). K bodu 6 oBU uvádí . Že je
pož adavek, uvedený v tomto bodu zařazený do výrokové č ásti tohoto rozhodnutí
(.podminka č .12l6).

Povodí Labe' státní podnik, Ví ta Nejedlé ho 951, 500 03 Hradec Králové .

zn.

511100/ LaďI 4l2 ze dne 7 .5.2014 _ souhlasné , týká se předevš í m rekonstrukcí odběrné ho
objektu a stávají cí č erpací stanice. Podstata stanoviska:

Z hlediskaplánování v oblasti vod je navthovaný záměr mož ný.
b) Z hlediska dalš í ch zá1mů sledovaných zákonem č . 25412001 Sb., o vodách, ve znění
pozdějš í ch předpisů , souhlasí me s navrhovaným záměrem. Povolení s nakládání m
s povrchovými vodami bude řeš eno v dalš í m stupni.
c) Z hlediska správy vodní ho toku Labe souhlasí me s navrhovaným záměrem za
předpokladu spinění následují cí ch podmí nek:
a)

()bl odní báňskÝ ú řad v \ 4ostě
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Způ scrb rekonstrukce a provádění rekonstrukce odběrné ho objektu Lruoe ::-"c.] ] -')
.
s naš í m provozní m stŤ ediskem (ing. L
pian
- K prováděným prací m v záplavové m'í zemí řeky Labe bude zpracován por'odňorr
a; Ž nteaiska rnajetkoprávní ch vztahů sdělujeme. ž e se akce dotýká pozemku p.č '
+ euts. k.ú . Litoměřicé , který je ve vlastnictví Č eské republiky' s právem hospodařerlí
pro Povodí [ ,abe, státní podnik. Způ sob majetkoprávní ho vypořádání stavb-v je třeba
i námi v dostateč né rnpředstihu projednat, kontaktní osobou pro uzavření nájemní
(
.
smlouvy a smlouvy o zŤ í zení věcné ho břemene je paní Z
uvádí
. ž e uvedené
v
něm
uvedeným
pŤ
ipomí
nkám
oBÚ k tomuto stanovisku a k
připomí nky souvisí se stavbami' které jsou sice souč ástí celku plánované geotermá1ní
je
Ltet t'a'.'y"Litoměřice, netýkají se vš ak č ásti, povolované tí mto rozhodnutí m. kterym
řeš eno pouze povolování HČ v rozsahu zvláš tní ho zásahu do zemské ků ry. Uvedené
připomí nky. týkají cí se nakládání s povrchovými vodami, způ sobu rekonstrukce
odběrné ho ou1é mu a k prací m v záp| avové m ú zemí budou řeš eny dalš í mirozhodnutí mi.
r,rydanými ptó rea11izaci vlastní geotermální elektrárny Litoměřice. Ze stejných dů vrrdů se
rcalizace povolované HČ nedotýká p.p.č . 468715 vk.ú . Litoměřice" Ztohoto dů vodu
nebyly výš e uvedené podmí nky zaŤ azeny do výrokové č ásti tohoto rclzhodnutí .

,,'ť '

ť

Úč astní k Ť izení se k podkladů m rozhodnutí vyjádřil souhlasně bez připomí nek.
Souč ástí ž ádosti dále byly následují cí doklady a dokumenty:

ověřený výpis z veřeiné č ásti Živnostenské ho rejstří ku, s uvedení m Mgr" Ladislava Chlupáč e
(starostá Města Litoměřice - pozn. oBo jako statutární orgán, jednají cí za otganizaci.
óvěřený výpis z katastru nernovitostí s po'emky, na kteiýclr je povolována HČ , prokazýí ci
j ej ich vlastnictví organizací .
povolení
pí ''á
-o. k zastupóvání města Litoměřice (organizace) při iednání ve věci vydání
závodní ho.
G
hornické č innosti, vydaná pro I ng. P
oprávnění k hornicté č innosti' vydané obvodní m báňským ú řadem v Mostě pod č j. 2I I 8l09
dne 4.5'2009 pro Město Litoměřice v rozsahu $ 2 pí sm. 0 a g) zákona č . 61/ i988 Sb.
osvědč ení vyáaná oBÚ - závodní lomu č j. SBS/ i3725l2OI 2loBÚ-O4l2 dne 141 9!?,:á:ýii
č j. SBS/ 13izstzotzioBÚ-O4l3 ďne I 4.5'2012, báňský projektant č 'i. SBS/ 13725120I 2/ OBU(narozen dne
)'
G
O4l4 dne 14.5.2012lng. P
osvědč ení vydané oĚť l - báňský projektant č j. SBS/ 27756l20I 2loBU-04l4 dne 22.8.2012 a
.
(narozen dne
G
oBÚ v Mostě - závodni,č j. 4106109 dne 2.9'2OO9 I ng. P
projektant
báňský
24.3.2006,
ze
dne
osvědč ení vydaná oBÚ vMostě - závodní č j. 6955/ 05lI
T
č j. 6955/ 05/ I I dne 21.3.2006I ng' V
osvědč ení vydané oBÚ v Mostě - báňský projektant č .j. z14I l07 dne 30.7.2007 I ng. V

CSc..
M
osvědč ení vydané Č eským báňským ú řadem

y

Praze

-

hlavní dů lní měřič č ,i. 2595193 dne

K
993 I ng. R
L
.
osvědč ení vydané oBÚ v Mostě - dů tní měřič č j.294193 dne 21.1.1993 D
Živnostenským
okresní
m
Kopie Živnostenské ho listu, vydané ho okresní m ú řadem Teplice ú řa'dem č .i. OI l02g01Nov dne 15.6.2001 pro výkon zeměměřič ských č inností organizaci D
1

3.

1

0.1

L
.
osvěáč ení vydané Ministerstvem Životní ho prostředí - projektování , provádění a vyhodnocování
geologickýcň prací voboru hydrogeologie č .j' 723l82)l4867l03 dne 5.6.2003 I ng. V
CSc.
M
osvědč ení vydané Ministerstvem Životní ho prostředí - projektování , provádění a vyhodnocování
geologických prací v oboru inŽenýrská geologie a hydrogeologie č j. 4] 7l820l3037la3 ďne
G
.
3 .4'2003 I ng. P

Obvodní banský ú řad v Mostě
\ id1tl. L- nrěs1a Chersonu Óp' 1429
] :r Ár \ 1l1rt

E-mai1. obu.rnost.zt'tiscail.cz

,/

Certifikát způ sobilosti r,ydaný Č eskou metrologickou společ ností e.č . 76612006 dne 25'3.] 011 metrolog I I . kvalifikač ní ho stupně v oborou měření seismických ú č inkůing. M
B
.
Ph.D.
osvědč ení ,vydané I ADC Well Control Accreditation Program v Miskolci, Maďarsko,
certifikač ní č í sloN 140534, č í sloprogramu WC 452 ďne 3I .5.2aI 3 - základy vr1ání I ng"
V
T

Podmí nky, obsaŽené v doloŽených vyjádření ch a stanoviscí ch" souvisejí cí s povolovanou HČ ,
jsou zahrnuty do výrokové č ásti tohoto rozhodnutí . Podmí nky, které nebyly zaŤ azeny ďo
výrokové č ásti tohoto rozhodnutí ,jsou vypořádány výš e v odů vodnění .

YŤ í zeni o povolení F{ Č nebyly zjiš těny ž ádné dalš í skuteč nosti. které by bránily vydání tohoto
rozhodnutí "

Dokumentace
geotermální energie s využ ití m potenciálu horninové ho masivu na uzemí
',Jí mání
města Litoměřice", tvoří cí pří lohu Žádosti, obsahuje náleŽitosti ustanovení $ 17 zákona č .
61/ 1988 Sb. a ustanovení $ 6 a 7 vyhláš ky Č BÚe. 104/ 1988 Sb., o hospodiárné m využ í váni
výhradní ch loŽisek. o povolování a ohlaš ování hornické č innosti a ohlaš ování č innosti prováděné

hornickým způ sobem, ve zrtění pozdějš í ch předpisů , je vypracována projektanty I ng'
V
M
, CSc., ing P
G
a kolektivem spoluautorů a schválená
závodní m I ng P

G

V souladu se zákonem ě. 63412004 Sb., o správní ch poplatcí ch" ve znění pozdějš í ch předpisů ,
poloŽkou 60 odst. 1b), byl vyměřen správní poplatek ve výš i 1.500,-- Kč , který byl uhrazen
kolkovými známkami, které byly vylepeny na origináltohoto rozhodnutí .
Pouč ení o odvolání :

Proti tomuto rozhodnutÍ mů ž eú č astní kŤ í zenípodle $ 81 a násl' zákona ě. 50012004 Sb., správní
řád, ve znění pozdějš í ch předpisů ' podat odvolání ve lhů tě 15 dnů ode dne jeho oznámení , a to
podání m u správní ho orgánu, který je vydal. odvolání musí mí t nálež itosti uvedené v $ 37 odst.
2 a $ 82 odst. 2 zákona ě. 50012004 Sb., správní řád, ve znění pozdějš í chpředpisů .
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1. Město Litoměřice' Mí rové náměstí

I 5l7

Mgr.Ladislavem Chlupáč em starostou města)"

,

Litoměřice,

PSČ 4I 2 0l

(zastoupené

Dotč ené orqány:

l.
2'
3.

Městský uřad Litoměřice odbor Životní ho prostředí , Pekařská 2.4I 2 01 Litoměřice
Městský ú řad Litoměřice' Stavební ú řad, Pekařská 2,4I 2 01 LitoměŤ ice
Městský ú řad Litoměřice, odbor š kolství , kultury, sportu a památkové pé č e,Pekařská 2,4I 2
01 Litoměřice
4" Městský ú řad Litoměřice. odbor ú zemní ho plánování , Pekařská 2,4I 2 0i Litoměřice
5. Povodí Labe, státní podnik, Ví taNejedlé ho 951,500 03 Hradec Králové
6. Severoč eské vodovody akanalizace, a.S., Pří tkovská 1689, PSČ 415 50 Teplice
] . Krajský uřad Ústecké ho kraje odbor ž ivotní ho prostředí a zemědělství ' Velká Hradební
3118/ 48, Ustí nad Labem, PSC 400 02
8. Ministerstvo ž ivotní hoprostředí , odbor geologie, Vrš ovická 65' PSČ 100 10 Praha 10
9. Správa ú lož iš ťradioaktivní ch odpadů ,D| é tž děná6, Praha 1, PSČ 100 01
10' Krajská hygienická stanice Ústecké ho kraje, Moskevská 15' PSČ 400 01 Ústí nad Labem
11. Ministerstvo obrany Č R, Agentura hospodaření s nemovitým majetkem, Odbor uzemni
správy majetku Praha, Hradební 772lI 2, P. o. BoX 45,Praha 1 - Staré Město, PSČ 110 05
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