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ROZHODNUTÍ
Krajský úřad Středočeského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství (dále jen
„Krajský úřad“), jako vodoprávní úřad věcně příslušný podle ustanovení § 104 odst. 2 písm.
d) a ustanovení § 107 odst. 1 písm. i) zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých
zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vodní zákon“) a podle ust. § 67 odst. 1 písm.
g) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), jako místně příslušný orgán veřejné
správy podle ustanovení § 11 odst. 1 písm. a) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“):
a) Mění, v souladu s ust. § 12 odst. 2 a ust. § 115 odst. 15 vodního zákona, bod 2.
písmeno a) podmínek rozhodnutí Krajského úřadu ze dne 18. 6. 2007, č.j.
95347/2007/KUSK, kterým byl stanoven způsob a podmínky vypouštění důlních
vod z kamenolomu Stříbrná Skalice v k.ú. Stříbrná Skalice do vodního toku
Sázava (č.h.p. 1-09-03-113), místo vypouštění na pozemku parc. č. 1694/1 v k.ú.
Stříbrná Skalice, v ř. km 48,5, které bylo prodlouženo rozhodnutím Krajského úřadu
ze dne 11. 12. 2012, č.j. 138057/2012/KUSK (s platností do 16. 7. 2016) a které bylo
následně změněno rozhodnutím Krajského úřadu č.j. 103540/2016/KUSK ze dne 20.
7. 2016 (s platností do 30. 6. 2020) tak, že bod 2. písmeno a) zní:

„Platnost tohoto rozhodnutí se stanovuje na dobu do 30. 6. 2024“
b) Mění, v souladu s ust. § 12 odst. 2 a ust. § 115 odst. 15 vodního zákona, bod 2.
písmeno c) podmínek rozhodnutí Krajského úřadu ze dne 18. 6. 2007, č.j.
95347/2007/KUSK, kterým byl stanoven způsob a podmínky vypouštění důlních
vod z kamenolomu Stříbrná Skalice v k.ú. Stříbrná Skalice do vodního toku
Sázava (č.h.p. 1-09-03-113), místo vypouštění na pozemku parc. č. 1694/1 v k.ú.
Stříbrná Skalice, v ř. km 48,5, které bylo prodlouženo rozhodnutím Krajského úřadu
ze dne 11. 12. 2012, č.j. 138057/2012/KUSK (s platností do 16. 7. 2016) a které bylo
následně změněno rozhodnutím Krajského úřadu č.j. 103540/2016/KUSK ze dne 20.
7. 2016 (s platností do 30. 6. 2020), tak, že bod 2. písmeno c) zní:
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c) Způsob, četnost, typ a místo odběru vzorku takto:
Četnost:
Provádění odběrů vypouštěných odpadních vod se stanovuje na minimální počet 4 vzorky za
rok, s pravidelným rozložením četnosti min. 1 x za 3 měsíce.
Vzorek:
Typ A
Místo odběru vzorků:
Odběr vzorků bude prováděn na odtoku do vodního toku.
Ostatní podmínky rozhodnutí Krajského úřadu ze dne 18. 6. 2007, č.j. 95347/2007/KUSK,
které bylo prodlouženo rozhodnutím Krajského úřadu ze dne 11. 12. 2012, č.j.
138057/2012/KUSK (s platností do 16. 7. 2016) a které bylo následně změněno rozhodnutím
Krajského úřadu č.j. 103540/2016/KUSK ze dne 20. 7. 2016 (s platností do 30. 6. 2020)
zůstávají v platnosti.
Účastníkem řízení podle ust. § 27 odst. 1 písm. a) správního řádu je:
Českomoravský štěrk, a. s., Mokrá 359, 664 04 Mokrá, IČO: 25502247

Odůvodnění
Krajský úřad Středočeského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství obdržel dne 23. 6.
2020 žádost společnosti Českomoravský štěrk, a. s., Mokrá 359, 664 04 Mokrá, IČO:
25502247 (dále jen „žadatel“) o změnu rozhodnutí Krajského úřadu ze dne 18. 6. 2007 č.j.
95347/2007/KUSK, kterým byl stanoven způsob a podmínky vypouštění důlních vod
z kamenolomu Stříbrná Skalice v k.ú. Stříbrná Skalice do vodního toku Sázava (č.h.p. 1-0903-113), místo vypouštění na pozemku parc. č. 1694/1 v k.ú. Stříbrná Skalice, v ř. km 48,5,
které bylo prodlouženo rozhodnutím Krajského úřadu ze dne 11. 12. 2012 č.j.
138057/2012/KUSK (s platností do 16. 7. 2016) a které bylo následně změněno rozhodnutím
Krajského úřadu č.j. 103540/2016/KUSK ze dne 20. 7. 2016 (s platností do 30. 6. 2020).
Změna spočívá v prodloužení doby platnosti o další 4 roky a změně četnosti odběru vzorků na
4 x ročně (pravidelně rozdělených, min. 1 x za 3 měsíce – typ vzorku A).
Žadatel předložil se žádostí tyto podklady:
1. Žádost o stanovení způsobu a podmínek pro vypouštění důlních vod do vod
povrchových nebo podzemních nebo jeho změnu,
2. Nákres přehledné situace kamenolomu Stříbrná Skalice,
3. Stanovisko správce povodí – správce vodního toku, Povodí Vltavy, s. p., závod Dolní
Vltava, Grafická 36, 150 21 Praha 5, ze dne 15. 6. 2020.
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Na základě telefonické výzvy o doplnění žádosti žadatel předložil:
4. Žádost o stanovení způsobu a podmínek pro vypouštění důlních vod do vod
povrchových nebo podzemních nebo jeho změnu na formuláři dle platné vyhlášky č.
183/2018 Sb.,
5. Katastrální mapu,
6. Smlouvu o zřízení služebnosti mezi žadatelem a státním podnikem Povodí Vltavy se
sídlem Holečkova 8, 150 00 Praha 5 ze dne 20. 3. 2017.
Žadatel doplnil Krajskému úřadu chybějící podklady dne 9. 7. 2020.
Krajský úřad následně oznámil písemností ze dne 9. 7. 2020 č.j. 095877/2020/KUSK zahájení
řízení ve věci žádosti o prodloužení platnosti a změně rozhodnutí Krajského úřadu a zároveň
v souladu s ustanovením § 115 odst. 8 vodního zákona upustil od ústního jednání a ohledání
na místě, neboť mu byly dobře známy místní poměry a žádost poskytovala dostatečný podklad
pro posouzení dané věci. Účastníci řízení a dotčené orgány byly upozorněny na možnost
uplatnění závazných stanovisek a námitek, případně důkazů ve lhůtě do 10 dnů od obdržení
oznámení.
Žádný z účastníků řízení neuplatnil námitky.
V souladu s ust. § 9 odst. 2 vodního zákona byla platnost tohoto rozhodnutí omezena na
maximální lhůtu 4 roky.
Na základě předložené žádosti a jejích příloh a po zhodnocení všech důkazů bylo rozhodnuto
tak, jak je uvedeno ve výroku tohoto rozhodnutí.

Poučení o odvolání:
Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení podat ve lhůtě do 15 dní od dne jeho oznámení
odvolání k Ministerstvu životního prostředí ČR v Praze, Vršovická 65, 110 10 Praha 10
podáním účinným u Krajského úřadu Středočeského kraje, odboru životního prostředí a
zemědělství, Zborovská 11, 150 21 Praha 5. V odvolání se uvede, v jakém rozsahu je
rozhodnutí napadáno a dále namítaný rozpor s právními předpisy, nebo nesprávnost
rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je
nepřípustné. Odvolání se podává v počtu 5 stejnopisů. Nepodá-li účastník potřebný počet
stejnopisů, vyhotoví je na jeho náklady Krajský úřad Středočeského kraje. Podané odvolání
má podle ust. § 85 odst. 1 správního řádu odkladný účinek.
(otisk úředního razítka)

.……………………………
Mgr. Petra Belešová
oprávněná úřední osoba
odborný referent
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Rozdělovník :
I. Účastníci vodoprávního řízení - § 27 odst. 1 písm. a) správního řádu (do vlastních
rukou)
1. Českomoravský štěrk, a. s., Mokrá 359, 664 04 Mokrá
II. Účastníci vodoprávního řízení - § 27 odst. 2 správního řádu (do vlastních rukou)
2. Povodí Vltavy, s. p., Holečkova 8, 150 21 Praha 5
3. Obec Stříbrná Skalice, Sázavská 323, 281 67 Stříbrná Skalice
4. ZO ČSOP Sázava, U Remízu 256, 285 06 Sázava
5. Sdružení Miláčov, z.s., Vrchotovy Janovice 22, 257 53 Vrchotovy Janovice
III. Na vědomí
6. MěÚ Říčany, OŽP, Masarykovo náměstí 53/40 251 01 Říčany
7. Krajský úřad Středočeského kraje, OŽPaZ, oddělení ochrany přírody a krajiny,
Zborovská 11, 150 21 Praha 5

