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Žadatel:  

Obec Bozkov, Bozkov 270, 512 13  Bozkov 

 

ROZHODNUTÍ 

Městský úřad Semily, odbor životního prostředí, jako vodoprávní úřad příslušný podle § 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"), ve správním řízení posoudil žádost, kterou dne 12.02.2019 podala 

Obec Bozkov, IČO 00275611, Bozkov 270, 512 13  Bozkov 

(dále jen "žadatel"), a na základě tohoto posouzení podle § 12 odst. 2 vodního zákona 

m ě n í   p o v o l e n í 

k vypouštění odpadních vod do vod povrchových z volných výústí veřejné kanalizace, které vydal 

Městský úřad Semily rozhodnutím ze dne 19.05.2014 č.j.: ŽP/1262/14/VH-231/2-R 81, a to v tomto 

rozsahu: 

 mění povolení k vypouštění odpadních vod z volné výústi veřejné kanalizace V1 do pravostranného 

přítoku Vošmendy ř.km 2,7 č. 2 prostřednictvím vodní linie IDVT: 14001567 v tomto rozsahu: 

 

 

výúsť 

 

l/s 

 

 

m3/rok 

 

  BSK5  (mg/l)  CHSKCr  (mg/l)   NL  (mg/l) 

„p“   „m“   t/rok „p“    „m“    t/rok „p“    „m“    t/rok 

V1 4,0 14 325 40 80 0,57 150 220 2,12 50 80 0,72 

 

Celkem 

výústi 

V1+V2+V3 

10,5 40 825   1,63   6,07   2,04 

 

 mění dobu povoleného nakládání s vodami: do 31.12.2022. 

 

Pro nakládání s vodami se stanoví tyto další závazné podmínky: 

1. Každoročně do 31. ledna budou vodoprávnímu úřadu a správci povodí (Povodí Labe, státní podnik) 

zasílány tabelární přehledy množství vypouštěných odpadních vod a výsledků rozborů vzorků 

vypouštěných odpadních vod, a to za minulý rok a jeho každý kalendářní měsíc, včetně vyhodnocení 

ročního bilančního množství vypouštěného znečištění v limitovaných i sledovaných ukazatelích.  

2. Hlášení pro potřeby vodohospodářské bilance dle ustanovení § 22 odst. 2 vodního zákona je nutné 

podávat prostřednictvím integrovaného systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního 

prostředí (ISPOP). 

 

Ostatní text povolení včetně stanovených podmínek zůstává beze změn. 
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Účastníci řízení, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu: 

Obec Bozkov, Bozkov 270, 512 13  Bozkov 

 

Odůvodnění: 

Dne 12.02.2019 podal žadatel žádost o změnu povolení k nakládání s vodami – k vypouštění odpadních 

vod z volných výústí veřejné kanalizace do vod povrchových (pravostranného přítoku Vošmendy č. 2 

a levostranného přítoku Kamenice č. 12). 

Povolení k nakládání s vodami vydal zdejší vodoprávní úřad rozhodnutím č.j.: ŽP/1262/14/VH-231/2-R 

81 ze dne 19.05.2014, s omezením platnosti do 31.05.2019. Požadovaná změna povolení spočívá ve 

změně (zvýšení) množství vypouštěných odpadních vod a celkového znečištění z výústi V1 do 

pravostranného přítoku Vošmendy ř.km 2,7 č. 2 prostřednictvím vodní linie IDVT: 14001567 

a v prodloužení platnosti povolení. 

Dnem podání žádosti bylo zahájeno vodoprávní řízení. K žádosti byly předloženy výsledky rozborů 

vzorků vypouštěných odpadních vod. Vodoprávní úřad oznámil zahájení řízení všem známým 

účastníkům řízení a stanovil lhůtu pro uplatnění námitek do 15 dnů od doručení tohoto oznámení (č.j.: 

ŽP/690/19 ze dne 19.02.2019). Současně je upozornil, že na později podané námitky nebude možno podle 

ustanovení § 115 odst. 8 vodního zákona brát zřetel.  

K řízení bylo vydáno podmíněně souhlasné stanovisko správce povodí – Povodí Labe, státního podniku, 

ze dne 27.03.2019 č.j.: Pla/2019/008316 a podmíněně souhlasné vyjádření správce dotčených vodních 

toků – Lesů České republiky, s.p., ze dne 04.03.2019 č.j.: LCR953/001167/2019.  

Vodoprávní úřad v provedeném řízení přezkoumal předloženou žádost z hledisek uvedených 

v ustanoveních vodního zákona, projednal ji s účastníky řízení a zjistil, že jejím uskutečněním nebo 

užíváním nejsou ohroženy zájmy chráněné vodním zákonem a zvláštními předpisy. Protože neshledal 

důvody bránící povolení požadované změny, rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití 

ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.  

Platnost povolení k nakládání s vodami byla prodloužena na dobu do 31.12.2022, a to v souladu se 

stanovenou podmínkou správce dotčených vodních toků – Lesů České republiky, s.p., uvedenou ve výše 

citovaném vyjádření, tj. platnost byla prodloužena na dobu 3 let z důvodu nutnosti řešit alternativní 

umístění výústi V1. Další závazné podmínky pro nakládání s vodami byly stanoveny v souladu 

s požadavky správce povodí, uvedenými ve výše citovaném stanovisku. 

 

Účastníci řízení - další dotčené osoby: 

Lesy České republiky, s.p., Správa toků - oblast povodí Labe 

 

Poučení účastníků: 

Proti tomuto rozhodnutí se lze podle ustanovení § 81 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, 

v platném znění, odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu Libereckého kraje 

podáním u zdejšího správního orgánu.  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. 

 

 

 

 

Ing. Jana Vrabcová 

vedoucí odboru životního prostředí 
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Poplatek: 

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích se nevyměřuje. 

 

Obdrží: 

Účastníci řízení, dle § 27 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu: 

Obec Bozkov, IDDS: bz9an9g 

 sídlo: Bozkov č.p. 270, 512 13  Bozkov 
 

Účastníci řízení, dle § 27 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu: 

Lesy České republiky, s.p., Správa toků - oblast povodí Labe, IDDS: e8jcfsn 

 sídlo: Přemyslova č.p. 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08  Hradec Králové 8 
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