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Městský úřad Mnichovo Hradiště
Odbor výstavby a životního prostředí - oddělení speciálních činností

Masarykovo nám. 1, 295 21 Mnichovo Hradiště
Číslo jednací: MH–VŽP/501/2018-2/7/Vjp Vaše zn./Č.j.:
JID: 1955/2018/MH Ze dne :                              15.12.2017
Vyřizuje: Ing. Petr Vojtek 
Telefon: 326 776 742
E-mail: petr.vojtek@mnhradiste.cz Mnichovo Hradiště  16.1.2017

RO Z H O D N U T Í

Městský úřad Mnichovo Hradiště, Odbor výstavby a životního prostředí, jako příslušný vodoprávní úřad 
podle ustanovení § 106 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „vodní zákon“), žadateli, kterým je:

ZD Sever Loukovec
Loukovec 16
294 11 Loukov u Mn. Hradiště
IČ 00105597

I. uděluje souhlas

podle ustanovení § 17 odst. 1 písm. b) vodního zákona k umístění polních složišť hnoje, v kraji 
Středočeském, obcích Sezemice, Horní Bukovina, Jivina, Ptýrov, Mukařov, místní části Vicmanov, obci 
Chocnějovice, místní části Sovenice a Drahotice, hydrologické povodí Pěnčínského potoka č.h.p 1-05-02-
032, Jizery č.h.p 1-05-02-049 a 1-05-02-058, Zábrdky č.h.p 1-05-02-054 a 1-05-02-056, dle předložených 
mapových podkladů LPIS ČR ze dne 31.10.2017, 3.11.2017 a 13.11.2017, 

v tomto rozsahu:

půdní blok č. 4201/1 - 2 polní složiště v k. ú. Sezemice
půdní blok č. 4201/6 - 1 polní složiště v k. ú. Sezemice
půdní blok č. 5504/4 - 1 polní složiště v k. ú. Sovenice u Mnichova Hradiště
půdní blok č. 5307/1 - 1 polní složiště v k. ú. Drahotice
půdní blok č. 5307/2 - 1 polní složiště v k. ú. Drahotice
půdní blok č. 2502/1 - 2 polní složiště na pozemcích parc. č. 422/8, 422/9 a 434 v k. ú. Loukov 

u Mnichova Hradiště
půdní blok č. 1701 - 3 polní složiště v k. ú. Horní Bukovina
půdní blok č. 8703 - 1polní složiště v k. ú. Jivina
půdní blok č. 9702 - 1 polní složiště v k. ú. Jivina
půdní blok č. 9002/6 - 2 polní složiště v k. ú. Ptýrov
půdní blok č. .0002 - 1 polní složiště v k. ú. Ptýrov
půdní blok č. 0101/1 - 1 polní složiště v k. ú. Vicmanov
půdní blok č. 0102/1 - 1 polní složiště v k. ú. Vicmanov
půdní blok č. 0304/1 - 1 polní složiště v k. ú. Vicmanov
půdní blok č. 301 - 1 polní složiště v k. ú. Vicmanov
půdní blok č. 9301/4 - 1 polní složiště v k. ú. Vicmanov

v HGR 4410 – Jizerská křída pravobřežní.

Pro udělení souhlasu se podle ustanovení § 17 odst. 2 vodního zákona současně stanoví 
tyto podmínky a povinnosti:

1. Dočasná polní skládka hnoje navržená na pozemku parc. č. 389/1 v k. ú. Horní Bukovina, na půdním 
bloku č. 1701 bude umístěna mimo ochranné pásmo II. stupně vodního zdroje prameniště Klokočka.

2. Manipulace s hnojem a jeho skladování bude zajištěno tak, aby nemohlo dojít ke znečištění 
povrchových nebo podzemních vod.
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3. Dočasné polní skládky budou po obvodu oborány dvěma brázdami k zamezení povrchového odtoku 
znečištěné vody.

II. neuděluje souhlas

podle ustanovení § 17 odst. 1 písm. b) vodního zákona k umístění polních složišť hnoje, v kraji 
Středočeském, v obcích Ptýrov a Jivina, hydrologické povodí Jizery č.h.p 1-05-02-049 a 1-05-02-058, dle 
předložených mapových podkladů LPIS ČR ze dne 31.10.2017, 3.11.2017 a 13.11.2017,

v tomto rozsahu:

půdní blok č. 2502/1 - 1 polní složiště v k. ú. Svijany

v HGR 4410 – Jizerská křída pravobřežní.

Účastníci řízení (dle § 27 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění):
1.  ZD Sever Loukovec, Loukovec 16, 294 11 Loukov u Mnichova Hradiště, IČ: 00105597

Odůvodnění
Městský úřad Mnichovo Hradiště, Odbor výstavby a životního prostředí, obdržel dne 18.12.2017 žádost 
ZD Sever Loukovec,  se sídlem Loukovec 16, 294 11 Loukov u Mnichova Hradiště, IČ 00105597 o udělení 
souhlasu dle § 17 odst. 1 písm. b) vodního zákona, k umístění dočasných polních skládek hnoje, v kraji 
Středočeském,  na zemědělských půdních blocích označeného dle LPIS: 4201/1, 4201/6 v k. ú. Sezemice, 
5504/4 v k. ú. Sovenice u Mnichova Hradiště, 5307/1, 5307/2 v k. ú. Drahotice, 2502/1 v k. ú. Loukov 
u Mnichova Hradiště, 1701 v k. ú. Horní Bukovina, 8703, 9702 v k. ú. Jivina, 0002, 9002/6 v k. ú. Ptýrov, 
0101/1, 0102/1, 0304/1, 301, 9301/4 v k.ú. Vicmanov, v kraji Středočeském, obcích Sezemice, Horní 
Bukovina, Jivina, Ptýrov, Mukařov, místní části Vicmanov, obci Chocnějovice, místní části Sovenice 
a Drahotice, v HGR 4410 – Jizerská křída pravobřežní, hydrologické povodí Pěnčínského potoka č.h.p 1-05-
02-032, Jizery č.h.p 1-05-02-049 a 1-05-02-058, Zábrdky č.h.p 1-05-02-054 a 1-05-02-056.

K žádosti byly doloženy tyto doklady:
- výřez map LPIS ČR se zákresem dočasných polních složišť hnoje,
- stanovisko správce povodí - Povodí Labe, státní podnik, ze dne 11.12.2017 zn. PVZ/17/49989/Km/0.

V rámci vodoprávního řízení bylo zjištěno:
ZD Sever Loukovec předložilo návrh na umístění polních složišť hnoje v období únor – listopad 2018.  Polní 
hnojiště musí být umístěna v souladu s nařízením vlády č. 262/2012 Sb., o stanovení zranitelných oblastí 
a akčním programu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „nařízení vlády o stanovení zranitelných 
oblastí“) platném znění tak, aby nemohlo dojít ke znečištění povrchových a podzemních vod - tzn., že musí 
být zajištěna bezpečnost jakosti povrchových a podzemních vod, složiště musí být vzdáleno minimálně 50 m 
od útvaru povrchových vod, na zemědělských pozemcích se sklonitostí vyšší než 5 stupňů minimálně 100 m 
od útvaru povrchových vod. Dále může být polní složiště umístěno na půdě zemědělského pozemku, 
která nebyla meliorována odvodněním, není zamokřenou půdou vymezenou hlavními půdními jednotkami 65 
až 76, není lehkou písčitou půdou nebo půdou na velmi propustném podloží a není ornou půdou vymezenou 
v bodech 11 a 12 v tabulce č. 4 v příloze č. 2 nařízení vlády o stanovení zranitelných oblastí. Polní složiště 
musí být oborána tak, aby nedocházelo ke stékání hnojůvky a nemohlo tak dojít ke znečištění povrchových 
a podzemních vod. Tuhé statkové hnojivo urovnáno ve vrstvě o minimální výšce 1,7 m, při orientaci složiště 
delší stranou po spádnici.

Dále musí být polní složiště umístěna minimálně ve vzdálenosti 100 m od obytné zástavby. Dle nařízení 
vlády o stanovení zranitelných oblastí, na zemědělské půdě mohou být tuhá statková hnojiva uložena 
nejdéle po dobu 12 měsíců. Na stejném místě zemědělského pozemku lze uložit tato hnojiva opakovaně 
nejdříve po 4 letech, po provedení kultivace půdy a každoročním pěstování plodin na tomto zemědělském 
pozemku.

Městský úřad Mnichovo Hradiště, Odbor výstavby a životního prostředí nemůže schválit navrženou 
dočasnou polní skládku hnoje na půdním bloku 2502/1 v k. ú. Svijany, protože se nachází v jiném správním 
obvodu, tudíž není k povolení místně příslušný.

Posouzení vodoprávního úřadu: 
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Z výsledků vodoprávního řízení vyplynulo, že provedením záměru s výše uvedenými omezeními, nedojde 
k ohrožení vodohospodářských ani jiných zájmů nad únosnou míru, proto vodoprávní úřad rozhodl v souladu 
s § 115 odst. 11 vodního zákona bezodkladně tak, jak je uvedeno ve výroku tohoto rozhodnutí.

Poučení  účastníků:
Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení podat podle ustanovení § 81 až 83 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, a to ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho oznámení. 
Lhůta pro podání odvolání počíná běžet podle § 40 odst. 1 písm. a) správního řádu dnem následujícím 
po dni, kdy bylo toto rozhodnutí oznámeno doručením jeho písemného vyhotovení. Připadne -li konec lhůty 
na sobotu, neděli nebo svátek, je posledním dnem lhůty nejbližší příští pracovní den. Doručení písemnosti 
upravují § 19 až 24 správního řádu.

Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné. O odvolání proti tomuto rozhodnutí rozhoduje 
podle § 89 odst. 1 správního řádu Odbor životního prostředí a zemědělství Krajského úřadu Středočeského 
kraje (Zborovská 11, 150 21 Praha 5). Odvolání se podává u Odboru výstavby a životního prostředí 
Městského úřadu Mnichovo Hradiště.

elektronicky podepsáno
otisk úředního razítka

Ing. Petr Vojtek
oborný referent
oprávněná úřední osoba

Doručí se:

Účastníci řízení:
1. ZD Sever Loukovec, Loukovec 16, 294 11 Loukov u Mn. Hradiště
2. Obec Sezemice
3. Obec Chocnějovice
4. Obec Jivina
5. Obec Loukov
6. Obec Ptýrov
7. Obec Horní Bukovina
8. Obec Mukařov

Dotčený orgán: 
1. MěÚ Mnichovo Hradiště, Odbor výstavby a ŽP, odd. ŽP

Na vědomí:
1. Povodí Labe, státní podnik, Víta Nejedlého 951, 500 03 Hradec Králové
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