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MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ
ČESKÉ REPUBLIKY

V Praze dne 27. prosince 2017
Č.j.: MZDR 54078/2017-6/OZD-ČIL-Pr

*MZDRX0111BRF*
MZDRX0111BRF

R O Z H O D N U T Í
Ministerstvo zdravotnictví, jako ústřední orgán státní správy podle § 35 zákona
č. 164/2001 Sb., o přírodních léčivých zdrojích, zdrojích přírodních minerálních vod, přírodních
léčebných lázních a lázeňských místech a o změně některých souvisejících zákonů (lázeňský
zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „lázeňský zákon“) a jako orgán příslušný
k rozhodnutí podle ustanovení § 5 odst. 1 lázeňského zákona a v souladu s ustanovením
§ 67 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád (dále jen „správní řád“), ve věci účastníka řízení,
kterým je
Navrhovatel a vlastník nemovitosti, pod níž se zdroj nachází:
Jméno:
Sídlo:
IČ:

Město Náchod
Masarykovo nám. 40, 547 01 Náchod
00272868

vydává toto

OSVĚDČENÍ O PŘÍRODNÍM LÉČIVÉM ZDROJI
MINERÁLNÍ VODY A PLYNU
BĚLA (HJ 1006)
Zdroj minerální vody a plynu jímaný vrtem BĚLA (HJ 1006), nacházející se na p. p. č. 240/1
v katastrálním území Běloves (souřadnice v systému S-JTSK: Y=612701,10; X=1021845,69;
Z = 345,89 m n. m.; hloubka 100,0 m), je přírodním léčivým zdrojem minerální vody
a plynu. Minerální voda je silně mineralizovaná, geochemického typu HCO3-Na, Ca, Mg,
uhličitá, se zvýšeným obsahem arsenu a kyseliny křemičité, studená, hypotonická.
CO2 vyvěrá v doprovodu minerální vody, jeho obsah je 98%.
Ministerstvo zdravotnictví
Palackého náměstí 4, 128 01 Praha 2
tel./fax: +420 224 971 111, e-mail: mzcr@mzcr.cz, www.mzcr.cz

O d ů v o d n ě n í:
Dne 6. 11. 2017 požádalo Město Náchod, Masarykovo nám. 40, 547 01 Náchod,
IČ: 00272868, zastoupené na základě plné moci Ing. Liborem Oliviano Michelem, jednatelem
spol. AQUA ENVIRO s.r.o., Ječná 1321/29a, 621 00 Brno, Ministerstvo zdravotnictví
o vydání rozhodnutí o osvědčení přírodního léčivého zdroje minerální vody a plynu BĚLA
(HJ 1006) podle § 5 odst. 1 lázeňského zákona.
Navrhovatel předložil v souladu s § 6 lázeňského zákona tyto materiály:
a) Výpis z Registru ekonomických subjektů (§ 6 odst. 1 písm. a),
b) Popis okolí zdroje (obsažen v závěrečné zprávě společnosti AQUA ENVIRO s.r.o.
z 10/2017 s názvem Geologický průzkum zřídelní oblasti Běloves)
(§ 6 odst. 1 písm. b),
c) Protokol o výškopisném a polohopisném zaměření zdroje zhotovený spol. Geodézie
Náchod s.r.o. (součástí zprávy Geologický průzkum zřídelní oblasti Běloves)
(§ 6 odst. 2 písm. a),
d) Zprávu o vyhodnocení hydrodynamické zkoušky na zdroji (součástí zprávy Geologický
průzkum zřídelní oblasti Běloves)
(§ 6 odst. 2 písm. b),
e) Laboratorní protokol č. RL 219 - 17 „Komplexní analýza HJ 1006 Běloves“, vystavený
dne 9. 10. 2017 a Laboratorní protokol č. RL 221-17 „Komplexní analýza plynu HJ 1006
Běloves“, vystavený dne 4. 10. 2017 Referenční laboratoří přírodních léčivých zdrojů
Ministerstva zdravotnictví
(§ 6 odst. 2 písm. c),
f)

Balneologický posudek minerální vody a plynu ze zdroje HJ 1006, vypracovaný
dne 12. 11. 2017 MUDr. Miladou Sárovou, specialistou v oboru lázeňství a FBLR
(§ 6 odst. 2 písm. d) a e),

g) Kopii katastrální mapy s vyznačením umístění zdroje (součást Protokolu o výškopisném
a polohopisném zaměření zdroje zhotovený spol. Geodézie Náchod s.r.o.)
(§ 6 odst. 2 písm. f),
h) Výpis z katastru nemovitostí prokazující vlastnictví parcely č. 240/1 žadatelem
(§ 6 odst. 2 písm. g).
Ministerstvo zdravotnictví ověřilo splnění požadavků na vlastnosti zdroje podle
ustanovení § 5 a 6 lázeňského zákona a § 1 a 2 vyhlášky č. 423/2001 Sb., o zdrojích
a lázních:
Údaje o právnické osobě podávající návrh na osvědčení zdroje BĚLA (HJ 1006) podle § 6
odst. 1 písm. a) lázeňského zákona jsou uvedeny ve Výpisu z registru ekonomických subjektů
ČSÚ.
Popis okolí zdroje podle § 6 odst. 1 písm. b) je obsažen v závěrečné zprávě společnosti
AQUA ENVIRO s.r.o. z 10/2017 s názvem Geologický průzkum zřídelní oblasti Běloves.
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Polohopisné a výškopisné zaměření zdroje podle § 6 odst. 2 písm. a) lázeňského zákona
je zaznamenáno ve zprávě spol. Geodézie Náchod s.r.o.
Zpráva o výsledku hydrogeologického průzkumu podle § 6 odst. 2 písm. b) lázeňského
zákona je uvedena v závěrečné zprávě s názvem Geologický průzkum zřídelní oblasti
Běloves.
Doklad o chemickém složení, fyzikálních a mikrobiologických vlastnostech minerální vody
podle § 6 odst. 2 písm. c) lázeňského zákona je doložen je doložen Laboratorním protokolem
č. RL 219 - 17 „Komplexní analýza HJ 1006 Běloves“, vystaveným dne 9. 10. 2017 a Laboratorním protokolem č. RL 221-17 „Komplexní analýza plynu HJ 1006 Běloves“, vystaveným dne
4. 10. 2017 Referenční laboratoří přírodních léčivých zdrojů Ministerstva zdravotnictví.
Odborný posudek o využitelnosti minerální vody a plynu z vrtu HJ 1006 podle § 6 odst. 2
písm. d) lázeňského zákona k léčebným účelům vypracovala 12. 11. 2017 MUDr. Milada
Sárová, specialista v oboru lázeňství a FBLR.
Snímek katastrální mapy odpovídající aktuálnímu stavu nemovitosti s vyznačením umístění
zdroje podle § 6 odst. 2 písm. f) lázeňského zákona je doložen kopií z 03/2017.
Výpis z katastru nemovitostí s uvedením vlastnických práv podle § 6 odst. 2 písm. g)
lázeňského zákona je doložen kopií ze dne 13. 12. 2017.
Předložené výsledky hydrogeologického průzkumu, kvantitativních a kvalitativních šetření
prokazují, že minerální voda a plyn zachycené vrtem HJ 1006 mají stabilní složení a jsou
mikrobiologicky nezávadné. Ochrana zdroje je zajištěna stávajícími ochrannými pásmy I. a II.
stupně přírodních léčivých zdrojů lázeňského místa Běloves stanovenými usnesením rady
VčKNV č. 252 ze dne 8. 11. 1978
Ministerstvo zdravotnictví žádost posoudilo a konstatovalo, že splňuje požadavky dle § 6
lázeňského zákona. Po zhodnocení žádosti a připojených dokladů bylo shledáno,
že podmínky pro vydání rozhodnutí o osvědčení přírodního léčivého zdroje minerální
vody a plynu BĚLA jímaného vrtem HJ 1006 jsou splněny, a proto bylo rozhodnuto tak,
jak je uvedeno ve výroku tohoto rozhodnutí.
Toto rozhodnutí se opírá o výsledky geologických, chemických, mikrobiologických
a balneologických šetření o zdroji, respektuje platné právní předpisy a v přiměřené míře
reguluje hospodaření s přírodními zdroji.
Poučení:
Proti tomuto rozhodnutí lze podat rozklad podle § 152 správního řádu ve lhůtě 15 dnů
ode dne oznámení rozhodnutí a to u Ministerstva zdravotnictví – Českého inspektorátu lázní
a zřídel, Palackého nám. č. 4, 128 01 Praha 2. O rozkladu rozhoduje ministr zdravotnictví.
(místo pro)
otisk úředního razítka

MUDr. Jan Marounek, MBA
ředitel odboru zdravotního dohledu
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Rozdělovník:
Doručí se datovou schránkou:
1. Město Náchod, Masarykovo nám. 40, 547 01 Náchod
2. Městský úřad Náchod - Stavební úřad, Palachova 1303, 547 61 Náchod
3. Městský úřad Náchod - Odbor životního prostředí, Palachova 1303, 547 61 Náchod
4. Ministerstvo životního prostředí, Odbor ochrany vod, Vršovická 65, 100 10 Praha 10
5. AQUA ENVIRO s.r.o., Ing. Libor Oliviano Michele, Ječná 1321/29a, 621 00 Brno

Vyřizuje: RNDr. Pavel Procházka

Tel. č. 224 972 564

Pavel.Prochazka@mzcr.cz
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