Městský úřad Hlinsko

*MUHLX0065CC0*

Poděbradovo náměstí 1, 539 23 Hlinsko

Odbor životního prostředí
Adresa pracoviště: Adá mk o v a 5 5 4 , H l in s ko
Váš dopis ze dne: 19. 10. 2016
Č.j.: Hl 44061/2016/OŽP
ČVE: H/503/1133
Spisová značka: S-OŽP/VoH-35995/2016 VH2/501
Spis. znak – skart. znak/lhůta: 231.2/A5
Opráv. úřed. osoba: Bc. Karolína Venzarová, RNDr. Jaroslava Šulcová
Tel.: 469 326 152, 469 326 156
E – mail: venzarova.karolina@hlinsko.cz
Počet listů/příloh: 2/0
V Hlinsku dne: 8. 11. 2016

Dle rozdělovníku

OZNÁMENÍ
ZAHÁJENÍ ŘÍZENÍ A SEZNÁMENÍ S PODKLADY ROZHODNUTÍ

Martin Mach, nar. 4. 3. 1988, Kladno č. p. 33, 539 01 Hlinsko v Čechách zastoupený na základě
plné moci Mgr. Michaelou Syrovou, nar. 20. 8. 1983, Závodu Míru č. p. 1886, 530 02 Pardubice
(dále jen „stavebník“) podal dne 19. 10. 2016 žádost podle § 8 odst. 1 písm. b) bod 1. a podle § 15 zákona
č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vodní zákon“)
o vydání povolení k nakládání s podzemními vodami – k jejich odběru (dále jen „nakládání s vodami“)
a o stavební povolení k provedení stavby vodního díla:

Trubní vrtaná studna s přívodem vody pro RD
Miřetice, Krupín
(dále jen „stavba“) na pozemku parc. č. 1/1 v katastrálním území Švihov (Obec Miřetice, Pardubický kraj).
Dnem podání žádosti bylo zahájeno správní řízení.
Číslo hydrologického pořadí: 1-03-03-0930-0-00
Hydrogeologický rajón: 65321 – Krystalinikum Železných hor – jihovýchodní část
Katastrální území: Švihov
Parcelní číslo (zdroj vody): 1/1
Orientační určení polohy (souřadnice X, Y): 1083098.53, 645091.19
Množství vody:

prům. 0,1 l/s

max. 0,2 l/s

max. 15 m3/měs.

180 m3/rok

Odběr vody bude uskutečňován 12 měsíců v roce a voda bude využívána k zásobování rodinného domu.
-

Nakládání s vodami je žádáno na dobu životnosti stavby vrtané studny.
Stavební úřad Hlinsko vydal vyjádření – soulad stavby trubní vrtané studny se záměry územního
plánování, dne 24. 10. 2016, pod č.j.: Hl 37496/2016/SÚ.

Popis:
Jedná se o trubní vrtanou studnu umístěnou na pozemku parc. č. 1/1 v katastrálním území Švihov. Vrt je hluboký
28 m o průměru 160 mm (v úseku 0 - 8 m), dále ve skalním podloží o průměru 155 mm (v úseku 8 - 28 m) a je
vystrojen PVC pažnicemi o průměru 160 a 125 mm s perforovanou jímací částí v úseku 20 - 26 m pod terénem.
Vstupní objekt studny bude zhotoven z betonových skruží DN 800 mm, o celkové výšce 1,8 m, založen na
betonové podkladové desce a zakryt děleným studničním poklopem. Zhlaví studny bude dle výkresu vytaženo
0,5 m nad terén a upraveno tak, aby bylo vodotěsné. Okolí studny bude povrchově odvodněno vyspádováním od
pláště studny a náležitě upraveno.
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Vodovodní potrubí v profilu PE 32 (1"), o předpokládané délce cca 14 m (dle konečného umístění navrženého
rodinného domu), bude 1x lomené, uložené v nezámrzné hloubce do pískového obsypu a vyvedené do objektu
budoucího rodinného domu.
Naražená hladina podzemní vody se nachází v hloubce 20 až 27 m pod terénem.
Spolu se žádostí bylo doloženo:
- 3 x projektová dokumentace stavby vrtané studny, vypracovaná v říjnu 2016 (zhotovitel: Ing. Hon –
PROJEKT, IČ: 47371064, Hosov č. p. 27, 586 01 Jihlava, autorizovaný inženýr pro
vodohospodářské stavby: Ing. Richard Hon, ČKAIT: 1001187)
- 1 x vyjádření osoby s odbornou způsobilostí v oboru hydrogeologie (hydrogeologický posudek),
vypracovaný v září 2016 (zhotovitel: Mgr. Miroslav Veselý, IČ: 75367483, Koželužská č. p. 146,
593 01 Bystřice nad Pernštejnem, osoba s odbornou způsobilostí: Mgr. Miroslav Veselý,
č. 2019/2006)
- Plná moc ze dne 8. 10. 2016, udělená panem Martinem Machem Mgr. Michaele Syrové
Účastníci řízení dle § 27 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád v platném znění, podle § 109 stavebního
zákona a § 115 vodního zákona:
Martin Mach, Kladno č. p. 33, 539 01 Hlinsko v Čechách, zastoupený na základě plné moci
Mgr. Michaelou Syrovou, Závodu Míru č. p. 1886, 530 02 Pardubice
Účastníci řízení dle § 27 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád v platném znění a podle § 115 vodního
zákona (ve věci nakládání s vodami):
Obec Miřetice, Miřetice č. p. 66, 539 55 Miřetice, IDDS: a7sa43i
Účastníci řízení dle § 27 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád v platném znění, podle § 109 odst. 1
stavebního zákona a podle § 115 odst. 1 vodního zákona (ve věci stavby vrtu):
Josef Křepela, Krupín č. p. 15, Miřetice-Krupín, 538 25 Nasavrky
Milada Křepelová, Krupín č. p. 15, Miřetice-Krupín, 538 25 Nasavrky
Mgr. Jaroslava Procházková, Štverákova č. p. 2805/26, Praha 9 – Horní Počernice, 193 00 Praha 913
Petr Procházka, Štverákova č. p. 2805/26, Praha 9 – Horní Počernice, 193 00 Praha 913
Obec Ctětín, Ctětín č. p. 55, 538 25 Nasavrky, IDDS: prgbz83
Obec Miřetice, Miřetice č. p. 66, 539 55 Miřetice, IDDS: a7sa43i
Městský úřad Hlinsko, odbor životního prostředí, jako vodoprávní úřad příslušný podle § 104 odst. 2 písm. c)
a § 106 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších
předpisů (dále jen „vodní zákon“), jako speciální stavební úřad podle § 15 odst. 4 vodního zákona a § 15 odst. 1
písm. d) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších
předpisů (dále jen „stavební zákon“), a místně příslušný správní orgán podle § 11 odst. 1 písm. b) zákona
č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), oznamuje podle § 115
vodního zákona, § 112 odst. 2 stavebního zákona a § 47 odst. 1 správního řádu zahájení řízení.
V souladu s ustanovením § 36 odst. 1 správního řádu jsou účastníci oprávněni navrhovat důkazy a činit jiné
návrhy a vyjádřit v řízení své stanovisko.
Vzhledem k tomu, že Městskému úřadu Hlinsko, odboru životního prostředí žádost poskytuje dostatečný
podklad pro posouzení navrhované stavby, upouští ve smyslu § 112 odst. 2 stavebního zákona od místního
šetření a ústního jednání. V souladu s ustanovením § 115 odst. 8 vodního zákona a § 112 odst. 2 stavebního
zákona stanoví vodoprávní úřad lhůtu do 28. 11. 2016, do kdy mohou dotčené orgány uplatnit závazná
stanoviska a účastníci řízení své námitky, popřípadě důkazy.
Dále úřad oznamuje, že shromáždil podklady k rozhodnutí ve věci a sděluje účastníkům řízení, že podle
ustanovení § 36 odst. 3 správního řádu, mají možnost před vydáním rozhodnutí ve věci se vyjádřit k podkladům
rozhodnutí. Účastníci řízení mohou nahlížet do podkladů rozhodnutí (Městský úřad Hlinsko, odbor životního
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prostředí, v úřední dny: pondělí a středa 7:30 – 17:00, v ostatních dnech po předchozí dohodě),
nejpozději dne 30. 11. 2016.
Poučení:
Účastník řízení může podle § 114 odst. 1 stavebního zákona uplatnit námitky proti projektové dokumentaci,
způsobu provádění a užívání stavby nebo požadavkům dotčených orgánů, pokud je jimi přímo dotčeno jeho
vlastnické právo nebo právo založené smlouvou provést stavbu nebo opatření nebo právo odpovídající věcnému
břemenu k pozemku nebo stavbě.
K námitkám účastníků řízení, které byly nebo mohly být uplatněny při územním řízení, při pořizování
regulačního plánu nebo při vydání územního opatření o stavební uzávěře anebo územního opatření o asanaci
území, se podle § 114 odst. 2 stavebního zákona nepřihlíží.
Nechá-li se některý z účastníků zastupovat, předloží jeho zástupce písemnou plnou moc.
Poplatek:
Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích položky 18 odst. 1 písm. g) ve výši
300 Kč byl zaplacen dne 3. 11. 2016.

RNDr. Jaroslava Šulcová
vedoucí odboru životního prostředí
Rozdělovník - obdrží:
Účastníci řízení:
Mgr. Michaela Syrová, Závodu Míru č. p. 1886, 530 02 Pardubice
Josef Křepela, Krupín č. p. 15, Miřetice-Krupín, 538 25 Nasavrky
Milada Křepelová, Krupín č. p. 15, Miřetice-Krupín, 538 25 Nasavrky
Mgr. Jaroslava Procházková, Štverákova č. p. 2805/26, Praha 9 – Horní Počernice, 193 00 Praha 913
Petr Procházka, Štverákova č. p. 2805/26, Praha 9 – Horní Počernice, 193 00 Praha 913
Obec Ctětín, Ctětín č. p. 55, 538 25 Nasavrky, IDDS: prgbz83
Obec Miřetice, Miřetice č. p. 66, 539 55 Miřetice, IDDS: a7sa43i
Dotčené orgány státní správy
Městský úřad Hlinsko, Stavební úřad, Adámkova třída č. p. 554, 539 01 Hlinsko v Čechách
Městský úřad Hlinsko, odbor životního prostředí - OOP, Adámkova třída č. p. 554, 539 01 Hlinsko v Čechách
Ostatní:
Povodí Labe, státní podnik, Víta Nejedlého č. p. 951, 500 03 Hradec Králové, IDDS: dbyt8g2
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