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VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
OZNÁMENÍ
o zahájení vodoprávního řízení a nařízení ústního jednání
Městský úřad Dvůr Králové nad Labem, odbor životního prostředí (dále jen „ vodoprávní
úřad“), jako příslušný vodoprávní úřad podle ustanovení § 106 zákona č. 254/2001 Sb.,
o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon) ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „vodní zákon“), podle ustanovení § 15 zákona č. 183/2006 Sb., o územním
plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „stavební zákon“), v souladu s ustanovením § 47 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb.,
správní řád, ve znění pozdějších předpisů, a podle ustanovení § 94m odst. 1 stavebního
zákona a ustanovení § 115 vodního zákona,
oznamuje zahájení vodoprávního řízení
všem známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům
ve věci společného územního a stavebního povolení stavby vodního díla: „Vrtaná studna“
a povolení k nakládání s vodami v souladu s ustanovením § 8 odst. 1 písm. b) bod 1 vodního
zákona, a to k odběru podzemních vod.
Žadatelem jsou stavebníci – DiS. Kateřina Hodysová (nar. 09.10.1978), Rodov 87, 503 03
Smiřice a Tereza Hodysová (nar. 02.03.1984), Bratří Štefanů 810/50, 500 03 Hradec Králové.
Stavebník je zastoupen – Nela Trömerová, Dolní Branná 414, 543 62 Dolní Branná
(IČO 01031201).
Stavba vodního díla bude probíhat na pozemcích parcelních čísel: p. p. č. 113/1 a st. p. č. 40
v k. ú. Borovnička.
Projektová dokumentace stavby byla zpracována Ing. Luďkem Hůlkou, GEOMIN s. r. o.,
Znojemská 78, 586 01 Jihlava (IČO 60701609) v lednu 2021. Projektová dokumentace stavby
byla ověřena Ing. Miroslavem Kumštarem, autorizovaný inženýr pro stavby vodního
hospodářství a krajinného inženýrství (ČKAIT 0100763).
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Stavba bude prováděna ve vymezeném území staveniště zabezpečeném proti vstupu
nepovolaných osob.
Účelem navrhované stavby je zdroj vody pro rodinný dům a zahradu.
Popis stavby:
Vrt pro vybudování studny:
Hloubka vrtu pro vybudování studny bude 30 m. Vrt bude vyhlouben rotačně příklepovou
technologií, průměr vrtu bude 190 mm. Z důvodu nestabilního podloží bude vrt do hloubky 9
m propažen ocelovou pažnicí o průměru 219 mm. Po zabudování zárubnice o průměru 125
mm bude vrt zabezpečen proti poškození nebo znečištění uzavíratelným zhlavím nad úroveň
okolního terénu tak, aby do vrtu nemohla proniknout dešťová a povrchová voda.
Studniční šachta (manipulační šachtice):
Zhlaví vrtu bude opatřeno manipulační studniční šachtou o vnitřním průměru nejméně 0,8 m
a opatřeno krycí deskou. Manipulační šachta bude vyvedena nad okolní terén. Konstrukce
bude provedena tak, aby bylo zabráněno vnikání dešťové vody a nečistot do studny
a aby se nepřenášela její hmotnost na zárubnici. Dno šachty bude vodotěsné.
Vodovodní přípojka:
Voda z vrtu bude přivedena do domu novou 22 m dlouhou vodovodní přípojkou uloženou
v zemi na p. p. č. 113/1 a st. p. č. 40 v k. ú. Borovnička. Vodovodní potrubí a silový kabel
budou uloženy společně. Šířka dna výkopu bude 40 cm, hloubka 100 cm. Zemní kabel CYKY 5
x 2,5 mm2 s dvojitou izolací v chráničce bude položen 40 cm nad vodovodní potrubí
(ČSN 736005). Vodovodní potrubí nebude napojeno na vodovodní potrubí pro veřejnou
potřebu.
Okolí studny:
Do vzdálenosti minimálně 1 m od skruží manipulační šachtice bude zřízena vodotěsná dlažba
nebo vhodné jílové těsnění s vyspádováním nejméně 2 % směrem od studny. V případě
jílového těsnění bude povrch zatravněn.
Podzemní voda ze studny bude čerpána
které bude připojeno do stávající elektrické sítě.

elektrickým

ponorným

čerpadlem,

Ze strany žadatele je navrženo odebírat následující množství podzemní vody:
max.:
průměrně:

0,015 l/s
0,008 l/s

21 m3/měsíc

252 m3/rok

Doba, na kterou je povolení žádáno: na dobu užívání vodního díla.
Podmínky pro společné povolení záměru a povolení k odběru podzemní vody
budou projednány při ústním jednání.
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Vodoprávní úřad nařizuje v souladu s ustanovením § 49 odst. 1 správního řádu, § 94m
odst. 1 stavebního zákona a § 115 odst. 8 vodního zákona ústní jednání na den
21.09.2021 (úterý) od 10:00 hodin
Na místě stavby, před st. p. č. 40 v k. ú. Borovnička.
Účastníci vodoprávního řízení a dotčené orgány mohou sdělit své námitky a připomínky
a závazná stanoviska, popřípadě důkazy k projednávané věci nejpozději při tomto jednání,
jinak k nim nebude přihlédnuto (§ 94n odst. 1 stavebního zákona a § 115 odst. 8 vodního
zákona).
Podle ustanovení § 94n odst. 3 stavebního zákona může účastník stavebního řízení uplatnit
námitky proti projektové dokumentaci, způsobu provádění a užívání stavby
nebo proti požadavkům dotčených orgánů, pokud jimi může být přímo dotčeno
jeho vlastnické právo nebo právo založené smlouvou provést stavbu nebo opatření
nebo právo odpovídající věcnému břemenu k pozemku nebo stavbě. Účastník řízení ve svých
námitkách uvede skutečnosti, které zakládají jeho postavení jako účastníka řízení, a důvody
podání námitek. Obec uplatňuje ve společném územním a stavebním řízení námitky
k ochraně zájmů obce a zájmu občanů obce. Osoba, která je účastníkem řízení
podle zvláštního právního předpisu, může v řízení uplatňovat námitky pouze v rozsahu,
v jakém je projednávaným stavebním záměrem dotčen veřejný zájem, jehož ochranou
se podle zvláštního právního předpisu zabývá. K námitkám, které nesplňují uvedené
požadavky, se nepřihlíží.
Podle ustanovení § 94 n odst. 4 stavebního zákona námitky stavební úřad posoudí na základě
obecných požadavků na výstavbu, závazných stanovisek, popřípadě rozhodnutí dotčených
orgánů nebo technických norem, pokud taková námitka nepřesahuje rozsah
jeho působnosti. O námitce občanskoprávní povahy si stavební úřad učiní úsudek a rozhodne
ve věci, to neplatí v případě námitek týkajících se existence nebo rozsahu vlastnických
nebo jiných věcných práv.
Účastníci a jejich zástupci mají v souladu s ustanovením § 38 odst. 1 správního řádu právo
nahlížet do spisu a v souladu s ustanovením § 36 odst. 3 správního řádu možnost vyjádřit
se k podkladům rozhodnutí. Učinit tak mohou do doby vydání rozhodnutí na Městském
úřadu Dvůr Králové nad Labem, odboru životního prostředí, nám. T. G. Masaryka čp. 59,
1. patro, kancelář č. 16 v úřední dny Po a St: 8 – 17 hodin, v ostatní dny po telefonické
dohodě na telefonním čísle 499 318 120.
Rozhodnutí bude vydáno nejdříve po ústním jednání.
V případě, že se i další osoby, které stavební úřad nezahrnul do okruhu jemu známých
účastníků stavebního řízení, cítí být dotčeni ve svých vlastnických nebo jiných věcných
právech ke stavbou dotčeným pozemkům nebo stavbám či k sousedním pozemkům
nebo stavbám, mají možnost se svého účastenství se domáhat, a to písemnou formou
adresovanou na Městský úřad Dvůr Králové nad Labem, odbor životního prostředí.
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Dle ustanovení § 28 správního řádu bude za účastníka v pochybnostech považován i ten,
kdo tvrdí, že je účastníkem, dokud se neprokáže opak. O tom, zda osoba je, či není
účastníkem řízení, vydá správní orgán usnesení.
Nechá-li se některý z účastníků zastupovat, předloží jeho zástupce písemnou plnou moc.
Účastník nebo jeho zástupce je povinen předložit na výzvu oprávněné úřední osoby průkaz
totožnosti. Průkazem totožnosti se rozumí doklad, který je veřejnou listinou, v němž
je uvedeno jméno a příjmení, datum narození a místo trvalého pobytu, popřípadě jiný údaj
umožňující správnímu orgánu identifikovat osobu, která doklad předkládá,
jako jeho oprávněného držitele.
Upozornění pro žadatele: Podle sazebníku správních poplatků zák. č. 634/2004 Sb.,
o správních poplatcích, položky 18 odst. 1 písm. g) byl vyměřen správní poplatek ve výši 300,Kč. Částku 300,- Kč uhradí stavebník na č. ú. 187 580 614/ 0300 VS 8075000335.

Bc. Kristýna Malá
samostatná odborná referentka
odboru životního prostředí
Obdrží:
Účastníci vodoprávního řízení společného řízení v souladu s ustanovením § 94k písm. a)
stavebního zákona a ustanovení § 27 odst. 1 písm. a) správního řádu:
DiS. Kateřina Hodysová (nar. 09.10.1978), Rodov 87, 503 03 Smiřice a Tereza Hodysová
(nar. 02.03.1984), Bratří Štefanů 810/50, 500 03 Hradec Králové v zastoupení Nelou
Trömerovou, Dolní Branná 414, 543 62 Dolní Branná (IČO 01031201)
Účastníci společného řízení v souladu s ustanovením § 94k písm. e) stavebního zákona
a ustanovení § 27 odst. 1 písm. a) správního řádu:
Radim Myslivec (nar. 13.12.1978), Libišany 4, 533 45 Libišany
Obec Borovnička, Borovnička 93, 544 75 Borovnička (IČO 00580201)
Správa silnic Královéhradeckého kraje, Kutnohorská 59/23, 500 04 Hradec Králové
(IČO 70947996)
ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín IV – Podmokly (IČO 24729035)
Česká telekomunikační infrastruktura a. s., Olšanská 2681/6, 130 00 Praha 3 (IČO 04084063)
Účastníci vodoprávního řízení v souladu s ustanovením §94k písm. b) a e) stavebního zákona
a ustanovení § 115 odst. 4, 7 a 16 vodního zákona a ustanovení § 27 odst. 2 a 3 správního
řádu:
Obec Borovnička, Borovnička 93, 544 75 Borovnička (IČO 00580201)
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Dotčené orgány:
Městský úřad Dvůr Králové nad Labem - koordinátor, náměstí T. G. Masaryka čp. 38, 544 01
Dvůr Králové nad Labem
Stavební úřad Mostek, Mostek 34, 544 75 (IČO 00278157)
Toto oznámení musí být vyvěšeno nejméně po dobu 15-ti dnů na úřední desce a též
způsobem umožňujícím dálkový přístup. Tímto obec Borovničku žádáme o vyvěšení a vrácení
s potvrzením o vyvěšení.
Vyvěšeno na úřední desce dne …………………………
Sejmuto dne ……………………….
(razítko a podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí písemnosti na úřední desce)

Vyvěšeno na elektronické úřední desce (tj. způsobem umožňujícím dálkový přístup)

Dne ………………………
Sejmuto dne ……………………….
(razítko a podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí písemnosti způsobem
umožňujícím dálkový přístup)
Příloha: Situace stavby
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