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ROZHODNUTÍ
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
Městský úřad Dvůr Králové nad Labem, odbor životního prostředí, jako příslušný vodoprávní
úřad podle ustanovení § 106 odst. 1 a § 104 odst. 2 písm. c) zákona č. 254/2001 Sb., o
vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů a jako
příslušný speciální stavební úřad dle ustanovení § 15 odst. 1 písm. d) zákona č. 183/2006 Sb.,
o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, jako
místně příslušný dle § 11 odst. 1 písm. b) zák. č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění
pozdějších předpisů, po provedeném řízení dle § 115 vodního zákona posoudil žádost o
povolení odběru podzemní vody a ve společném územním a stavebním řízení posoudil podle
§ 94o stavebního zákona žádost o vydání společného povolení ke stavbě studny, které dne
17.08.2022 podali žadatelé (účastník řízení dle § 27 odst. 1 písm. a) správního řádu):
Tadeáš Doskočil (03.09.1990)
Vršce čp. 9
507 33 Vršce
Ebonni Doskočil (07.04.1991)
Batley Close čp. 8
HU9 4QX Kingson upon HUll
ČÁST A
Povolení k nakládání s vodami
I. vydává povolení k nakládání s vodami
podle ustanovení § 8 odst. 1 písm. b) bod 1. zákona č.254/2001 Sb., o vodách a o změně
některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů k nakládání s podzemními
vodami - k jejich odběru z vodního díla - vrtané studny na pozemcích p. p. č. 1089/2 a st. p. č.
186 v k. ú. Borovnička“, v kraji: Královéhradeckém, obci: Borovnička, katastrálním území:
Borovnička, číslo hydrologického pořadí (dále jen č. h. p.): 1-01-01-640-0-00,
hydrogeologický rajon (dále jen HGR): 5151 Podkrkonošský permokarbon, vodní útvar
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podzemních vod 5151 Podkrkonošsky permokarbon, určení polohy vodního díla: orientační
souřadnice místa stavby S-JTSK (X=1009382, Y=649348).
Průměrný povolený odběr
Maximální povolený odběr
Maximální měsíční povolený odběr
Roční povolený odběr
Počet měsíců v roce, kdy se odebírá

0,006
l/s
1 ,0
l/s
3
15
m /měsíc
150
m3/rok
12

Původ odebírané vody: připovrchový kolektor podzemní vody
Typ odběrného objektu: vrtaná studna prohloubená vrtem do hloubky 40 m
Vodní značka (cejch): Ne
K místnímu odběru není stanoveno ochranné pásmo vodního zdroje.
Povolení k odběru podzemní vody je vydáváno bez ohledu na jakost podzemní vody v místě
tohoto povoleného nakládání.
Vrtaná studna bude sloužit jako zdroj pitné vody pro RD čp. 171 na st. p. č. 186 v k. ú.
Borovnička.
Doba platnosti povolení k nakládání s vodami pro odběr podzemní vody je omezena na
dobu trvání vodního díla.
Účastník vodoprávního řízení dle § 27 odst. 1 písm. a) správního řádu:
Tadeáš Doskočil (03.09.1990), Vršce čp. 9, 507 33 Vršce
Ebonni Doskočil (07.04.1991), Batley Close čp. 8, HU9 4 QX Kingson upon Hull
v zastoupení na základě plné moci:
Monika Erbrtová (26.10.1971), Prostřední Lánov čp. 324, 543 41 Lánov
Účastníci vodoprávního řízení pro povolení k odběru podzemní vody dle § 27 odst. 2
správního řádu a § 115 odst. 4, 16 vodního zákona:
Obec Borovnička, Borovnička čp. 93, 544 75 Mostek
Pro povolení k nakládání s vodami k odběru podzemní vody se podle ustanovení § 9 odst.
1 vodního zákona ve znění pozdějších předpisů současně stanoví tyto podmínky a
povinnosti:
1. Povolené odběrové množství podzemní vody nesmí být překročeno.
2. Výkon instalovaného čerpadla bude dimenzován, příp. seřízen na navržený maximální
krátkodobý odběr, tzn. max. 1,0 l/s.
3. Oprávněný bude dbát o řádný provoz a údržbu vodního díla a zařízení umožňující
nakládání s vodami podle tohoto povolení.
4. Změny v množství odebírané vody musí být oznámeny vodoprávnímu úřadu.
5. Měření objemu odebíraných vod bude prováděno odečtem z vodoměru (roční
spotřeba vody). O měření budou prováděny záznamy.
6. Stavebník bude respektovat podmínky uvedené ve vyjádření osoby s odbornou
způsobilostí, datum 02/2022, odpovědný řešitel Mgr. Jan Soukup (č. aut. 2407/2019 odborná způsobilost v oboru sanační geologie a hydrogeologie).
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ČÁST B
Společné povolení
II. schvaluje stavební záměr
podle ustanovení § 94p odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním
řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů a podle § 13a č. 503/2006 Sb., o
podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, ve znění
pozdějších předpisů k provedení stavby vodního díla „Vrtaná studna na pozemcích p. p. č.
1089/2 a st. p. č. 186 v k. ú. Borovnička“, v kraji: Královéhradeckém, obci: Borovnička,
katastrálním území: Borovnička, číslo hydrologického pořadí (dále jen č. h. p.): 1-01-01-06400-00, hydrogeologický rajon (dále jen HGR): 4240 - Královéhradecká synklinála, vodní útvar
podzemní vody: , orientační souřadnice místa vypouštění S-JTSK (X=1009382, Y=649348).
Druh a účel umísťované stavby:
- vrtaná studna do hloubky 40 m, průměr manipulační šachtice 1,0 m, průměr vrtu: 220
mm do hloubky 6 m, 200 mm do hloubky 30 m, průměr zárubnice: ochranná pažnice PVC - 200 mm do hloubky min. 6 m, PVC - 140 mm do hloubky 30 m
- vodovodní potrubí z PE 32 o délce 13 m a elektropřípojka o délce 13 m
Stavba vrtané studny bude umístěna na pozemcích p. p. č. 1089/2 a st. p. č. 186 v k. ú.
Borovnička a bude provedena v rozsahu podle předložené projektové dokumentace
vyhotovené projektantem Ing. Alešem Kreislem, autorizovaným inženýrem pro stavby
vodního hospodářství (ČKAIT - 0601291). Umístění vodního díla je patrné z katastrálního
situačního výkresu v měřítku 1:250, který je grafickou přílohou tohoto rozhodnutí dle § 9
odst. 5 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního
opatření a stavebního řádu.
Účastník společného územního a stavebního řízení dle § 27 odst. 1 písm. a) správního řádu a
§ 94k písm. a) stavebního zákona):
Tadeáš Doskočil (03.09.1990), Vršce čp. 9, 507 33 Vršce
Ebonni Doskočil (07.04.1991), Batley Close čp. 8, HU9 4QX Kingson upon Hull
v zastoupení na základě plné moci:
Monika Erbrtová (26.10.1971), Prostřední Lánov čp. 324, 543 41 Lánov
Další účastníci společného územního a stavebního řízení na stavbu vodního díla (účastník
řízení dle § 27 odst. 2, 3 správního řádu a § 94k písm. b), c), d), e) stavebního zákona):
Obec Borovnička, Borovnička čp. 93, 544 75 Mostek
Česká spořitelna, a. s., Olbrachtova čp. 1929/62, Krč, 140 00 Praha
Karel Koblížek (27.09.1945), třída Edvarda Beneše čp. 1432/3, 500 12 Hradec Králové
Blanka Koblížková (29.08.1948), třída Edvarda Beneše čp. 1432/3, 500 12 Hradec Králové
Josef Čapek (11.05.1946), Táboritská čp. 2411, 544 01 Dvůr Králové nad Labem
Marie Čapková (11.05.1950), Táboritská čp. 2411, 544 01 Dvůr Králové nad Labem
Bohuslav Doležal (29.06.1958), Slatiny čp. 97, 506 01 Slatiny
Michal Doležal (02.08.1977), Školní čp. 247, 294 04 Dolní Bousov
ČEZ Distribuce, a. s., Teplická čp. 874/8, 405 02 Děčín
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Pro umístění a provedení stavby vodního díla se podle ustanovení § 15 odst. 3 zákona č.
254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších
předpisů a ustanovení § 94p zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním
řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů současně stanoví tyto podmínky a
povinnosti:
1) Před zahájením stavby vodního díla bude na viditelném místě u vstupu na
staveniště umístěn štítek „STAVBA POVOLENA“, který obdrží stavebník, jakmile
rozhodnutí nabude právní moci. Štítek musí být chráněn před povětrnostními vlivy,
aby údaje na něm uvedené zůstaly čitelné a ponechán na staveništi do kolaudace
stavby vodního díla.
2) Stavba vrtané studny budou provedeny podle projektové dokumentace zpracované
Ing. Janem Kreislem, autorizovaným inženýrem pro vodohospodářské stavby
(ČKAIT - 0601291. Případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení
vodoprávního úřadu.
3) Stavba vrtané studny bude umístěna na st. p. č. 186 a p. p. č. 1089/2 v k. ú.
Borovnička v souladu s koordinační situací stavby (příloha D.2 v měřítku 1:250),
která je součástí předložené dokumentace pro vydání společného povolení. Ve
výkresu je zakreslen současný stav území, požadované umístění stavby, vyznačeny
vazby na okolí, zejména vzdálenosti od hranic pozemku.
4) Stavebník oznámí termín zahájení stavby a název a sídlo stavebního podnikatele,
který bude stavbu provádět.
5) Stavbu provede odborná firma, která má oprávnění provádět vodohospodářské
stavby.
6) Při stavbě budou dodrženy základní technické požadavky pro vodní díla a obecné
technické požadavky na stavební konstrukce vodních děl podle vyhlášky č.
590/2002 Sb., o technických požadavcích pro vodní díla.
7) Při provádění stavby musí být veden stavební deník.
8) Před prováděním vlastní stavby je třeba nechat vytyčit veškeré podzemní sítě:
-

ČEZ Distribuce, a. s.
GridServices, s. r. o.
Česká telekomunikační infrastruktura, a. s.

9) Stavba bude odborně instalována zhotovitelem v souladu s ustanovením § 160
zákona č. 183/2006 Sb. stavebního zákona v platném znění dodavatelsky
oprávněnou osobou, případně svépomocí pokud bude prokazatelně zajištěn
stavební dozor oprávněnou osobou.
10) Podmínky stanovené ve vyjádření jednotlivých vlastníků nebo správců sítí jsou
závazné a kopie těchto vyjádření je investor povinen prokazatelně (např.
samostatným protokolem nebo zápisem do stavebního deníku) předat dodavateli
stavby při předání stavby.
11) Stavba vodního díla bude dokončena do 12/2023.
12) Pro dohled vodoprávního úřadu nad prováděním stavby byla stanovena závěrečná
kontrolní prohlídka stavby.
13) Stavba nebude užívána bez kolaudačního souhlasu.
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14) Do doby konání závěrečné kontrolní prohlídky budou na pozemcích dotčených
stavbou provedeny terénní úpravy v plném rozsahu.
15) Při převodu nebo přechodu majetku, se kterým je spojeno toto povolení, je nutné,
aby dosavadní oprávněný upozornil nového nabyvatele na povinnost oznámit
(podle ustanovení § 11 odst. 1 vodního zákona č. 254/2001 Sb. v platném znění)
tuto skutečnost příslušnému vodoprávnímu úřadu ve lhůtě 2 měsíců ode dne, kdy
k převodu nebo přechodu došlo.
16) Je třeba dodržovat odstupové vzdálenosti umisťování zdrojů znečištění ve smyslu
vyhlášky Ministerstva pro místní rozvoj č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na
využívání území v platném znění (§ 24a).
17) Stavbu provede odborná firma, která má oprávnění provádět vodohospodářské
stavby.
18) Budou sledovány stávající okolní zdroje na pozemcích p. p. č. 1031 (Karel a Blanka
Koblížkovi), 1089/2 (stavebníci), 1091/2 (Marie a Josef Čapkovi) v k. ú.
Borovnička před vrtáním a po vrtání odbornou firmou (budou zaměřeny hladiny
vody ve stávajících studních). V případě, že dojde ke ztrátě podzemní vody při
vrtných pracích odbornou firmou nebo k podstatnému snížení možnosti odběru
ve zdroji, je povinna osoba (při své provozní činnosti) nahradit škodu, která tímto
vznikla tomu, kdo má povoleno odebírat podzemní vodu z tohoto vodního zdroje,
a dále provést podle místních podmínek potřebná opatření k obnovení
původního stavu. Náhrada spočívá v opatření náhradního zdroje vody v souladu
s ustanovením § 29 odst. 2 vodního zákona.
19) Vrtné práce provede firma za dohledu odborně způsobilé osoby (hydrogeologa).
Vrt bude utěsněn a vystrojen např. bentonitovým těsněním tak, aby nedošlo
k přetokům mezi jednotlivými zvodnělými kolektory. V průběhu vrtných a následně
hydrogeologických prací (hydrodynamické zkoušky - OČZ) budou pozorovány
případné okolní jímací objekty. V případě negativních výsledků v průběhu vrtných či
následně testovacích prací bude vrt odborně zlikvidován oprávněnou firmou.
Nedojde k negativnímu ovlivnění ustáleného režimu podzemních vod na dané
lokalitě a k ovlivnění či ohrožení případných okolních odběrů sloužících pro
zásobování obyvatel vodou a na vodu vázaných ekosystémů.
20) Do šachtice studny nebo do objektu žadatele bude osazen vodoměr.
Toto rozhodnutí o povolení stavby pozbývá dle ustanovení § 115 odst. 4 stavebního zákona
ve znění pozdějších předpisů platnosti, jestliže stavba nebude zahájena do dvou let ode dne
nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.
Odůvodnění
Městský úřad Dvůr Králové nad Labem, odbor životního prostředí, vodoprávní úřad obdržel
dne 17.08.2022 pod čj.: MUDK-OŽP/82169-2022/sea 26371-2022 žádost žadatelů: Tadeáš
Doskočil (03.09.1990), Vršce čp. 9, 507 33 Vršce a Ebonni Doskočil (07.04.1991), Batley Close
čp. 8, HU9 4 QX Kingson upon Hull v zastoupení na základě plné moci: Monika Erbrtová
(26.10.1971), Prostřední Lánov čp. 324, 543 41 Lánov o vydání společného povolení na
stavbu vodního díla „Vrtaná studna na pozemcích p. p. č. 1089/2 a st. p. č. 186 v k. ú.
Borovnička“ a o povolení k odběru podzemní vody. Tyto žádosti jsou projednávány v souladu
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s ustanovením § 9 odst. 5 vodního zákona ve společném řízení vzhledem k tomu, že jsou
splněny podmínky ustanovení § 140 správního řádu.
MěÚ Dvůr Králové nad Labem, odbor životního prostředí - vodoprávní úřad podle ustanovení
§ 115 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění
pozdějších předpisů oznámil písemnou formou (na dodejky) zahájení vodoprávního řízení
ohledně vydání společného povolení, o povolení odběru podzemní vody veřejnou vyhláškou
všem známým účastníkům řízení i dotčeným správním orgánům dne 19.08.2022 pod č.j.:
MUDK-OŽP/82434-2022/sea 26371-2022, kterým bylo stanoveno veřejné ústní jednání
spojené s ohledáním na místě stavby na den 21.09.2022 v 8.45 hodin. Veřejné projednání
bylo oznámeno rovněž veřejnosti vzhledem k tomu, že obec Borovnička nemá schválen
územní plán. V daném případě se však nejedná o řízení s velkým počtem účastníků, proto
vodoprávní úřad doručoval všem účastníkům řízení jednotlivě. Vodoprávní úřad ověřil, že
žádné jiné osoby nad rámec výše uvedeného okruhu účastníků řízení nesplňují podmínky pro
účastenství v předmětném řízení.
Vodoprávní úřad dále v oznámení o zahájení společného řízení uvedl, že ve smyslu
ustanovení § 36 odst. 3 správního řádu dává účastníkům řízení možnost vyjádřit se
k podkladům rozhodnutí až do vydání rozhodnutí ve věci, přičemž rozhodnutí nebude
vydáno dříve než 3 dny po skončení lhůty stanovené k uplatnění námitek/stanovisek.
V rámci veřejného ústního projednání vodoprávní úřad ověřil, že žadatelé splnili svoji
povinnost dle ustanovení § 87 odst. 2 stavebního zákona, zajistili vyvěšení informace o
navrhovaném záměru v území na místě určeném vodoprávním úřadem a tuto zde ponechali
až do doby konání veřejného ústního jednání.
V rámci veřejného ústního jednání vodoprávní úřad přítomné osoby seznámil s navrhovaným
záměrem v území i s podklady pro vydání rozhodnutí. V průběhu ústního projednání nebyly
podány žádné námitky ani připomínky z účastníků řízení ani z veřejnosti.
Vodoprávní úřad ve společném povolení v souladu s ustanovením § 94p odst. 1 stavebního
zákona schválil stavební záměr, vymezil pozemky pro realizaci a stanovil podmínky pro
umístění a provedení stavby. Stanovil společné, případně specifické podmínky pro umístění a
povolení stavby hlavní a vedlejších staveb v souboru staveb. Podmínkami zabezpečil ochranu
veřejných zájmů a stanovil zejména návaznost na jiné podmiňující stavby a zařízení, dodržení
obecných požadavků na výstavbu, popřípadě technických norem.
Vodoprávní úřad v souladu s ustanovením § 9 odst. 2 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější
úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu v platném znění (dále
jen „vyhláška č. 503/2006 Sb.“) stanovil podmínky, kterými se zabezpečí soulad umístění
stavby s cíli a úkoly územního plánování, zejména s územně plánovací dokumentací. Dále
podmínky a požadavky vyplývající ze závazných stanovisek dotčených orgánů, napojení
stavby na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu a podmínky pro ochranu práv a
právem chráněných zájmů vztahujících se k nemovitostem. Stanoviska účastníků řízení a
dotčených orgánů byla zahrnuta do podmínek tohoto rozhodnutí. Vodoprávní úřad v souladu
s ustanovením § 157 stavebního zákona uložil povinnost vést stavební deník.
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Ověřená projektová dokumentace, stejnopis rozhodnutí opatřený doložkou právní moci a
štítek stavba povolena budou žadateli zaslány dle § 94p odst. 4 stavebního zákona po nabytí
právní moci tohoto rozhodnutí. Stavba nesmí být zahájena, dokud stavební povolení
nenabude právní moci. Žadatel je povinen štítek před zahájením stavby umístit na viditelném
místě u vstupu na staveniště a ponechat jej tam až do dokončení stavby.
Společné povolení má podle § 94p odst. 5 stavebního zákona platnost 2 roky ode dne nabytí
právní moci. Společné povolení pozbývá platnosti, jestliže stavba nebyla zahájena v době
jeho platnosti. Společné povolení pozbývá platnosti též dnem, kdy stavební úřad obdrží
oznámení stavebníka o tom, že od provedení svého stavebního záměru upouští; to neplatí,
jestliže stavba již byla zahájena. Dobu platnosti společného povolení může stavební úřad
prodloužit na odůvodněnou žádost stavebníka podanou před jejím uplynutím. Podáním
žádosti se staví běh lhůty platnosti společného povolení.
Vodoprávní úřad v souladu s ustanovením § 18c odst. 2 vyhlášky č. 503/2006 Sb. uložil
povinnost oznámit termín zahájení stavby a název a sídlo stavebního podnikatele, který bude
stavbu provádět, stanovil termín dokončení stavby a stanovil, že stavbu lze užívat jen na
základě kolaudačního souhlasu.
Investor předloží společně se žádostí o kolaudační souhlas tyto doklady:
- předávací protokol o stavbě vodního díla tj. studny (pokud bude stavba
prováděna dodavatelsky), v případě, že bude stavba prováděna svépomocí žadatel předloží protokol o provedeném stavebním dozoru oprávněnou osobou
autorizovanou pro vodohospodářské stavby s příslušnou specializací
- prohlášení o shodě na použitý materiál
- stavební deník
- doklad o zkoušce vodotěsnosti vodovodu
- doklad o elektrorevizi zařízení na studnu
- závěrečná zpráva od hydrogeologa o provedení vrtných prací a čerpacích
zkoušek včetně záznamu sledovaní okolních studní (měření hladin vody)
Odůvodnění okruhu účastníků vodoprávního řízení:
Účastníci vodoprávního řízení byli určeni podle § 27 odst. 1 písm. a) a 2, 3 správního řádu,
podle § 94k písm. b), c), d) stavebního zákona a podle § 115 odst. 4 vodního zákona.
Účastníky vodoprávního řízení jsou žadatel a další dotčené osoby, které mohou být
rozhodnutím přímo dotčeny ve svých právech nebo povinnostech, a rovněž osoby, o kterých
to stanoví zvláštní zákon: Tadeáš Doskočil (03.09.1990), Vršce čp. 9, 507 33 Vršce a Ebonni
Doskočil (07.04.1991), Batley Close čp. 8, HU9 4 QX Kingson upon Hull (žadatelé o vydání
společného povolení a odběr podzemní vody a vlastníci dotčených pozemků p. p. č. 1089/2 a
st. p. č. 186 v k. ú. Borovnička), Obec Borovnička, Borovnička čp. 93, 544 75 Mostek (obec,
v jejímž územním obvodu může dojít rozhodnutím vodoprávního úřadu k ovlivnění vodních
poměrů nebo životního prostředí), Česká spořitelna, a. s., Olbrachtova čp. 1929/62, Krč, 140
00 Praha (zástavní právo smluvní na dotčené pozemky p. p. č. 1089/2 a st. p. č. 186 v k. ú.
Borovnička), Karel Koblížek (27.09.1945), třída Edvarda Beneše čp. 1432/3, 500 12 Hradec
Králové (vlastník sousedního pozemku p. p. č. 1031 v k. ú. Borovnička), Blanka Koblížková
(29.08.1948), třída Edvarda Beneše čp. 1432/3, 500 12 Hradec Králové (vlastník sousedního
pozemku p. p. č. 1031 v k. ú. Borovnička), Josef Čapek (11.05.1946), Táboritská čp. 2411, 544
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01 Dvůr Králové nad Labem (vlastník sousedních pozemků p. p. č. 1090, 1091/2 v k. ú.
Borovnička), Marie Čapková (11.05.1950), Táboritská čp. 2411, 544 01 Dvůr Králové nad
Labem (vlastník sousedních pozemků p. p. č. 1090, 1091/2 v k. ú. Borovnička), Bohuslav
Doležal (29.06.1958), Slatiny čp. 97, 506 01 Slatiny (vlastník sousedního pozemku p. p. č.
1089/3 v k. ú. Borovnička), Michal Doležal (02.08.1977), Školní čp. 247, 294 04 Dolní Bousov
(vlastník sousedního pozemku p. p. č. 1089/3 v k. ú. Borovnička), ČEZ Distribuce, a. s.,
Teplická čp. 874/8, 405 02 Děčín (vlastník technické infrastruktury).
Žádost byla doložena všemi povinnými doklady podle vyhlášky č. 183/2018 Sb., o dokladech
žádosti o rozhodnutí nebo vyjádření a o náležitostech povolení, souhlasů a vyjádření
vodoprávního úřadu a dalšími doklady a podle vyhlášky č. 503/2006 Sb. o podrobnější
úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu ke společnému
povolení včetně povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových a to:
1) 3 x projektová dokumentace stavby studny zpracovaná autorizovaným inženýrem pro
stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství - Ing. Aleš Kreisl
2) výpis z evidence nemovitostí a katastrální mapa
3) plná moc k zastupování žadatele
4) vyjádření správce povodí tj. Povodí Labe, státní podnik, Hradec Králové ze dne
10.08.2022 pod č.j.: PLa/2022/033156
5) vyjádření všech podzemních sítí: (Cetin, a. s. ze dne 11.07.2022 pod č. j: 707271/22, ČEZ
Distribuce, a. s. Děčín ze dne 11.07.2022 pod značkou 0101773974, Gasnet Služby, s. r.
o. ze dne 11.07.2022 pod značkou 5002650549, Telco Pro Services v březnu 2022 a.s. ze
dne 11.07.2022 pod značkou 0201439519, ČEZ ICT Services, a.s. ze dne 11.07.2022 pod
značkou 0700577109)
6) koordinované závazné stanovisko vydané MěÚ Dvůr Králové nad Labem - odborem ŽP
dne 03.08.2022 pod č.j.: MUDK-OŽP/68877-2021/nyp 22192-2022
7) vyjádření Obvodního báňského úřadu pro území krajů Královéhradeckého a
Pardubického ze dne 15.07.2022 pod značkou SBS 30958/2022/OBÚ-09/1
8) hydrogeologický posudek a projekt hydrogeologického průzkumu zpracovaný firmou
Hydrogeo Soukup s.r.o.
V rámci celého vodoprávního řízení bylo zjištěno:
Dokumentace stavby na studnu byla vypracována Ing. Janem Kreislem, autorizovaným
inženýrem pro stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství, ČKAIT - 0601291.
Projektová dokumentace řeší stavbu vodního díla „Vrtaná studna na pozemcích p. p. č.
1089/2 a st. p. č. 186 v k. ú. Borovnička“. Vodoprávní úřad předložený projekt posoudil a
dospěl k názoru, že uskutečněním stavby nebudou ohroženy zájmy společnosti ani
nepřiměřeně omezena či ohrožena práva a oprávněné zájmy účastníků řízení.
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. Poplatek byl zaplacen
vodoprávnímu úřadu dne 25.08.2022, variabilní symbol 8075000404. Vodoprávní úřad při
posuzování vycházel z doložených dokladů nezbytných pro rozhodnutí a neopominul
skutečnost, že stavba se nachází na území Chopav (chráněná oblast přirozené akumulace
vod) dle nařízení vlády ČSR č. 85/1981 Sb. ze dne 24.06.1981 - východočeská křída).
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Poučení účastníků
Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení podat podle ustanovení § 81 odst. 1 zákona č.
500/2004 Sb., správního řádu, ve znění pozdějších předpisů, odvolání ke Krajskému úřadu
Královéhradeckého kraje, odboru životního prostředí a zemědělství a to do 15ti dnů ode dne
doručení rozhodnutí prostřednictvím Městského úřadu Dvůr Králové nad Labem, odboru
životního prostředí.
„Otisk úředního razítka“
Mgr. Andrea Šévlová
samostatná odborná referentka
odboru životního prostředí

Přílohy pro stavebníka (po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí)
1. Ověřená projektová dokumentace
2. Štítek "Stavba povolena"
Doručí se:
Žadateli (účastník řízení dle § 27 odst. 1 písm. a) správního řádu a § 94k písm. a) stavebního
zákona (doporučeně na dodejku):
Tadeáš Doskočil (03.09.1990), Vršce čp. 9, 507 33 Vršce
Ebonni Doskočil (07.04.1991), Batley Close čp. 8, HU9 4QX Kingson upon Hull
v zastoupení na základě plné moci:
Monika Erbrtová (26.10.1971), Prostřední Lánov čp. 324, 543 41 Lánov
Další účastníci společného územního a stavebního řízení pro povolení stavby vodního díla
(účastník řízení dle § 27 odst. 2, 3 správního řádu, dle § 94k písm. b), c), d) stavebního
zákona, doporučeně na dodejku, datovou schránkou a k vyvěšení na obecní úřední desce):
Obec Borovnička, Borovnička čp. 93, 544 75 Mostek
Česká spořitelna, a. s., Olbrachtova čp. 1929/62, Krč, 140 00 Praha
Karel Koblížek (27.09.1945), třída Edvarda Beneše čp. 1432/3, 500 12 Hradec Králové
Blanka Koblížková (29.08.1948), třída Edvarda Beneše čp. 1432/3, 500 12 Hradec Králové
Josef Čapek (11.05.1946), Táboritská čp. 2411, 544 01 Dvůr Králové nad Labem
Marie Čapková (11.05.1950), Táboritská čp. 2411, 544 01 Dvůr Králové nad Labem
Bohuslav Doležal (29.06.1958), Slatiny čp. 97, 506 01 Slatiny
Michal Doležal (02.08.1977), Školní čp. 247, 294 04 Dolní Bousov
ČEZ Distribuce, a. s., Teplická čp. 874/8, 405 02 Děčín
Dotčené orgány (datovou schránkou):
Obecní úřad Mostek - stavební úřad, Mostek čp. 34, 544 75 Mostek
Obvodní báňský úřad pro území krajů Královéhradeckého a Pardubického, Wonkova čp.
1142/1, 500 02 Hradec Králové
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Na vědomí (datovou schránkou):
Povodí Labe, s. p., Víta Nejedlého čp. 951, 500 03 Hradec Králové
Krajský úřad Královéhradeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, vodní
hospodářství, Pivovarské náměstí čp. 1245/2, 500 03 Hradec Králové
a.a.
Veřejnost:
Veřejnou vyhláškou
Vypraveno dne 22.09.2022
Toto rozhodnutí musí být vyvěšeno nejméně po dobu 15 dnů.
Obecní úřad Borovnička tímto žádáme o vyvěšení tohoto rozhodnutí - veřejné vyhlášky na
úřední desce a elektronické desce úřadu po dobu 15-ti dnů. Po sejmutí žádáme o vrácení
oznámení - veřejné vyhlášky, opatřené potvrzením o vyvěšení a sejmutí (razítko a podpis
orgánu na každý list oznámení) na odbor životního prostředí, vodoprávní úřad Městského
úřadu Dvůr Králové nad Labem. Toto oznámení - veřejná vyhláška bude vyvěšena i na úřední
desce a elektronické desce Městského úřadu Dvůr Králové nad Labem.

Vyvěšeno 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 na úřední desce)
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Digitálně podepsal Andrea Šévlová
Datum: 21.09.2022 14:06:41 +02:00
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