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OZNÁMENÍ 

ZAHÁJENÍ SPOLEČNÉHO ŘÍZENÍ 

 

Mgr. Lenka Šmejkalová, nar. 20.10.1978, Herbenova 738/14, Klíše, 400 01  Ústí nad Labem 1, 

Mgr. Martin Šmejkal, nar. 20.02.1976, Herbenova 738/14, Klíše, 400 01  Ústí nad Labem 1, 

které zastupuje Václav Mlčoch, nar. 25.03.1953, náměstí T. G. Masaryka 710, 468 51  Smržovka 

(dále jen "žadatel") podal dne 15.01.2020 žádost k nakládání s podzemními vodami - k jejich odběru a k 

vydání společného povolení na stavbu: 

 

vrtaná studna pro budoucí RD 

Údaje o místu: 

Název kraje Liberecký kraj 

Název obce Líšný 

Identifikátor katastrálního území 685135 

Název katastrálního území Líšný 

Parcelní čísla dle evidence katastru nemovitostí st. p. 52 v katastrálním území Líšný 

Číslo hydrologického pořadí a podpořadí 1-05-02-005 

Hydrogeologický rajon 6414 

Přímé určení polohy (souřadnice X, Y) 988957, 678230 

rozsah nakládání s vodami: 

Odběry pro pitné účely zásobování obyvatelstva 

Studny studna vrtaná 

Údaje o povoleném množství odběru 

Průměrný povolený odběr 0,004 l/s 

Maximální povolený odběr 0,2 l/s 

Maximální měsíční povolený odběr 0,0117 tis. m3/měs 

Roční povolený odběr 0,140 tis. m3/rok 

Časové omezení platnosti povolení pro množství 

odebíraných vod 

po dobu životnosti a funkčnosti souvisejícího 

vodního díla - vrtané studny 

Počet měsíců v roce, kdy se odebírá 12 

Uložená měření 

Způsob měření množství vody (Č 40) odečtem na vodoměru nebo hydraulickým 

výpočtem z registrovaných veličin 

Četnost sledování jakosti odebírané vody průběžně a vždy při podezření na zhoršenou 

jakost vody 

Umístění stavby: 

V souladu s §94o a § 90odst. 2 stavebního zákona je stavba je v souladu s politikou územního rozvoje, 

územně plánovací dokumentací, cílů a úkolů územního plánování. 
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Studna bude umístěna na pozemku investora st. p. 52 ve vzdálenosti 3 m SSV směrem od ppč. 397 a ve 

vzdálenosti 3 m VVJ směrem od ppč. 386/2 vše k.ú. Líšný. 

 

Stavba obsahuje: 

Studny studna vrtaná 

Počet povolovaných studní (dle Č 03) 1 

Hloubka studny 30 m 

• studna bude vrtaná, průměr vrtu bude min. 190 mm, pažení PVC DN 125 mm, v úseku zvodněné 

vrstvy (20 – 24 m a 26 – 30 m) bude štěrbinově perforovaná (štěrbina 1 mm), jinak bude plná, 

pažnice bude těsněna bentonitovou směsí do hloubky 5 m, v hloubce 5 – 30 m obsypána praným 

kačírkem (1,6-4 mm) 

• zhlaví studny bude osazeno na podkladní betonovou desku prostého betonu tloušťky min 1000 

mm, zhlaví bude zhotoveno ze svařovaného polypropylenu tl. 15 mm o průměru 800 mm, 

celková hloubka min. 1800 mm a bude vyvedena min 0,5 m nad terén a zabezpečena proti 

pronikání nečistot nebo povrchových vod (min. plastový poklop DN 1000 mm a hutněná zemina 

v okolí zhlaví studny 1,4 m od středu zhlaví) 

• současně povolované vedlejší stavby: 

- součástí studny bude odpovídající čerpadlo které bude odborně instalováno a na které bude 

provedena revizní zkouška, čerpadlo bude umístěno cca v 25 m vrtu 

- vnější část vnitřního vodovodu bude napojena na novou studnu na pozemku investora a bude 

zhotovena z trub PE- DN 1 průměr 32 x 2.9 v délce dle pozice budoucího RD (doplněno po 

stavbě RD) potrubí bude uloženo na hutněné pískové lože a obsypáno pískem, zásyp bude 

pečlivě hutněn, současně s potrubím bude veden napájecí kabel čerpadla, vodovodní potrubí 

bude uloženo v nezámrzné hloubce cca 1,2 m 

 

Městský úřad v Železném Brodě, odbor životního prostředí - vodoprávní úřad, jako vodoprávní úřad 

příslušný podle § 106 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve 

znění pozdějších předpisů (dále jen "vodní zákon"), a speciální stavební úřad příslušný podle § 15 odst. 4 

vodního zákona a § 15 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební 

zákon) ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), oznamuje zahájení společného řízení 

podle § 94m stavebního zákona, ve kterém upouští od ústního jednání. Dotčené orgány mohou uplatnit 

závazná stanoviska, účastníci řízení své námitky a veřejnost připomínky do 

 

15 dnů  

od doručení tohoto oznámení. 

 

Účastníci řízení mohou nahlížet do podkladů rozhodnutí (Městský úřad v Železném Brodě, odbor 

životního prostředí - vodoprávní úřad, úřední dny pondělí a středa 8:00 - 17:00 hod. V ostatní dny po 

telefonické dohodě.). 

Při vymezování okruhu účastníků řízení k povolení k nakládání s podzemními vodami - k jejich odběru, 

dospěl vodoprávní úřad k závěru, že dle § 115 odst. 16 vodního zákona je účastníkem řízení dle § 27 odst. 

1 písm. a) žadatel a účastníkem řízení je dále dle § 27 odst. 2. správního řádu obec Líšný.   

Při vymezování okruhu účastníků územního a stavebního řízení dospěl vodoprávní úřad k závěru, že v 

daném případě toto právní postavení dle § 94k písm. a) stavebního zákona přísluší stavebníkovi, který je 

zároveň vlastníkem pozemku st. p. 52 k.ú. Líšný, na kterém má být požadovaný záměr uskutečněn. dále 

dle § 94k písm. b) obci, na jejímž území má být požadovaný záměr uskutečněn a dle § 94k písm. e) 

vlastníkům sousedních pozemků parc.č. 384, 386/2 a 397 vše k.ú. Líšný. Současně toto právní postavení 

přísluší vlastníkům veřejné technické infrastruktury, kteří vlastní v zájmovém území navržené stavby 

podzemní i nadzemní vedení a zařízení. Vodoprávní úřad dospěl k závěru, že jiná věcná práva k 

sousedním stavbám anebo k sousedním pozemkům nebo stavbám na nich nemohou být záměrem přímo 

dotčena a proto nebyli vymezeni jako účastníci řízení.  
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Poučení: 

Závazná stanoviska dotčených orgánů, námitky účastníků řízení a připomínky veřejnosti musí být 

uplatněny v uvedeném termínu, jinak se k nim nepřihlíží. K závazným stanoviskům a námitkám k věcem, 

o kterých bylo rozhodnuto při vydání územně plánovací dokumentace, se nepřihlíží. K námitkám, které 

překračují rozsah a nesplňují požadavky § 89 odst. 4 stavebního zákona, se nepřihlíží. Účastník řízení ve 

svých námitkách uvede skutečnosti, které zakládají jeho postavení jako účastníka řízení, a důvody podání 

námitek. 

Obec může uplatnit námitky k ochraně zájmů obce a zájmů občanů obce. Vlastník pozemku nebo stavby, 

na kterých má být požadovaný záměr uskutečněn, není-li sám žadatelem, nebo ten, kdo má jiné věcné 

právo k tomuto pozemku nebo stavbě, nebo osoba, jejíž vlastnické nebo jiné věcné právo k sousedním 

stavbám anebo sousedním pozemkům nebo stavbám na nich může být společným povolením přímo 

dotčeno, může uplatňovat námitky proti projednávanému záměru v rozsahu, jakým je její právo přímo 

dotčeno. Osoba, která je účastníkem řízení podle zvláštního právního předpisu, může uplatňovat námitky 

pouze v rozsahu, v jakém je projednávaným záměrem dotčen veřejný zájem, jehož ochranou se podle 

zvláštního právního předpisu zabývá. 

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, které překračují uvedený 

rozsah, se nepřihlíží. 

Nechá-li se některý z účastníků zastupovat, předloží jeho zástupce písemnou plnou moc. 

 

 

 

 

Mgr. Martin Hoření 

vedoucí Odboru životního prostředí  

MěÚ Železný Brod 

  

 

 

 

Obdrží: 

účastníci – stavebník: 

Mgr. Martin Šmejkal, Herbenova č.p. 738/14, Klíše, 400 01  Ústí nad Labem 1, 

Mgr. Lenka Šmejkalová, Herbenova č.p. 738/14, Klíše, 400 01  Ústí nad Labem 1, 

  které zastupuje: Václav Mlčoch, Radčická č.p. 960, Liberec XIV-Ruprechtice, 460 14  Liberec 14 

 trvalý pobyt: náměstí T. G. Masaryka č.p. 710, 468 51  Smržovka 

  

vlastníci sousedních nemovitostí a ti jejichž práva mohou být stavbou přímo dotčena: 

Jitka Chrbolková, Pichlova č.p. 2651, Zelené Předměstí, 530 02  Pardubice 2 

Obec Líšný, IDDS: rrkan5g 

  

dotčené orgány státní správy: 

Povodí Labe, státní podnik, IDDS: dbyt8g2 

MěÚ Železný Brod, odbor územ.plánování a reg.rozvoje, náměstí 3. května č.p. 1, 468 22  Železný Brod 

MěÚ Železný Brod, stavební úřad, náměstí 3. května č.p. 1, 468 22  Železný Brod 
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