MAGIS T RÁT MĚ STA OL OMO U CE
ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
oddělení vodního hospodářství
Hynaisova 34/10, 779 00 Olomouc
Spisový znak-231.2, skartační znak/skartační lhůta – A/20
Č. j. SMOL/264263/2019/OZP/VH/Sme
Spisová značka: S-SMOL/184458/2019/OZP

V Olomouci 07.10.2019

Uvádějte vždy v korespondenci

Oprávněná úřední osoba pro vyřízení: Mgr. Jana Smékalová, dveře č. 4.24
Telefon: 588488325
E-mail:
jana.smekalova@olomouc.eu
Oprávněná úřední osoba pro podepisování: Ing. Hana Zvoníčková
„Zdroj vody - vrtaná studna na pozemku parc. č. 2578 k.ú. Hlubočky“

OZNÁMENÍ
VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU
o zahájení společného územního, stavebního a vodoprávního řízení
bez místního šetření
Magistrát města Olomouce odbor životního prostředí jako věcně příslušný podle ustanovení § 104 odst. 2
písm. c) a § 106 odst. 1 zákona č. 254/2001Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve
znění pozdějších předpisů a jako místně příslušný vodoprávní úřad podle ustanovení § 11 zákona
č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů s působností speciálního stavebního úřadu podle
ustanovení § 15 odst. 5 vodního zákona a ustanovení § 15 odst. 1 písm. d) zákona č. 183/2006 Sb., o
územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) a příslušného stavebního úřadu § 94j odst. 1 a 2
stavebního zákona,
o z n a m u j e podle ustanovení ust. § 47 odst. 1 správního řádu, § 94m odst. 1 stavebního zákona a § 115
vodního zákona všem známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům, že
žadatel MUDr. ARNOLD PAVLÍK, nar. 15.10.1962, Olomoucká 586/4, Bruntál, 792 01 Bruntál 1, v
zastoupení: AZ STUDNY s.r.o., IČO: 25908308, Mgr. Evou Pudlovou, jednatelkou, Dolní žleb 2103/20,
Šternberk, 785 01 Šternberk 1, podal dne 11.07.2019 u odboru životního prostředí Magistrátu města
Olomouce žádost o vydání:
povolení k odběru podzemní vody podle ustanovení § 8 odst. 1 písm. b) bod 1. vodního zákona
společné povolení - schválení stavebního záměru „Zdroj vody - vrtaná studna“ podle ustanovení § 15
odst. 1 a 6 vodního zákona a § 94j stavebního zákona
na pozemku parc. č. 2578 v k.ú. Hlubočky, obec Hlubočky, zahrada, Olomoucký kraj, HGR 6612|Kulm
Nízkého Jeseníku v povodí Moravy, č.h.p. 4-10-03-1070-0-00|Hluboček, orientační určení polohy
(souřadnice X;Y: 1 118 715,6; 534 743,9).
Jednoduchý popis stavby:
Záměrem žadatele je vybudování vrtané studny umístěné na pozemku parc. č. 2578 k.ú. Hlubočky (zahrada):
studna bude umístěna ve vzdálenosti 6,70 m od společné hranice s pozemkem parc. č. 2584 a ve vzdálenosti
41,40 m od hranice s pozemkem parc. č. 2893.
Studna bude situována v málo propustném prostředí a v předepsané vzdálenosti od zdrojů možného
znečistění - v souladu s § 24a odst. 2 vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území,
ve znění pozdějších předpisů. Vzhledem k charakteru zvodnělého horizontu, směru proudění podzemní vody
a umístění nejbližších studní, které jsou situovány ve vzdálenostech větších než je předpokládaný dosah
depresního kužele vodní hladiny, který činí 12,10 m, při požadovaném odběru vody ve výši max. 400 l/den a
0,3 l/s, lze vzájemné ovlivnění s okolními studnami vyloučit a odběr podzemní vody lze pro požadovanou

spotřebu povolit bez omezení. V okolí plánované studny se nachází sousední vodní zdroje: studna S1 na
pozemku parc. č. 2576 ve vzdálenosti cca 21,0 m JV směrem.
Vrtaná studna bude provedena vrtem o průměru 190 mm do hloubky 20,0 m od stávajícího terénu, který
bude následně osazen zárubnicí o průměru 125 mm. Zhlaví studny - manipulační šachta bude provedena z
betonových skruží průměru 0,80 m, vyvedených 0,5 m nad okolní terén, která bude zakryta studničním
betonovým poklopem.
Terén v okolí studny bude proveden ve spádu 2% od okraje skruží, aby povrchová voda nemohla pronikat do
studny.
Výtlačné potrubí ze studny bude součástí projektové dokumentace rekonstrukce chaty č.ev. 35, Hlubočky.
Studna bude sloužit jako zdroj pitné a užitkové vody pro potřeby chaty a závlahy zahrady.
Údaje o požadovaném nakládání s vodami:
Původ vody - zdroj vody (kód/název):
Účel užití vody (kód/název):
Vodní díla (kód/název):
Typ odběrného objektu (kód/název):

06|podzemní voda mělkého oběhu
16|ostatní;07|závlahy ostatních pozemků
531|studna vrtaná
09|vrt

v tomto rozsahu:
Průměrný povolený odběr (l/s):
0,005
Max. povolený odběr (l/s):
0,3
Max. měsíční povolený odběr (tis. m3/měs.):
0,012
Roční povolený odběr (tis. m3/rok):
0,144
Počet měsíců v roce, kdy se odebírá:
12
Velikost zásob. spotřebiště:
chata, zahrada
K místu odběru je stanoveno ochranné pásmo vodního zdroje:
NE
Časové omezení platnosti povolení pro množství odebíraných vod (počet let): na dobu životnosti stavby.
Další podrobnosti jsou uvedeny v projektu stavby, který vypracoval Ing. Petr Kuda, autorizovaný inženýr pro
vodohospodářské stavby, ČKAIT - 1200100, pod zak. č. 090619.
K vodoprávnímu řízení bylo předloženo:
- plná moc pro zastupování ze dne 1.7.2019
- souhlas vlastníka pozemku s umístěním a stavbou vrtané studny ze dne 29.6.2019
- kopie katastrální mapy, výpis z KN
- projekt stavby vrtané studny, který vypracoval Ing. Petr Kuda, autorizovaný inženýr pro
vodohospodářské stavby, ČKAIT - 1200100, pod zak. č. 090619
- závazné stanovisko MMOl OŽP - oddělení ochrany ovzduší a státní správy odpadů ze dne 11.6.2019 č.j.
SMOL/156886/2019/OZP/OOSSO/Noz
- vyjádření osoby s odbornou způsobilostí zpracované Ing. Pavlem Krčem; odborná způsobilost
v hydrogeologii, květen 2019
- stanovisko správce povodí Moravy, s.p., Brno ze dne 12.6.2019 zn. PM-23104/2019/5203/So
- vyjádření správců sítí –
MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a.s., zn. OL/B/19400006917/19/Mik ze dne 23.5.2019
ČEZ Distribuce, a.s., zn. 0101117961 ze dne 27.5.2019
Česká telekomunikační infrastruktura a.s., č.j.: 644171/19 ze dne 27.5.2019
GridServices, s.r.o., zn. 5001935350 ze dne 27.5.2019
- správní poplatek ve výši 300,- Kč zaplacen dne 11.7.2019.
Vzhledem k ustanovení § 36 odst. 3 správního řádu se mohou účastníci řízení vyjádřit k podkladům
rozhodnutí, jež jsou součástí spisové dokumentace.
Při vymezování okruhu účastníků řízení v případě vydání společného povolení vodoprávní úřad postupoval
podle ustanovení § 94k stavebního zákona a § 115 vodního zákona.
Vzhledem k tomu, že jsou vodoprávnímu úřadu dobře známy poměry staveniště a žádost poskytuje
dostatečný podklad pro posouzení navrhované stavby, upouští ve smyslu § 94m odst. 3 citovaného
stavebního zákona od místního šetření a ústního jednání.

Dotčené orgány a účastníci společného územního a stavebního řízení mohou svá závazná stanoviska,
námitky, popřípadě důkazy uplatnit podáním u odboru životního prostředí, oddělení vodního hospodářství
Magistrátu města Olomouce, učiněným nejpozději do:
15 ti dnů po doručení tohoto oznámení.
K později podaným námitkám nebude přihlédnuto.
Nechá-li se některý z účastníků řízení zastupovat, předloží jeho zástupce písemnou plnou moc.
Podle § 94n odst. 2 stavebního zákona se nepřihlíží k závazným stanoviskům a námitkám k věcem, o
kterých bylo rozhodnuto při vydání územně plánovací dokumentace.
Podle ust. § 94n odst. 3 stavebního zákona osoba, která je účastníkem řízení podle § 94k písm. c) až e), může
uplatňovat námitky proti projednávanému stavebnímu záměru, dokumentaci, způsobu provádění a užívání
stavebního záměru nebo požadavkům dotčených orgánů, pokud jimi může být přímo dotčeno jeho vlastnické
nebo jiné věcné právo k pozemku nebo stavbě. Obec uplatňuje ve společném územním a stavebním řízení
námitky k ochraně zájmů obce a zájmů 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. Účastník řízení ve svých námitkách uvede skutečnosti,
které zakládají jeho postavení jako účastníka řízení, a důvody podání námitek.
Účastníkem společného územního a stavebního řízení podle § 94k písm. c) až e) je:
c) vlastník stavby, na které má být požadovaný stavební záměr uskutečněn, není-li sám stavebníkem, nebo
ten, kdo má ke stavbě jiné věcné právo, není-li sám stavebníkem,
d) vlastník pozemku, na kterém má být požadovaný stavební záměr uskutečněn, není-li sám stavebníkem,
nebo ten, kdo má jiné věcné právo k tomuto pozemku,
e) osoba, jejíž vlastnické právo nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám anebo sousedním pozemkům
nebo stavbám na nich může být společným povolením přímo dotčeno.
Účastníci řízení o povolení k nakládání s vodami byli stanoveni podle ustanovení § 115 odst. 16 vodního
zákona.
Podle ustanovení § 36 odst. 1 a 2 správního řádu mají účastníci řízení ve věci povolení k nakládání s vodami
právo navrhovat důkazy a činit jiné návrhy a vyjádřit v řízení své stanovisko.
Vzhledem k tomu, že jsou vodoprávnímu úřadu dostatečně známy poměry v území, upouští od konání
ústního jednání a místního šetření a dává tímto možnost účastníkům řízení ve věci povolení k nakládání s
vodami uplatnit své námitky a připomínky podáním u odb. ŽP MMOl učiněným do
15 dnů ode dne doručení tohoto oznámení.
Ve stejné lhůtě, jak je výše uvedeno, mohou sdělit svá stanoviska i dotčené orgány.
Nechá-li se některý z účastníků zastupovat, předloží jeho zástupce plnou moc.
Právo nahlédnout do spisu mohou účastníci řízení realizovat do doby vydání rozhodnutí vždy v úřední dny
pondělí a středa od 8,00 – 12,00, 13,00 - 17,00 hod. v kanceláři odboru ŽP Magistrátu města Olomouce,
Hynaisova 10, č. dv. 4.24, nebo mimo úřední dny po dohodě s příslušným referentem.
Poučení: Vyrozumění o zahájení společného územního a stavebního řízení má povahu opatření, proti
kterému odvolání není přípustné.
otisk razítka

Ing. Hana Zvoníčková
vedoucí oddělení vodního hospodářství

Doručení:
Podle ust. § 25 a § 144 správního řádu a § 94m stavebního zákona v řízení s velkým počtem účastníků řízení
může vodoprávní úřad uvědomit účastníky o zahájení řízení veřejnou vyhláškou. Z těchto důvodů toto
oznámení bude doručeno veřejnou vyhláškou.
Doručení veřejnou vyhláškou se provede tak, že se písemnost vyvěsí po dobu 15 dnů způsobem v místě
obvyklým (úřední deska). Dle ustanovení § 25 a § 26 správního řádu je písemnost zveřejněna také na úřední
desce v elektronické podobě na adrese www.olomouc.eu .

..........................................………………….
vyvěšeno / den, měsíc, rok/ podpis a razítko

.........................................…………………
sejmuto /den, měsíc, rok/ podpis a razítko

Rozdělovník:
Účastníci vodoprávního řízení (doporučeně do vlastních rukou na dodejku):
žadatel
– MUDr. ARNOLD PAVLÍK, Olomoucká 586/4, Bruntál, 792 01 Bruntál 1, v zastoupení: AZ STUDNY
s.r.o., Mgr. Evou Pudlovou, jednatelkou, Dolní žleb 2103/20, Šternberk, 785 01 Šternberk 1
vlastníci dotčených pozemků a staveb
– OLGA PAVLÍKOVÁ, I. P. Pavlova 1015/58, Nová Ulice, 779 00 Olomouc 9
obec
– Obec Hlubočky, Olomoucká 17, Hlubočky, 783 61 Hlubočky 1
Účastníci společného územního a stavebního řízení (doporučeně do vlastních rukou na dodejku):
stavebník
– MUDr. ARNOLD PAVLÍK, Olomoucká 586/4, Bruntál, 792 01 Bruntál 1, v zastoupení: AZ STUDNY
s.r.o., Mgr. Evou Pudlovou, jednatelkou, Dolní žleb 2103/20, Šternberk, 785 01 Šternberk 1
obec
– Obec Hlubočky, Olomoucká 17, Hlubočky, 783 61 Hlubočky 1
vlastníci pozemků a staveb dotčených stavbou, a ti co mají jiná věcná práva k těmto nemovitostem:
– OLGA PAVLÍKOVÁ, I. P. Pavlova 1015/58, Nová Ulice, 779 00 Olomouc 9
Účastníci společného územního a stavebního řízení (veřejnou vyhláškou) – vyvěšeno na úřední desce
Magistrátu města Olomouce a Obecního úřadu Hlubočky:
vlastníci sousedních pozemků a staveb, a ti co mají jiná věcná práva k těmto nemovitostem (tito účastníci se
podle stavebního zákona identifikují označením pozemků a staveb podle katastru nemovitostí):
– parc. č. 2576 v k.ú. Hlubočky, obec Hlubočky, ostatní plocha, parc. č. 2577 v k.ú. Hlubočky, obec
Hlubočky, zastavěná plocha a nádvoří, parc. č. 2580 v k.ú. Hlubočky, obec Hlubočky, zahrada, parc. č.
2584 v k.ú. Hlubočky, obec Hlubočky, zahrada, parc. č. 2893 v k.ú. Hlubočky, obec Hlubočky, vodní
plocha
Dotčené orgány a ostatní (na vědomí):
– Obecní úřad Hlubočky, IČO: 00298891, odbor správy majetku a výstavby - stavební úřad, Olomoucká
17, Hlubočky, 783 61 Hlubočky 1
– Magistrát města Olomouce, IČO: 00299308, Odbor životního prostředí - Oddělení ochrany ovzduší a
státní správy odpadů, Hynaisova 34/10, Olomouc, 779 00 Olomouc 9
– spis

