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OZNÁMENÍ 

O ZAHÁJENÍ ŘÍZENÍ 

 

Vladimír Drbal, nar. 12.1.1955, Jabloňová č.p. 968, 281 63  Kostelec nad Černými Lesy, 

kterého zastupuje Lucie Kaslová, nar. 9.2.1987, Sokolská č.p. 803, 588 13  Polná 

(dále jen "žadatel, stavebník") dne 4.2.2019 podal žádost o povolení nakládání s vodami – k odběru 

podzemních vod dle § 8 odst. 1b) 1 zákona č. 254/2001 Sb. (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů 

(dále jen „vodní zákon“), o vydání společného územního a stavebního povolení dle § 94j zákona 

č.183/2006Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění  pozdějších předpisů 

(dále jen „ stavební zákon“)  na stavbu  vodního díla  

 vrtaná studna  

na pozemku parc. č. 269/3 v katastrálním území Štíhlice. Uvedeným dnem bylo zahájeno společné řízení 

– vodoprávní řízení, společné územní a stavební řízení. 

Údaje o místu předmětu rozhodnutí: 

Název kraje Středočeský 

Název obce Štíhlice 

Identifikátor katastrálního území 631221 

Název katastrálního území Štíhlice 

Parcelní čísla dle evidence katastru nemovitostí parc. č. 269/3 v katastrálním území Štíhlice 

Číslo hydrologického pořadí a podpořadí 1-12-03-0170-0-00 

Hydrogeologický rajon 4350, Útvar podzemních vod 43500 

Přímé určení polohy (souřadnice X, Y) 1056759, 718436 

 

Údaje o nakládání s vodami: 

Původ (odebírané) vody (Č 01) podzemní voda mělkého oběhu 

Ostatní odběry užitková voda pro chov ovcí 

Podzemní vody vrtaná studna 

Údaje o povoleném množství odběru 

Průměrný povolený odběr 0,004 l/s 

Maximální povolený odběr 0,2 l/s 

Maximální měsíční povolený odběr 15 tis. m3/měs. 

Roční povolený odběr 120 tis. m3/rok 

Časové omezení platnosti povolení pro množství 

odebíraných vod 31.12.2049 

Počet měsíců v roce, kdy se odebírá 12 
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Údaje o předmětu rozhodnutí: 

Název vodního díla vrtaná studna 

Studny studna vrtaná – vrtný průměr 220/195 mm,                        

zárubnice 125 mm 

Počet povolovaných studní (dle Č 03) 1 

Studna sběrná / jímací jímací 

Hloubka studny 30 m 

 

Městský úřad v Říčanech, odbor životního prostředí - vodoprávní úřad, jako vodoprávní úřad příslušný 

podle ustanovení § 104 odst. 2 písm. c) a § 106 odst. 1 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 ust. § 15 odst. 5 vodního zákona a ust. § 15 odst. 1 písm. d) stavebního 

zákona, a jako místně příslušný správní orgán podle ust. § 11 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, 

ve znění pozdějších předpisů (správní řád), oznamuje podle ust. § 47 odst. 1 správního řádu zahájení 

řízení o nakládání s vodami podle ust. § 8 odst. 1 písm. b) bod 1. vodního zákona a v souladu s ust. 

§ 115 odst. 1 vodního zákona zahájení společného územního a stavebního řízení podle ust. § 94j odst. 

1 stavebního zákona, ve kterém podle ust. § 94m odst. 3 stavebního zákona upouští od ohledání na místě 

a ústního jednání. Dotčené orgány mohou uplatnit závazná stanoviska, účastníci řízení své námitky  

do 15 dnů od doručení tohoto oznámení,  

jinak k nim nebude přihlédnuto. V souladu s § 115 odst. 8 vodního zákona k později uplatněným 

závazným stanoviskům, námitkám, popřípadě důkazům nebude přihlédnuto.  

 

Vodoprávní úřad dává účastníkům řízení v souladu s ust. § 36 odst. 3 správního řádu možnost vyjádřit se 

k podkladům rozhodnutí předmětného řízení do 15 dnů od doručení tohoto oznámení. Po uplynutí této 

lhůty bude ve věci vydáno rozhodnutí. 

Účastníci řízení mohou nahlížet do podkladů rozhodnutí (Městský úřad v Říčanech, odbor životního 

prostředí - vodoprávní úřad, kancelář č. 133, úřední den St 8:00 - 12:00  a 12:30 - 18:00 hod). 

 

Účastníci řízení  na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu dle ust. § 8 odst. 2 vodního zákona 

a § 27 odst. 1 písm. a) správního řádu: 

Vladimír Drbal, nar. 12.1.1955, Jabloňová č.p. 968, 281 63  Kostelec nad Černými Lesy 

 

Účastníci řízení o povolení k nakládání s vodami – další dotčené osoby, dle § 27 odst. 2 správního řádu: 

Obec Štíhlice, IDDS: tuja9ba 

 sídlo: Štíhlice č.p. 5, 281 63  Kostelec nad Černými Lesy 

 

Účastníci společného územního a stavebního řízení (podle § 94k stavebního zákona): 

Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním pozemkům: 

parc. č. st. 355, 227/183, 227/184, 269/73, 269/74, 269/76, 269/78, 269/79, 269/97, 269/120 

v katastrálním území Štíhlice. 

 

Poučení: 

Osoba, která je účastníkem společného územního a stavebního řízení podle §94k písm. c) až e) stavebního 

zákona -  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 , - vlastník pozemku 

na kterém má být požadovaný stavební záměr uskutečněn, není- li sám stavebníkem, nebo ten, kdo má 

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

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

dotčeno, může v souladu s § 94n odst. 3 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. 
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Účastník společného územního a stavebního řízení ve svých námitkách uvede skutečnosti, které zakládají 

jeho postavení účastníka řízení, a důvody podání námitek. V souladu s § 52 správního řádu jsou účastníci 

řízení povinni označit důkazy na podporu svých tvrzení. 

Obec může uplatnit ve společném územním a stavebním řízení námitky k ochraně zájmů obce a zájmů 

občanů obce.  

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

nebo jeho zástupce je povinen předložit na výzvu oprávněné úřední osoby průkaz totožnosti.  

 

 

 

 

Bc. Aneta Šaňková v.r. 

referent oddělení Vodoprávní  úřad    

oprávněná úřední osoba   

 otisk úředního razítka 

  

 

 

 

 

 

Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů. 

 

Vyvěšeno dne: ..............................   Sejmuto dne: .................................... 

 

 

 

 

 

 

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení. 

 

 

 

 

 

 

Obdrží: 

účastníci (doručenky) 

Lucie Kaslová, IDDS: 8zheska 

 trvalý pobyt: Sokolská č.p. 803, 588 13  Polná 

Obec Štíhlice, IDDS: tuja9ba 

 sídlo: Štíhlice č.p. 5, 281 63  Kostelec nad Černými Lesy 

 

účastníci (veřejnou vyhláškou) 

Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním pozemkům: 

 parc. č. st. 355, 227/183, 227/184, 269/73, 269/74, 269/76, 269/78, 269/79, 269/97, 269/120 

v katastrálním území Kostelec nad Černými Lesy. 

 

ostatní 

Povodí Labe, státní podnik, IDDS: dbyt8g2 

 sídlo: Víta Nejedlého č.p. 951/8, Slezské Předměstí, 500 03  Hradec Králové 3 

Úřední deska - Městský úřad Říčany, Masarykovo náměstí č.p. 53, 251 01  Říčany u Prahy – k vyvěšení 

na úřední desku + vrátit zpět s potvrzením o vyvěšení 
Obec Štíhlice, IDDS: tuja9ba 

 sídlo: Štíhlice č.p. 5, 281 63  Kostelec nad Černými Lesy – k vyvěšení na úřední desku + vrátit 

zpět s potvrzením o vyvěšení 


