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OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ SPOLEČNÉHO ŘÍZENÍ
Jiří Souček, nar. 15.12.1986, Nasavrky č.p. 34, 565 01 Nasavrky,
(dále jen "žadatel") podal dne 3.9.2018 žádost o povolení k nakládání s podzemními vodami –
k jejich odběru a společné uzemní a stavební řízení, pro stavební záměr :
“ Vrtaná studna NS-1 a vodovodní přípojka Nasavrky u Chocně - p.p. 123/62“
(dále jen "záměr"). Uvedeným dnem bylo zahájeno řízení o povolení k nakládání s podzemními
vodami – k jejich odběru a společné územní a stavební řízení.
Údaje o místu předmětu rozhodnutí:
povolení k nakládání s podzemními vodami - k jejich odběru (dále jen "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 (dále jen "vodní zákon"),
v místě:
Název kraje
Pardubický
Název obce
Nasavrky (580678)
Název katastrálního území
Nasavrky (701645)
Parcelní číslo dle evidence katastru nemovitostí
123/61 orná půda
123/62 orná půda
Hydrogeologický rajon č.
4270 Vysokomýtská synklinála
Souřadnice S-JTSK
Y 612835 X1066161
Údaje o povoleném množství odběru
Průměrný povolený odběr
0,067 l/s
Maximální povolený odběr
1,000 l/s
Maximální měsíční povolený odběr
150,00 m3/měs
Roční povolený odběr
1,200 tis. m3/rok
Časové omezení platnosti povolení
na dobu životnosti vodního díla
Počet měsíců v roce, kdy se odebírá
12
Účel odebíraných vod
zásobování 2 RD vodou
Hydrogeologický posudek zpracovala RNDr. Katuše Kubíková, T.G. Masaryka 173, 562 01 Ústí
nad Orlicí, IČ 68241992, Odborná způsobilost v oboru hydrogeologie č. 1887/2004.
Údaje o místění stavebního záměru :
Název kraje
Název obce
Název katastrálního území
Parcelní číslo dle evidence katastru nemovitostí
Souřadnice S-JTSK

Pardubický
Nasavrky (580678)
Nasavrky (701645)
123/61 orná půda
123/62 orná půda
Y 612835 X1066161
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Popis stavby
- vrtaná studna hloubky 49,0 m, do hloubky 8m průměr vrtu 220mm, dále průměr
140mm, vystrojení vrtu PVC zárubnici PE d140x7, s betonovým zhlavím,
- zhlaví vrtu bude provedeno z monolitického betonu půdorysných rozměrů 2x2m a bude
vyvedeno 100mm nad terén
- sací koš čerpadla bude umístěn v hl. 35m pod terénem, tlaková nádoba bude umístěna
ve zhlaví vrtu z důvodu napojení 2 RD, výtlačné potrubí ze studny je PE d32x3,0,
v souběhu s vodovodním potrubím bude veden el. kabel z plánovaného RD na
pozemku parc.č. 123/62, zajišťující napájení čerpadla, čerpadlo bude napájeno
elektrickou energií z elektrického rozvaděče budoucího RD
Projektovou dokumentaci zpracoval MDprokjekt s.r.o Stradouň č.p. 3,538 63 Chroustovice,
Milana Michálkem Autorizovaným technikem pro vodohospodářské stavby ČKAIT 0700776,
měsíci červenci 2018.
Odbor stavebního úřadu a územního plánování Městského úřadu Vysoké Mýto, jako vodoprávní
úřad příslušný podle § 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 (dále jen "vodní
zákon"), místně příslušný podle ustanovení § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“) 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 31.12.2018.
Účastníci řízení mohou uplatnit námitky, popřípadě důkazy, a dotčené orgány závazná
stanoviska nejpozději v tomto termínu, jinak k nim nebude přihlédnuto.
Účastníci se mohou před vydáním rozhodnutí vyjádřit k podkladům rozhodnutí, popř. navrhnout
jejich doplnění v souladu s § 36 odst. 3 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění
pozdějších předpisů a to po výše uvedeném termínu po dobu 7 dnů. Tato lhůta již neslouží k
podání námitek.
Podklady k nahlédnutí jsou k dispozici na odboru stavebního úřadu a územního plánování
Městského úřadu Vysoké Mýto, úřední dny: Po a St 7,30 - 17,00 hod.
Poučení:
Závazná stanoviska dotčených orgánů, námitky účastníků řízení a připomínky veřejnosti musí
být uplatněny nejpozději 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.

Č.j. MUVM/40600/2018

str. 3

Pověřený zaměstnanec vodoprávního úřadu je podle § 172 odst. 1 stavebního zákona
oprávněn při plnění úkolů vstupovat na cizí pozemky, stavby a do staveb s vědomím jejich
vlastníků při zjišťování stavu stavby a pozemku nebo opatřování důkazů a dalších podkladů pro
vydání správního rozhodnutí nebo opatření.
Vodoprávní úřad může podle § 173 odst. 1 stavebního zákona uložit pořádkovou pokutu do
50 000 Kč tomu, kdo závažným způsobem ztěžuje postup v řízení anebo plnění úkolů podle
§ 172 odst. 1 stavebního zákona tím, že znemožňuje oprávněné úřední osobě nebo osobě jí
přizvané vstup na svůj pozemek nebo stavbu.
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 bydliště mimo území
České republiky a z něhož je patrná i podoba, popřípadě jiný údaj umožňující správnímu orgánu
identifikovat osobu, která doklad předkládá, jako jeho oprávněného držitele.
Každý, kdo činí úkony jménem právnické osoby, musí prokázat své oprávnění. V téže věci
může za právnickou osobu současně činit úkony jen jedna osoba.

otisk úředního razítka

Ing. Luboš Karmín v.r.
vedoucí odboru stavebního úřadu a územního plánování

Obdrží:
účastníci (dodejky)
Jiří Souček, nar. 1986, Nasavrky č.p. 34, 565 01 Choceň 1
Jan Souček, IDDS: 3j8d3fq
Jana Součková, IDDS: 3gsn8bv
Luboš Vrba, Nasavrky č.p. 32, 565 01 Choceň 1
Jiří Souček, nar. 1963, Nasavrky č.p. 34, 565 01 Choceň 1
Obec Nasavrky, IDDS: dgva3se
dotčené orgány
Obec Nasavrky, Obecní úřad Nasavrky u Chocně
Město Choceň, Městský úřad Choceň, stavební úřad, IDDS: 2bpbz3p
Oblastní báňský úřad pro Královéhradecký a Pardubický kraj, IDDS : gf9adwf
na vědomí
MRprojekt s.r.o., IDDS: dxd6mwc
Povodí Labe, státní podnik, Hradec Králové, IDDS: dbyt8g2

