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VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ VODOPRÁVNÍHO ŘÍZENÍ
Žadatel – Martina Zábojová, Plickova 551/25, 149 00 Praha (nar. 30. 8. 1991), která je na základě
plné moci zastoupena společností AZ STUDNY s.r.o., Na Stráni 1564/14, 785 01 Šternberk, IČ:
25908308, požádala podáním, doručeným dne 25. 5. 2022 na Městský úřad Lipník nad Bečvou,
odbor životního prostředí, jako příslušný vodoprávní úřad, o vydání povolení k nakládání s vodami,
spočívající v odběru vod podzemních, a o vydání společného územního a stavebního řízení pro
stavbu vodního díla:
„VRTANÁ STUDNA S VÝTLAČNÝM POTRUBÍM“ na pozemku parc. č. 657/1 k.ú.
Bohuslávky.
Městský úřad Lipník nad Bečvou, odbor životního prostředí, jako vodoprávní úřad věcně a místně
příslušný podle ustanovení § 10 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen „správní řád“), a dále 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, a dále jako speciální stavební úřad ve smyslu ustanovení § 15 odst. 1 písm.
d) zákona č. 183/2006 Sb. stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební
zákon"),
oznamuje
v souladu s ustanovením § 47 odst. 1 správního řádu a ustanovením § 115 vodního zákona, že
dnem podání žádosti bylo zahájeno vodoprávního řízení
I.

ve věci vydání povolení k nakládání s vodami podle ustanovení § 8 odst. 1 písm. b) - bod
1. vodního zákona k odběru vod podzemních z vodního díla „VRTANÁ STUDNA S
VÝTLAČNÝM POTRUBÍM“ na pozemku parc. č. 657/1 k.ú. Bohuslávky, v kraji
Olomouckém, obci Bohuslávky, HGR 2211 - Bečevská brána, vodní tok (10194322), číslo
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hydrologického pořadí 4-11-02-0572-0-10 - Trnávka, vodní útvar: Bečva od toku
Opatovický potok po tok Lučnice včetně (MOV_0820). Poloha orientačně určenými
souřadnicemi v souřadnicovém systému Jednotné trigonometrické sítě katastrální: Y –
525289.45, X – 1127678.99.
Údaje o povoleném nakládání s podzemními vodami:
Průměrný povolený odběr:
0,01 l/s
Maximální povolený odběr:
0,1 l/s
Maximální měsíční povolený odběr:
25,0 m3/měs.
Roční povolený odběr:
300 m3/rok
Počet měsíců v roce, kdy se odebírá:
12
Při platnosti povolení odběru podzemní vody vodoprávní úřad omezí dobu platnosti povolení na
30 let, a to s ohledem na změnu klimatických poměrů a vydatnosti zdrojů podzemních vod, aby
bylo možné po uplynutí povolené doby přezkoumat vydatnost a kvalitu zdroje.
Účel povoleného nakládání s podzemními vodami: zásobování budoucího rodinného domu a
závlahu zahrady inevstora
II.

ve věci vydání společného územního a stavebního řízení na stavbu vodního díla podle
ustanovení § 94j odst. 1 stavebního zákona a podle ustanovení § 15 vodního zákona:
„VRTANÁ STUDNA S VÝTLAČNÝM POTRUBÍM“

na pozemku parc. č. 657/1 k.ú. Bohuslávky, v kraji Olomouckém, obci Bohuslávky, HGR 2211 Bečevská brána, vodní tok (10194322), číslo hydrologického pořadí 4-11-02-0572-0-10 - Trnávka,
vodní útvar: Bečva od toku Opatovický potok po tok Lučnice včetně (MOV_0820). Poloha
orientačně určenými souřadnicemi v souřadnicovém systému Jednotné trigonometrické sítě
katastrální: Y – 525289.45, X – 1127678.99
Popis stavby:
Studna bude umístěna na pozemku parc. č. 657/1 v k. ú. Bohuslávky, ve vzdálenosti 4,5m od
společné hranice s parcelou č. 1146 a současně ve vzdálenosti 101,1m od společné hranice
s parcelou č. 657/3 v témže katastrálním území.
Výtlačné potrubí bude umístěno na pozemku parc. č. 657/1 v k. ú. Bohuslávky, bude položeno
východním směrem z vrtané studny a bude ukončeno v budoucím rodinném domě investora na
témže pozemku ve vzdálenosti 6,0m od společné hranice s parcelou č. 1146 v témže k. ú.
Vedení NN z budoucího rodinného domu na parc. č. 657/1 v k. ú. Bohuslávky k projektované
studni bude také umístěno na pozemku parc. č. 657/1 v k. ú. Bohuslávky, z budoucího rodinného
domu bude položeno západním směrem.
Vrtaná studna bude provedena vrtem Ø 200 do hloubky 30,0m od stávajícího terénu, vrt bude v
rozpětí 30,0m p.ú.t. až 25,0m p.ú.t. zapažen plnou zárubnicí o vnějším průměru D 125mm, čímž
bude vytvořen kalník, dále bude vrt v rozpětí 25.0m p.ú.t. až 10,0m p.ú.t. osazen děrovanými
zárubnicemi o vnějším průměru D 125mm, zbývající část vrtu budou tvořit plné zárubnice o
vnějším průměru D 125mm. Zárubnice (D 125) budou ode dna obsypány jemným praným
štěrkem, a to až do 6,0m pod úroveň terénu, nad štěrkovým obsypem bude v rozpětí 6,0m p.ú.t.
až 5,0m p.ú.t. proveden pískový obsyp, dále v rozpětí 5,0m p.ú.t. až 0.0m p.ú.t. bude provedeno
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cemento-bentonitové těsněni, které bude izolovat horní část vrtu v nesoudržném podloží. Horní
část studny — manipulační šachta bude provedena z betonových skruži DN 800 do hloubky 1,0m
od stávajícího terénu, dále bude vyvedena 0,50m nad terén a zakryta studničním betonovým
poklopem, skruže budou uloženy na betonovou desku tl. 0.15m z betonu B15. Spodní úroveň
ponorného čerpadla musí být usazena v minimální vzdálenosti 0,50m ode dna studny, na kterém
se provede 0,40m filtrační vrstva ze štěrkopísku. Terén v okolí studny bude proveden ve spádu
2% od okraje skruží, aby povrchová voda nemohla pronikat do studny, okolo studny ve vzdálenosti
alespoň 1,0m bude provedena nepropustná úprava povrchu (jílové těsnění).
Výtlačné potrubí bude uloženo společně s vedením NN do výkopu rýhy šířky 1,20m a hl. 1,10m.
Výtlačné potrubí se uloží v osové vzdálenosti 0,40m od vedení NN a zároveň 0,40m od stěny
výkopu, potrubí bude uloženo ve spádu 3.0%0. pod potrubím se provede podsypná písková vrstva
tloušťky 0,10m, kolem položeného potrubí se provede obsyp stejným materiálem jako podsyp, a
to do výšky minimálně 0,30m nad vrch plastové roury, který se musí hutnit po vrstvách maximálně
0,15m a to jenom po stranách potrubí. na zásyp rýhy se použije výkopek z rýhy, tento se musí
také hutnit, a to po vrstvách 0,20m, ve výšce 0,20m nad provedeným uložením bude položena
bílá plastová fólie, a to po celé délce, výtlačné potrubí bude napojeno na čerpadlo osazené v
provedené studni pomoci příslušných tvarovek a bude napojeno na rozvod vody v budoucím
rodinném domě na parc. č. 657/1 v k.ú. Bohuslávky, výtlačné potrubí bude provedeno z potrubí
PE, DN 1", délka 1,50m.
Vedení NN bude provedeno z 5-ti žilného kabelu CYKY-J 5x2,5 délky 1,50m, kabel bude položen
do společné rýhy s výtlačným potrubím v osové vzdálenosti 0,40m od potrubí a zároveň 0,40m
od stěny výkopu, kabel bude umístěn ve stejné výškové úrovni jako potrubí na pískové lože tl.
0,10m a bude obsypán do výšky minimálně 0,30m nad kabel, ve výšce 0,20m nad provedeným
uložením bude položena červená plastová fólie, a to po celé délce.
Umístění stavby vyplývá ze zákresu v C.3, Koordinační situační výkres, který je přílohou
tohoto oznámení.

Vodoprávní úřad současně upouští od ústního jednání spojeného s místním šetřením v souladu
s ustanovením § 94m odst. 3 stavebního zákona a ustanovením § 115 odst. 8 vodního zákona,
jelikož jsou mu dobře známy poměry staveniště a žádost tvoří dostatečný podklad pro posouzení
stavebního záměru a stanovení podmínek k jeho provádění.
Účastníci řízení a dotčené orgány mohou své stanoviska a námitky uplatnit nejpozději do 15 dnů
ode dne doručení tohoto oznámení, jinak k nim nebude přihlédnuto.
Účastníci řízení a dotčené orgány mohou nahlížet do podkladů rozhodnutí u odboru životního
prostředí Městského úřadu v Lipníku nad Bečvou, odbor životního prostředí, úřední dny: pondělí,
středa od 08:00 do 11:15 hod. a od 12:00 do 17:00 hod., jinak po předchozí telefonické dohodě.
V souladu s ustanovení § 36 odst. 3 správního řádu mají účastníci řízení možnost se před
vydáním rozhodnutí v předmětné věci vyjádřit k jeho podkladům. Vodoprávní úřad poskytuje
účastníkům řízení možnost k uplatnění tohoto práva ve lhůtě 5 - ti dnů následujících
po dni 18. 7. 2022.
Dne 18. 7. 2022 bude mít vodoprávní úřad shromážděné všechny podklady pro vydání
rozhodnutí. Po uplynutí této lhůty k uplatnění práva, bude ve věci vydáno rozhodnutí. Vodoprávní
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úřad připomíná, že stanovená 5 - ti denní lhůta již nebude sloužit k navržení důkazů a činění jiných
návrhů ve smyslu ustanovení § 36 odst. 1 správního řádu.
Poučení účastníků
Závazná stanoviska, která mohou dotčené orgány uplatňovat podle § 4 odst. 4 stavebního zákona,
musí být uplatněna nejpozději při ústním jednání, případně při veřejném ústním jednání, jinak se
k nim nepřihlíží. Jestliže dojde k upuštění od ústního jednání, musí být uplatněna ve stanovené
lhůtě, jinak se k nim nepřihlíží. Připomínky veřejnosti musí být uplatněny nejpozději při veřejném
ústním jednání, jinak se k nim nepřihlíží.
K závazným stanoviskům a námitkám k věcem, o kterých bylo rozhodnuto při vydání územně
plánovací dokumentace, se nepřihlíží.
Osoba, která je účastníkem řízení podle § 94k písm. c) až e) stavebního zákona, 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.
Nechá-li se některý z účastníků zastupovat, předloží jeho zástupce písemnou plnou moc

Ing. Xenie Pospíšilová
vedoucí Odboru životního prostředí

otisk úředního razítka

Příloha: C.3, Koordinační situační výkres
Správní poplatek podle položky 18 odst. 1 písm. g sazebníku zákona č. 634/2004 Sb., o správních
poplatcích, ve znění pozdějších právních předpisů ve výši 300,- Kč bude uhrazen na pokladně
Městského úřadu Lipník nad Bečvou nebo převodem na účet číslo: 27-2119040287/0100, pod
variabilním symbolem 13615.
Podle ustanovení § 144 správního řádu, v řízení s velkým počtem účastníků řízení může
vodoprávní úřad uvědomit účastníky řízení veřejnou vyhláškou. Z těchto důvodů toto
oznámení bude doručeno veřejnou vyhláškou.
Tento dokument musí být vyvěšen na dobu 15 dnů a to na úřední desce správního orgánu,
který písemnost doručuje (MěÚ Lipník nad Bečvou) a stejnou dobu způsobem umožňující
dálkový přístup. Patnáctým dnem po vyvěšení se toto oznámení považuje za doručené.
Posledním dnem lhůty je den doručení podle ust. § 25 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu.
Současně Obecní úřad Bohuslávky je povinen písemnost bezodkladně vyvěsit na své úřední
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desce na dobu nejméně 15 dnů a stejnou dobu způsobem umožňující dálkový přístup. Patnáctým
dnem po vyvěšení se toto oznámení považuje za doručené.
Písemnost bude vyvěšena na úřední desce správního orgánu, který písemnost doručuje,
od 17. 6. 2022.
Potvrzení o zveřejnění na úřední desce Městského úřadu Lipník nad Bečvou:
Na úřední desce pevné:
vyvěšeno …………. sejmuto ………….

podpis

--------------------------------

podpis

--------------------------------

Na úřední desce elektronické:
vyvěšeno …………. sejmuto ………….

Potvrzení o zveřejnění na úřední desce Obecního úřadu Bohuslávky:
Na úřední desce pevné:
vyvěšeno …………. sejmuto ………….

podpis

--------------------------------

podpis

--------------------------------

Na úřední desce elektronické:
vyvěšeno …………. sejmuto ………….

Rozdělovník:
Účastníci správního řízení o povolení odběru podzemních vod (doporučeně do vlastních
rukou na dodejku):
 Martina Zábojová, Plickova 551/25, 149 00 Praha, která je na základě plné moci
zastoupena společností AZ STUDNY s.r.o., Na Stráni 1564/14, 785 01 Šternberk
 Obec Bohuslávky, Bohuslávky 114, 751 31 Bohuslávky
Účastníci řízení – doručováno jednotlivě a jsou jimi:
 ČSOB Stavební spořitelna, a.s., Radlická 333/150, 150 00 Praha
 Československá obchodní banka, a.s., Radlická 333/150, 150 00 Praha
 Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 11, 602 00 Brno
Účastníci řízení – doručováno formou veřejné vyhlášky vyvěšené po dobu 15 dnů a jsou
jimi:
 osoby, jejichž vlastnické nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám, nebo sousedním
pozemkům, nebo stavbám na nich může být stavebním rozhodnutím přímo dotčeno; jsou
to všichni vlastníci mezujících pozemků po levé a pravé straně pozemků, na nichž je
stavba umístěná – identifikováni označením pozemků a staveb evidovaných v katastru
nemovitostí přímo dotčených vlivem záměru. Jedná se o vlastníky pozemků p.č. 1146,
1147, 1148,/1, 1011, 1012, 1013, 1014, 657/3, 662/1, 655/43 vše k.ú. Bohuslávky.
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Dotčené orgány (doporučeně):
 Městský úřad Lipník nad Bečvou, Stavební úřad, náměstí T.G. Masaryka 89, 751 31 Lipník
nad Bečvou
 Obvodní báňský úřad v Ostravě, Veleslavínova č.p. 1598/18, 728 03 Ostrava
Úřední deska
 Městský úřad Lipník nad Bečvou, vývěska, náměstí T. G. Masaryka č. p. 89/11, 751 31
Lipník nad Bečvou I-Město
 Obecní úřad Bohuslávky, Bohuslávky 114, 751 31 Bohuslávky
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