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MĚSTSKÝ ÚŘAD BOSKOVICE 
ODBOR TVORBY A OCHRANY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 

Masarykovo nám. 4/2, 680 18  Boskovice 

tel.:  516 488 600,             fax: 516 488 779 

 

Sp. Zn.: SMBO 11536/2018/TOŽP/Ma                                                  
Č.j.: DMBO 14100/2018  

Vyřizuje: Mgr. Macková/kl. 659 

V Boskovicích dne: 10. 9. 2018                                                                                              

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA 

R O Z H O D N U T Í 

   Městský úřad Boskovice, Odbor tvorby a ochrany životního prostředí, jako věcně příslušný 
vodoprávní úřad podle ustanovení § 104 odst. 2, písm. c) a ustanovení § 106 zák. č. 254/2001 
Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, jako 
místně příslušný vodoprávní úřad podle ustanovení § 11 odst. 1 zák. č. 500/2004 Sb., správní 
řád, v platném znění, a dále jako příslušný speciální stavební úřad podle ustanovení § 15 
zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění 
pozdějších předpisů, v souladu s ustanovením § 115 vodního zákona, po provedeném 
vodoprávním řízení, 

žadateli:   

Jaroslav Doleček (nar. 12. 2. 1990), Prostřední Poříčí 45, 679 62  Křetín 

 

 

I.   schvaluje stavební záměr 

 

podle ustanovení § 94p odst. 1 stavebního zákona a § 13a vyhlášky č. 503/2006 Sb., o 
podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, podle § 15 
odst. 1 a § 55 odst. 1 písm. c) zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů 
(vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů  

 

na stavbu: 

Stavba nazvaná dle projektové dokumentace: „Zdroj užitkové a pitné vody – vrtaná 
trubní studna na pozemku p. č. 346/3“ 

(dále jen "stavba") na pozemku parc. č. 346/3, k. ú. Prostřední Poříčí 
Souřadnice: X 1117572.25, Y 602599.02 

Dotčený vodní útvar: Křetínka od pramene po vzdutí nádrže Letovice (DYJ_0510).  
 

 

Popis a účel vodního díla: 
Vodním zdrojem bude vrtaná studna o hloubce 30,0 m. V konečné fázi bude umístěna ve 
vodotěsné šachtici, tzv. zhlaví studny o hloubce cca 150 cm pod terén. Zhlaví bude tvořeno 
betonovými skružemi, případně bude šachta vybetonovaná nebo z plastu. Zhlaví studny bude 
vyčnívat ideálně 0,5 m nad okolní terén. Zhlaví bude kryto půlenou betonovou zákrytovou 
deskou, případně uzamykatelným plechovým či plastovým poklopem. 
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Pro umístění stavby vodního díla se podle ustanovení § 94p zák. č. 183/2006 Sb., o 
územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, 
stanoví tyto podmínky a povinnosti: 
1. Studna bude umístěna na pozemku parc. č. 346/3, k. ú. Prostřední Poříčí. Bude se nacházet 

ve vzdálenosti 10,1 m od severozápadní hranice pozemku (od hranice s pozemkem parc. č. 
343, k. ú. Prostřední Poříčí) a 23,6 m od jihozápadní hranice pozemku (od hranice 
s pozemkem parc. č. 342, k. ú. Prostřední Poříčí), v souladu s dokumentací zpracovanou 
Ing. Pavlem Šimunkem, autorizovaný inženýr pro stavby vodního hospodářství a 
krajinného inženýrství, ČKAIT 1002338 D2. 

2. Žadatel zajistí vytýčení prostorové polohy stavby oprávněnou osobou. 
3. Stavba nebude napojena na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu, přístup ke 

stavbě bude po pozemku žadatele. 
4. Stavba bude napojena na novostavbu rodinného domu žadatele. 

 

 

Pro provedení stavby vodního díla se podle ustanovení § 94p zák. č. 183/2006 Sb., o 
územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a 
§ 15 odst. 3 zák. č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve 
znění pozdějších předpisů, stanoví tyto podmínky a povinnosti: 
1. Stavba vodního díla bude provedena podle ověřené projektové dokumentace zpracované 

Ing. Pavlem Šimunkem, autorizovaný inženýr pro stavby vodního hospodářství a 
krajinného inženýrství, ČKAIT 1002338 D2.  

2. Projektová dokumentace bude doplňována průběžně dle skutečného provádění stavby. 
Případné změny nesmí být provedeny bez předchozího projednání s vodoprávním úřadem. 

3. Při provádění stavby vodního díla je nutno dodržet předpisy týkající se bezpečnosti práce 
a technických zařízení a dbát o ochranu zdraví a života osob na staveništi. 

4. Při provádění stavby vodního díla budou dodrženy technické požadavky na stavbu studny 
individuálního zásobování vodou. 

5. Stavba bude provedena odbornou dodavatelskou firmou a bude dokončena 
do 31. 12. 2018. 

6. Práce na stavbě budou prováděny tak, aby nedošlo ke znečištění terénu ropnými nebo 

jinými látkami, které by mohly vniknout do povrchové či podzemní vody. 
7. Stroje, u kterých je možný únik pohonných hmot a olejů, musí být vybaveny dostatečně 

velkými nepropustnými vanami k zachycení uniklých produktů nebo vhodnými 
prostředky pro zdolání ropné havárie. 

8. Plocha kolem studny do 10 m nesmí být znečišťována a není na ní přípustná činnost, 
jejímž důsledkem by mohl být negativní vliv na jakost podzemní vody. 

9. Nejpozději do 15 dnů po dokončení stavby je investor povinen podat věcně a místně 
příslušnému vodoprávnímu úřadu žádost o vydání kolaudačního souhlasu na předmětnou 
stavbu.  

10. Parcely dotčené stavbou budou po ukončení prací uvedeny do náležitého stavu. 
11. Budou splněny podmínky uvedené v závazném stanovisku MěÚ Letovice, odboru 

výstavby a ŽP, č. j. MLE/03347/18/OVŽP, ze dne 11. 4. 2018, a to: 
 

- Soubor staveb bude proveden na pozemku parc. č. 346/3 v katastrálním území 
Prostřední Poříčí. Vedlejší stavby přívodu vody a přívodu elektrického kabelu budou 
vedeny souběžně. Povedou přímo od hlavní stavby studny na pozemku parc. č. 346/3 
severozápadním směrem k západní stěně RD. Celková délka přívodu vody a přívodu 

elektrického kabelu bude 9,3 m. Přívod vody bude HDPE 1“, bude napojen na vnitřní 
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vodovod objektu. Přívod elektrického kabelu CYKY 3x2,5 povede z hlavního 
elektrického rozvaděče investora. Potrubí vodovodu bude uloženo v nezámrzné 
hloubce do pískového lože. 

- Vodovod a rozvod vody z vrtané studny nesmí být propojen s případným veřejným 
vodovodem. 

 

 

II.  výrok                          vydává  povolení k nakládání s vodami  
podle ustanovení § 8 odst. 1, písm. b), bod 1. v souladu s ustanovením § 9 odst. 1 a § 115 
zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění 
pozdějších předpisů,  

 

–  k odběru podzemní vody z vrtané studny, na pozemku parc. č. 346/3, k. ú. Prostřední 
Poříčí, v kraji Jihomoravském, okrese Blansko, souřadnice X 1117572.25, Y 602599.02, 

dotčený vodní útvar: Křetínka od pramene po vzdutí nádrže Letovice (DYJ_0510) 
 

 

v tomto rozsahu: 

 Průměrný povolený odběr:  0,006 l/s 

 Maximální povolený odběr:  0,009 l/s 

 Maximální měsíční povolený odběr:  22,2 m
3/měs. 

 Roční povolený odběr:  266 m
3
/ rok 

 Počet měsíců v roce, kdy se odebírá:  12  

 

 

Údaje o povoleném nakládání s podzemními vodami: 
Původ (odebírané) vody:                 z vrtané studny 

 

 

Povolení k odběru podzemní vody je vydáváno bez ohledu na jakost podzemní vody v místě 
tohoto povoleného  nakládání. 
 

 

 

Pro povolení k nakládání s podzemními vodami se podle ustanovení § 9 odst. 1 zákona 
č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění 
pozdějších předpisů, současně stanoví tyto podmínky a povinnosti:  
1. Odebíraná voda bude pro zásobování rodinného domu. 

2. Pro hospodárné využívání zásob podzemních vod, zvláště v obdobích déletrvajícího sucha, 
bude čerpáno jen nejpotřebnější množství podzemní vody. 

3. Povolení k odběru podzemní vody se vydává na dobu do 31. 8. 2038.  Dobu platnosti 

povolení lze k návrhu oprávněného změnit, pokud se nezměnily podmínky, za kterých bylo 
povolení uděleno. Žádost je nutné podat před uplynutím doby platnosti povolení. 
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Účastníci řízení (§ 27 odst. 1 správního řádu):  

Jaroslav Doleček, Prostřední Poříčí 45, 679 62  Křetín 

 

 

Odůvodnění 
     Městský úřad Boskovice, Odbor tvorby a ochrany životního prostředí, jako věcně a místně 
příslušný vodoprávní úřad, a dále jako příslušný speciální stavební úřad, obdržel od pana 

Jaroslava Dolečka (nar. 12. 2. 1990), Prostřední Poříčí 45, 679 62  Křetín, žádost o vydání 
společného povolení podle § 94j stavebního zákona na stavbu „Zdroj užitkové a pitné vody – 

vrtaná trubní studna na pozemku p. č. 346/3“ a o povolení k nakládání s vodami. Stavbou 
bude dotčen pozemek parc. č. 346/3, k. ú. Prostřední Poříčí. Uvedeným dnem bylo zahájeno 
vodoprávní řízení. 

K žádosti byla doložena projektová dokumentace zpracovaná Ing. Pavlem Šimunkem, 
autorizovaný inženýr pro stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství, ČKAIT 
1002338 D2, hydrogeologické vyjádření zpracované Mgr. Otou Pospíšilem, a vyjádření 
účastníků řízení a dotčených orgánů. 

      

   Zdejší vodoprávní úřad přezkoumal předloženou žádost a doložené doklady. Na základě 
výsledku tohoto přezkoumání a v souladu s ustanovením § 115 zákona č. 254/2001 Sb., o 

vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, a 
ustanovení § 47 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění, oznámil 
zahájení vodoprávního řízení všem známým účastníkům řízení i dotčeným orgánům 

oznámením spisové zn. DMBO 11537/2018, ze dne 24. 7. 2018. Vzhledem k tomu, že obec 
Prostřední Poříčí nemá zpracovaný územní plán, bylo současně nařízeno veřejné ústní jednání 
podle ustanovení § 87 odst. 2 stavebního zákona.  

     V průběhu vodoprávního řízení, nebyly vzneseny žádné připomínky ani námitky, které by 
bránily vydání tohoto rozhodnutí. 
 

 

V rámci celého vodoprávního řízení bylo zjištěno: 

 Projektová dokumentace byla zpracována Ing. Pavlem Šimunkem, autorizovaný inženýr 
pro stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství, ČKAIT 1002338 D2, a řeší 
stavbu vrtané studny v k. ú. Prostřední Poříčí. 

 Při stanovení rozsahu odebíraného množství podzemní vody bylo vycházeno z potřeb 
žadatele a z hydrogeologického posudku.  

 Podle hydrogeologického posouzení zpracovaného Mgr. Otou Pospíšilem nebude 
ovlivněna vydatnost či jakost podzemních vod v okolních stávajících studních, povolený 
odběr nebude mít ani vliv na místní ekosystém. Rovněž nebude dotčen dobrý kvantitativní 
stav v okolním hydrogeologickém kolektoru a nebude ovlivněno výhledové budování 
zdrojů podzemní vody v širší oblasti.  

 Dle závazného stanoviska orgánu územního plánování Městského úřadu Boskovice, č. j. 
DMBO 6623/2018/STAV/Ko, ze dne 26. 4. 2018 je záměr přípustný. 

 Podmínky uvedené v závazném stanovisku Městského úřadu Letovice, odboru výstavby a 
životního prostředí, jsou zahrnuty do výrokové části rozhodnutí. 

 Další podmínky tohoto rozhodnutí byly vodoprávním úřadem stanoveny v souladu s 

vodním zákonem a dalšími platnými příslušnými právními předpisy. 
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 Stavební úřad po přezkoumání a projednání předložené žádosti zjistil, že jejím 
uskutečněním nebo užíváním nejsou ohroženy zájmy chráněné stavebním zákonem, 
předpisy vydanými k jeho provedení a zvláštními předpisy. Projektová dokumentace 
stavby splňuje obecné požadavky na výstavbu. Stavební úřad v průběhu řízení neshledal 
důvody, které by bránily povolení záměru. Předmětná stavba nevyžaduje napojení na 
technickou a dopravní infrastrukturu. 
 

 

 

Majetkoprávní vztahy: 
Stavbou bude dotčen pozemek 346/3, k. ú. Prostřední Poříčí, ve vlastnictví žadatele. 

 

 

 

     Městský úřad Boskovice, Odbor tvorby a ochrany životního prostředí, jako věcně a místně 
příslušný vodoprávní úřad, po provedeném vodoprávním řízení a po zvážení všech výše 
uvedených skutečností rozhodl tak, jak je ve výrokové části uvedeno. 

 

 

 

Poučení účastníků 

       Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení dle § 81 a následných ustanovení zákona č. 
500/2004 Sb., správní řád, v platném znění, podat odvolání ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho 
oznámení, a to ke Krajskému úřadu Jihomoravského kraje, Žerotínovo nám. 3/5, 602 00 Brno, 
podáním učiněným u Městského úřadu Boskovice, Odboru tvorby a ochrany životního 
prostředí.      

       V odvolání se uvede, v jakém rozsahu se rozhodnutí napadá a dále namítaný rozpor 
s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo. Odvolání 
se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a 
aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, 
vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je 
nepřípustné. Včas podané a přípustné odvolání má odkladný účinek. 

       Písemnost je oznámena dnem doručení písemného stejnopisu do vlastních rukou. Jestliže 
si adresát uložené písemnosti písemnost ve lhůtě 10 dnů ode dne, kdy byla k vyzvednutí 
připravena, nevyzvedne, písemnost se považuje za doručenou posledním dnem této lhůty. 
V případě, že je rozhodnutí účastníkovi doručováno veřejnou vyhláškou, se za den doručení 
považuje 15. den ode dne vyvěšení na úřední desce. Dnem vyvěšení je den vyvěšení na úřední 
desce správního orgánu, který písemnost doručuje (dle ustanovení § 25 správního řádu). Den, 
kdy došlo ke skutečnosti určující počátek lhůty (den doručení) se do běhu lhůty nezapočítává. 

       Stavební práce nesmí být zahájeny, dokud toto rozhodnutí nenabude právní moci. 
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       Společné povolení pozbývá platnosti, jestliže stavba nebyla zahájena do 2 let ode dne, 
kdy nabylo právní moci. 

 

 

 

 

 

 

 

 „otisk úředního razítka“ 

 

 Bc. Ing. Leona FIALOVÁ 

 vedoucí odboru tvorby a ochrany ŽP 
 

 

 

Město Boskovice a Obec Prostřední Poříčí provedou zveřejnění tohoto rozhodnutí a 
vyhlášky v městě způsobem obvyklým (po dobu 15 dnů) a doklad o zveřejnění předloží po 
uplynutí lhůty vodoprávnímu úřadu. 
 

 

Toto rozhodnutí musí být vyvěšeno nejméně po dobu 15 dnů. 
 

 

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

 

 

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení.  
(po sejmutí zaslat  MěÚ Boskovice, odbor TOŽP) 
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Správní poplatek: 
Správní poplatek ve výši 300,- Kč ve smyslu zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, 
byl uhrazen. 

 

 

Obdrží: 
Účastníci řízení: 
Jaroslav Doleček, Prostřední Poříčí 45, 679 62  Křetín 

Obec Prostřední Poříčí, Prostřední Poříčí 9, 679 62  Křetín 

Jaroslav Doleček, Jana Želivského 409/1, Lačnov, 568 02  Svitavy 

Iva Dolečková, Jana Želivského 409/1, Lačnov, 568 02  Svitavy 

 

 

Dotčené orgány: 
Městský úřad Boskovice, odbor výstavby a územního plánování, nám. 9. Května 2, 680 11  

Boskovice 

Městský úřad Letovice, odbor výstavby a ŽP, Masarykovo nám, 19, 679 61  Letovice 

Povodí Moravy, s. p., Dřevařská 11, Brno 

 

 

 

 

 

 


