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VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA 

OZNÁMENÍ 

O ZAHÁJENÍ ŘÍZENÍ 

Zahájení řízení podle § 47 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 
"správní řád"), podle § 115 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní 
zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "vodní zákon"), ve věci vydání společného povolení 
podle § 94j zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), povolení k nakládání s vodami podle § 8 odst. 1 písm. 
b) bodu 1 vodního zákona a povolení výjimky z ustanovení z § 24a vyhlášky č. 501/2006 Sb., o 
obecných požadavcích na využívání území, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "vyhláška 501"). 

 

Milan Kačírek, nar. 15.03.1991, Všenorská 60, 252 02  Jíloviště, 
Veronika Moserová, nar. 26.07.1992, Všenorská 60, 252 02  Jíloviště, 
které zastupuje Martina Moserová, nar. 11.12.1964, Obecnice 407, 262 21  Obecnice 

(dále jen "stavebník") dne 25.05.2022 podali žádost o vydání společného povolení ke zřízení vodního díla: 

vrtaná studna 

(dále jen "stavba"), vč. povolení k odběru podzemních vod a povolení výjimky z obecných požadavků na 
výstavbu. Uvedeným dnem bylo zahájeno řízení. 

Údaje o místu předmětu rozhodnutí: 
Název kraje Středočeský 
Název obce Obecnice 
Parcelní čísla dle evidence KN (druh 
pozemku) a název KÚ 

parc. č. 831/194 (trvalý travní porost) v katastrálním 
území Obecnice  

Přibližné určení polohy (souřadnice X, Y) 1080139, 782567 
Vzdálenost vrtu od hranic pozemků 23 m od pozemku parc. č. 831/33 a 3,5  m od 

pozemku parc. č.798/194 , v KÚ Obecnice 
Hydrologické pořadí 1-11-04-005 
Hydrogeologický rajon 6230 

Údaje o předmětu rozhodnutí: 

Předmětem rozhodnutí je vydání společného povolení pro umístění a provedení stavby neveřejné vrtané 
studny, povolení k odběru podzemních vod a povolení výjimky z ustanovení z § 24a odst. 2 písm. d) 
vyhlášky 501 pro umístění stavby, kdy nejmenší vzdálenost studny od pozemní komunikace je stanovena 
na 12 m, přičemž stavba má být umístěna ve vzdálenosti 3,5 m od pozemní komunikace, umístěné na 
pozemku parc. č. 798/194 v katastrálním území Obecnice. 

Projektovou dokumentaci vypracovala v březnu 2022 pod zak. č. 2022035 Ing. Milena Schořovská 
(ČKAIT 0008619). Kladné vyjádření osoby s odbornou způsobilostí v hydrogeologii vypracoval v březnu 
2022 Mgr. Ján Krištiak (rozhodnutí MŽP č. 1612/2002). 

Stavba obsahuje: 

- vrt o hloubce 50 m s vrtným průměrem 250/192 mm a zapažení PVC-U 200/125 mm, 

- manipulační šachtice, tvořená betonovými skružemi TBS 800/500/80 (ev. 1000/600/90) s výškou 
500 mm nad okolní terén; popř. bude použita polypropylenová šachtice. 

- vodovodní potrubí PE 32/PN 10 a elektrický kabel. 
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Účel: studna bude sloužit k zásobování obyvatel rodinného domu vodou a závlaze pozemku. 

Návrh odběru vody: průměr 0,006 l/s, max. 0,2 l/s, max. 16 m3/měsíc, max. 170 m3/rok. 

 

Městský úřad Příbram, Odbor životního prostředí, jako vodoprávní úřad příslušný podle § 104 odst. 2 
písm. c) ve spojení s § 106 odst. 1 vodního zákona, a speciální stavební úřad příslušný podle § 15 odst. 5 
vodního zákona a § 15 odst. 1 písm. d) a § 94j odst. 1 stavebního zákona, a jako místně příslušný 
správní orgán podle § 11 odst. 1 písm. a) a b) správního řádu, oznamuje podle § 47 odst. 1 správního 
řádu a § 94m stavebního zákona zahájení řízení o povolení odběru podzemních vod, výjimky z obecných 
požadavků a společného územního a stavebního řízení, ve kterém podle § 94m odst. 3 stavebního 
zákona upouští od ohledání na místě a ústního jednání. Dotčené orgány mohou uplatnit závazná 
stanoviska a účastníci řízení své námitky, popřípadě důkazy do 

15 dnů od doručení tohoto oznámení. 

K později uplatněným závazným stanoviskům, námitkám, popřípadě důkazům nebude přihlédnuto. 
Účastníkům řízení je, ve smyslu § 36 odst. 3 správního řádu, dána možnost se vyjádřit k podkladům 
rozhodnutí před jeho vydáním, a to ve lhůtě do 3 pracovních dnů od výše stanovené lhůty pro námitky 
účastníků řízení. Po uplynutí této lhůty bude vydáno rozhodnutí ve věci. 

Účastníci řízení mohou nahlížet do podkladů pro vydání rozhodnutí (Městský úřad Příbram, Odbor 
životního prostředí, úřední dny Po, St 8 - 17, jinak po telefonické domluvě). 

 Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním pozemkům: 

parc. č. 798/194, 831/213, 831/33 v katastrálním území Obecnice 

  

Poučení 

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. Účastník řízení ve svých námitkách 
uvede skutečnosti, které zakládají jeho postavení jako účastníka řízení, a důvody podání námitek; 
k námitkám, které překračují uvedený rozsah, se nepřihlíží. K námitkám účastníků řízení, které byly nebo 
mohly být uplatněny při územním řízení, při pořizování územně plánovací dokumentace nebo při vydání 
územního opatření o stavební uzávěře anebo územního opatření o asanaci území, se podle § 114 odst. 2 
stavebního zákona nepřihlíží. 

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

 

"otisk razítka" 

 
 
 
 
  
Ing. Hana Mrkáčková 
vedoucí oddělení vodního hospodářství 

 
  

Tato písemnost musí být vyvěšena po dobu 15 dnů na úřední desce v obci Příbram a  Obecnice 
způsobem obvyklým a poté zpětně zaslán na vodoprávní úřad s potvrzenými daty vyvěšení a sejmutí. 
 
 
Vyvěšeno dne: ………………………… Sejmuto dne: ………………………… 
 
 
 
 
 
 
Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení. 
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Obdrží 
účastníci řízení o nakládání s vodami: 
Martina Moserová, Obecnice č.p. 407, 262 21  Obecnice 
Obec Obecnice, IDDS: d3ab3px 
 místo podnikání: Obecnice č.p. 159, 262 21  Obecnice 
 
účastníci společného územního a stavebního řízení a řízení o povolení výjimky z ustanovení z § 24a 
vyhlášky 501:: 
Martina Moserová, Obecnice č.p. 407, 262 21  Obecnice 
Antonín Berger, Obecnice č.p. 416, 262 21  Obecnice 
Obec Obecnice, IDDS: d3ab3px 
 místo podnikání: Obecnice č.p. 159, 262 21  Obecnice 
 
 ostatní účastníci: formou veřejné vyhlášky 
 
dotčené správní orgány: 
Obvodní báňský úřad pro území Hlavního města Prahy a kraje Středočeského, IDDS: ixaaduf 
 sídlo: Kozí č.p. 748/4, Staré Město, 110 00  Praha 1 
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