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TEL.:

OZNÁMENÍ

o zahájení vodoprávního řízení a stanovení lhůty k vyjádření ve věci stavby vodního díla

„Domovní vrtaná studna, k. ú. Těšovice, p. p. č. 4002/47“
Žadatel, fyzická osoba - paní Lucie Vyklická, nar. 11.04.1984, bytem Hlávkova 711/14, Stará Role, 360
17 Karlovy Vary, zastoupen společností Vodovrty, s.r.o., sídlem Ladova 195, 353 01 Mariánské Lázně
(IČO: 26364883), podal dne 29.01.2018 žádost o:
I. vydání povolení k nakládání s vodami - odběru podzemních vod z vrtané studny, podle § 8 odst. 1
písm. b) bodu 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen ,,vodní zákon“)
údaje o místu požadovaného odběru podzemních vod
 Název katastrálního území:
Těšovice [752312]
 Název obce:
Těšovice [579360]
 Okres:
Sokolov [CZ0413]
 Kraj:
Karlovarský [CZ041]
 Parcelní číslo pozemku dle KN:
4002/47
 Číslo hydrologického pořadí:
1-13-01-1280-0-00
 Hydrogeologický rajón [ID]:
Sokolovská pánev [2120]
 Útvar podzemních vod [ID]:
Sokolovská pánev [21200]
 Určení polohy místa odběru:
Y – 864338.05
X – 1014093.49
údaje o rozsahu zamýšleného nakládání s vodami
navržené množství odebíraných vod
Qprům. 0,005 l.s-1
Qmax. 0,007 l.s-1
Qmax.
11,7 m3.měs-1
Qmax.
60 m3.rok-1
počet měsíců v roce, kdy se odebírá: 12
doba trvání odběru:
do 31.12.2038
údaje o navrženém nakládání s podzemními vodami
Související vodní dílo:
studna vrtaná
Původ (odebírané) vody:
podzemní voda hlubinného oběhu
Účel povoleného nakládání s vodami:
zásobování rekreačního domku

II. vydání stavebního povolení ke zřízení vodního díla, podle § 15 odst. 1 vodního zákona a § 115
zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen ,,stavební zákon“), kterým je domovní vrtaná studna
Stručný popis
Studna bude provedena jako vrtaná. Vrt bude hlouben pojízdnou vrtnou soupravou bez výnosu jádra.
Průměr vrtu v celé délce je navržen 160 mm. Výstroj vrtu se provede plastovou zárubnicí (materiál pro
pitnou vodu) o průměru 125 mm. Konečná hloubka vrtu je navržena na 50 metrů.
Konstrukce vrtu:
0,0 - 45,0 m : plná část - pasivní
45,0 - 48,5 m : kruhová perforace cca 20% - aktivní část
48,5 - 50,0 m : plná část - kalník
Stavba bude realizována na pozemku
- parc. č. 4002/47, katastrální území Těšovice [752312]; obec Těšovice [579360]; okres Sokolov
[CZ0413], kraj Karlovarský [CZ041]
Pozemky se stavbou sousedící
- parc. č. 3998/165, 4001/1, 4002/2, 4002/22, 4002/23, 4002/45 a 4002/46 katastrální území Těšovice
[752312]; obec Těšovice [579360]; okres Sokolov [CZ0413], kraj Karlovarský [CZ041]
K žádosti byla doložena projektová dokumentace stavby, kterou zpracoval Ing. Jaroslav Krystyník,
autorizovaný inženýr pro vodohospodářské stavby (ČKAIT - 0300508), se sídlem Dvořákova 533/2, 353
01 Mariánské Lázně (IČO: 43274285). Projektová dokumentace dále obsahovala Hydrogeologické
posouzení možnosti vybudování trubní studny na p.p.č. 4002/47, k. ú. Těšovice. Toto posouzení je, ve
smyslu § 9 zákona č. 254/2001 Sb., vodního zákona, vyjádřením osoby s odbornou způsobilostí, kterou je
v tomto případě Ing. Martin Drbal (odborná způsobilost v hydrogeologii č. 2111/2010), se sídlem
Staromlýnská 169/17, 362 15 Březová. K žádosti byly dále doloženy tyto doklady:
I.
II.
III.
-

Vyjádření správců podzemních sítí z hlediska jejich výskytu:
GridServices, s.r.o., zn.: 5001582160 ze dne 07.09.2017 – nenachází se
ČEZ Distribuce a.s., zn.: 0100801330 ze dne 07.09.2017 – nenachází se
Telco Pro Services, a.s., zn.: 0200647126 ze dne 07.09.2017 – nenachází se
Vodohospodářská společnost Sokolov, s.r.o., zn.: 754/2017 ze dne 07.09.2017 - nenachází se
Česká telekomunikační infrastruktura (CETIN), č. j.: 710405/17 ze dne 07.09.2017 – nenachází se
Vyjádření a stanoviska dotčených správních úřadů:
souhrnné vyjádření MěÚ Sokolov, odboru životního prostředí, č. j.: 67012/2017/OŽP/JIRY ze dne
18.09.2017
závazné stanovisko MěÚ Sokolov, odboru životního prostředí, č. j.: 68596/2017/OŽP/JAMU ze
dne 26.09.2017 – souhlas k akci ve vzdálenosti 50 m od okraje lesa
vyjádření Obvodního báňského úřadu pro území kraje Karlovarského, č. j.: SBS
30219/2017/OBÚ-08 ze dne 11.09.2017
Další doložené dokumenty:
souhlas Lesů ČR, s. p., s umístěním stavby do 50-ti metrů od okraje PUPFL, č. j.:
LCR009/001608/2017 ze dne 11.09.2017
plná moc
výpis z katastru nemovitostí
informace o pozemcích
snímek z katastrální mapy

Pro předmětnou stavbu vydal MěÚ Sokolov, odbor stavební a územního plánování, pod č. j.:
95821/2017/OSÚP/LURA dne 20.12.2017, rozhodnutí o umístění stavby, které nabylo právní moci dne
24.01.2018.
Vodoprávní a speciální stavební úřad tímto žádá MěÚ Sokolov, odbor stavební a územního
plánování, o vydání souhlasu, podle § 15 odst. 2 stavebního zákona, s vydáním stavebního povolení.
Dnem podání žádosti bylo zahájeno vodoprávní řízení v dané věci, dle § 115 vodního zákona a § 112
stavebního zákona.
Městský úřad Sokolov, odbor životního prostředí, jako příslušný vodoprávní úřad, dle § 104 odst. 2 písm.
c) a § 106 odst. 1 vodního zákona, s působností speciálního stavebního úřadu, dle § 15 odst. 4 vodního
zákona a § 15 odst. 1 písm. d) stavebního zákona, tímto oznamuje, v souladu s § 115 vodního zákona a §
112 odst. 1 stavebního zákona, zahájení vodoprávního a stavebního řízení v dané věci a současně upouští
od ústního jednání spojeného s ohledáním na místě, dle ustanovení § 112 odst. 2 stavebního zákona.
Vodoprávní úřad, ve smyslu ustanovení § 112 odst. 2 stavebního zákona, upustil od ústního jednání
spojeného s ohledáním na místě z důvodu toho, že mu jsou dobře známy poměry staveniště a žádost
poskytuje dostatečný podklad pro posouzení navrhované stavby a stanovení podmínek k jejímu
provádění.
Podle § 112 odst. 2 stavebního zákona mohou dotčené orgány uplatnit závazná stanoviska a účastníci
řízení své námitky, popřípadě důkazy do 10 dnů od doručení oznámení. K později uplatněným
závazným stanoviskům, námitkám, popřípadě důkazům nebude přihlédnuto.
Do 5 dnů od této lhůty se mohou účastníci řízení, ve smyslu § 36 odst. 3 zákona č. 500/2004 Sb., správní
řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád), seznámit s podklady pro rozhodnutí a vyjádřit se
k nim, to se netýká žadatele, pokud se jeho žádosti v plném rozsahu vyhovuje, a účastníka, který se práva
vyjádřit se k podkladům rozhodnutí vzdal.
Vodoprávní úřad upozorňuje žadatele, že v souladu s § 5 odst. 2 zákona č. 634/2004 Sb., o správních
poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, je povinen před vydáním stavebního povolení uhradit správní
poplatek ve výši 300,- Kč dle položky č. 18 odst. 1 písm. g) zákona č. 634/2004 Sb., o správních
poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, na účet číslo: 19-521391/0100, variabilní symbol: 451361 u
Komerční banky v Sokolově nebo v pokladně Městského úřadu Sokolov, Rokycanova 1929, 356 01
Sokolov.
Do spisu je možné nahlédnout na Městském úřadě Sokolov, odbor životního prostředí, Rokycanova 1929,
356 01 Sokolov, I. patro, č. dveří A 1.08, vždy na základě předchozí telefonické domluvy s oprávněnou
úřední osobou.
Poučení:
Nechá-li se některý z účastníků řízení zastupovat, předloží jeho zástupce plnou moc k zastupování.

Otisk razítka

Ing. Robin Štrudl

referent odboru životního prostředí

Rozdělovník
Účastníci řízení dle § 27 odst. 1 písm. a) správního řádu a § 109 písm. a) stavebního zákona
1. Lucie Vyklická, Hlávkova 711/14, Stará Role, 360 17 Karlovy Vary
v zastoupení: Vodovrty, s.r.o., Ladova 195, 353 01 Mariánské Lázně
Účastník řízení dle § 27 odst. 2 správního řádu, § 115 odst. 4 vodního zákona a písm. e) stavebního zákona
2. Obec Těšovice, Tovární 21, 356 01 Sokolov
3. Lesy ČR, s. p., Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
Účastnící řízení dle § 27 odst. 2 správního řádu a § 109 písm. e) stavebního zákona
Vlastníci pozemků v katastrálním území Těšovice, a to parcelních čísel: 3998/165, 4001/1, 4002/2, 4002/22, 4002/23, 4002/45,
4002/46
Dotčené správní orgány
4. Městský úřad Sokolov, odbor stavební a územního plánování, Rokycanova 1929, 356 01 Sokolov
5. Obvodní báňský úřad pro území kraje Karlovarského, Boženy Němcové 1932, 356 01 Sokolov
Ostatní
6. Lesy ČR, s. p., Lesní závod Kladská, K Pramenům 217, 354 91 Lázně Kynžvart

Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 15-ti dnů na úředních deskách Městského úřadu Sokolov a
Obecního úřadu Těšovice (§ 25 odst. 3 správního řádu). Ve stejný den, kdy se vyvěsí na úřední desce
úřadu, bude oznámení vyvěšeno způsobem umožňujícím dálkový přístup na tzv. elektronické úřední
desce. Patnáctý den po vyvěšení je dnem doručení (§ 25 odst. 2 správního řádu). Tímto žádáme Obecní
úřad Těšovice o zaslání potvrzení o vyvěšení a sejmutí.

Vyvěšeno dne:………………….......

Sejmuto dne:……………....................

