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VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
Oznámení o zahájení společného řízení, řízení o povolení k nakládání s vodami
Dne 18.1.2019 podala obec Javorník, Javorník 15, 25763 Trhový Štěpánov, IČ: 00473545, u odboru
životního prostředí – vodoprávního úřadu MěÚ Vlašim žádost o vydání společného územního
rozhodnutí a stavebního povolení na stavbu vodního díla vrtané studny s vodovodním přivaděčem a
elektro připojením podle § 94j zákona čl.183/2006 Sb, o územním plánování a stavebním řádu ve
znění pozdějších předpisů (stavební zákon) a zároveň o povolení k nakládání s vodami – odběr
podzemních vod z vrtané studny za účelem vybudování nového zdroje vody k zásobování obce pitnou
vodou podle § 8 odst. 1 písm. b) zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve
znění pozdějších předpisů ( dále jen „ vodní zákon“) ve Středočeském kraji, okrese Benešov, obci
Javorník, na pozemcích parc. č. 1629, 1669, 1648/14, 1630/1 v katastrálním území Javorník,
v hydrologickém pořadí 1-09-03-0040-0-00, v hydrogeologickém rajónu 6320- Krystalinikum v povodí
Střední Vltavy-severní část.
Uvedeným dnem bylo zahájeno společné územní a stavební řízení ( dále jen „společné řízení“) a
řízení o povolení k nakládání s vodami.
Stavba vrtané studny JV-I s vodovodním přivaděčem bude umístěna v nezastavěném území obce na
lesním pozemku parc.č. 1629 v katastrálním území Javorník, elektro – připojení přes pozemky
parc.č. 1629, 1669, 1648/14, 1630/1 k.ú. Javorník.
Popis stavby:
Vrtaná studna bude provedena do hloubky 80 m o průměru 254 mm, vrtný průměr 385 mm(0,010,0 m) a 305 mm (10,0-80,0 m), vystrojení studny pažnicí PVC-U 225 mm. Ve zhlaví vrtané studny
bude provedena manipulační šachta pro osazení armatur a umožnění přístupu k vrtu, vrt bude
osazen železobetonovou šachticí o půdorysných rozměrech 1060x1360. Šachtice bude kryta
zákrytovou deskou. Plášť šachtice bude izolován v celém obvodu jílovým těsněním a terén vně pláště
šachtice vyspárován ve sklonu min. 2% do vzdálenosti 2 m od pláště.
Trubní vedení přivaděče ze studny do vodojemu bude o celkové délce 330 m vedeno výtlačným HDPE
D90 DN80 PN16 potrubím v lesní cestě na pozemku parc.č. 1629 v nezamrzlé hloubce 1.2 m.
Elektro připojení bude vedeno po pozemcích parc.č. 1629, 1669, 1648/14, 1630/1 k.ú. Javorník
(elektropřipojení studny z obce o délce 880m, odbočka elektropřipojení vodojemu a úpravny vody o
délce 242 m),bude vedena v souběhu se zásobním vodovodem, odbočka v souběhu s budovaným
přivaděčem.
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Ostatní podrobnosti jsou řešeny v projektové dokumentaci stavby, kterou vypracovala firma Vodní
zdroje a.s., Ing. Zdeněk Formánek, autorizovaný inženýr pro stavby vodního hospodářství a
krajinného inženýrství, ČKAIT: 0008821 a Ing. Daliborem Slavíkem, osvědčení čj.SBS 39953/2017.
Dále bylo předloženo vyjádření odborně způsobilé osoby podle § 9 vodního zákona, který vypracoval
Mgr. Ivo Černý, odborná způsobilost v oboru: hydrogeologie, geologické práce-sanace č. 1298/2001.
Souřadnice umístění stavby podle S-JSTK: X : 1093766 Y: 705909
Nakládání s vodami je požadováno na 12 měsíců v roce, platnost do 31.12.2030 v tomto rozsahu:
průměrný odběr
maximální odběr.
měsíční odběr
roční odběr

0,42
1,0
1779
16 085

l/s
l/s
m3/měs
m3/rok.

K výše uvedenému záměru vydal MěÚ Vlašim,OVÚP – závazné stanovisko orgánu územního
plánování dle § 96b odst. 3 stavebního zákona pod č.j. VYST 4581/19-717/2019MaM ze dne 1.3.2019,
které konstatuje, že záměr umístění vrtané studny s přivaděčem v nezastavěném území na
pozemcích parc.č. 1629, 1669, 1648/14, 1630/1 v katastrálním území Javorník je přípustný.
Městský úřad Vlašim, odbor životního prostředí, jako místně a věcně příslušný vodoprávní úřad
ve smyslu § 104 odst. 2 písm. c) a § 106 odst. 1 zák. č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých
zákonů (vodní zákon) a dle § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád v platném znění a jako speciální
stavební úřad ve smyslu § 15 odst. 1 písm. d) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování
a stavebním řádu ve znění pozdějších předpisů (stavební zákon), oznamuje podle § 94m stavebního
zákona, v platném znění a v souladu s ustanovením § 115 odst. 8 citovaného vodního zákona
zahájení společného řízení a nařizuje veřejné ústní jednání spojené s ohledáním na místě na den
25.4.2019 v 10 hod na obecním úřadě v Javorníku.
Vodoprávní úřad MěÚ Vlašim upozorňuje dotčené orgány a účastníky řízení, že závazná stanoviska a
námitky mohou uplatnit nejpozději při ústním jednání, jinak k nim nebude přihlédnuto.
Do podkladů pro rozhodnutí lze nahlédnout a případné připomínky uplatnit na odboru ŽP MěÚ
Vlašim, Dvůr 413,II. patro, kancelář č. 202, úřední dny pondělí, středa od 8.00 – 17.00 hod. a úterý od
8.00 – 14.00 hod. Nechá-li se některý z účastníků zastupovat, předloží jeho zástupce písemnou plnou
moc.
Poučení:
Účastník řízení může podle § 94n odst. 3 stavebního zákona uplatnit námitky proti projednávanému
stavebnímu záměru, dokumentaci, způsobu provádění a užívání stavebního záměru nebo
požadavkům dotčených orgánů, pokud je jimi přímo dotčeno jeho vlastnické právo nebo jiné věcné
právo k pozemku nebo stavbě.
Obec může uplatnit 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.
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K závazným stanoviskům a námitkám k věcem, o kterých bylo rozhodnuto při vydání územně
plánovací dokumentace, se nepřihlíží.

Ing. Kateřina Stodolovská
Oprávněná úřední osoba
Tato písemnost musí být vyvěšena nejméně po dobu 15 dnů na úřední desce MěÚ Vlašim a OÚ
Javorník a zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový přístup. Po vyplnění dat vyvěšení a sejmutí
bude vráceno odboru životního prostředí Městského úřadu Vlašim
Datum vyvěšení:…………………………………….. ………Datum sejmutí: ………………………… ……………………….

Podpis a razítko oprávněné osoby, která potvrzuje vyvěšení a sejmutí vyrozumění.

Obdrží:
Žadatel:
- obec Javorník, Javorník 15, 25763 Trhový Štěpánov,
účastníci společného územního a stavebního řízení a vodoprávního řízení:
-

Povodí Vltavy s.p., Grafická 36, 150 21 Praha 5

-

Lesy ČR s.p., Tyršova 1902, 256 01 Benešov
ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín IV-Podmokly

Ostatní účastníci řízení (vlastníci pozemků sousedících s pozemky dotčených stavbou) –
identifikováni označením pozemku dle § 94m) stavebního zákona- k doručení veřejnou vyhláškou.
Pozemek katastru nemovitostí parc.č. k.ú. Javorník:
1487,1490,1491,1495,1496,1497,1518,1520,1521,1522,1523,1524,1525,1526,1527,1528,1529,1530,
1534,1538/1,1538/2,1539,1540,1541,1542,1543,1545,1546/2,1547,1548,1550,1551/2,1554,1555,
1558/2,1559/1,1669,630,3235,89/1,89/2,89/3,91/1,1555,1558/1,1558/8,1591/1,1591/2,1592/1,
1593,1594,1629,1630/1,1648/14,1664,628,
st.3, st.6, st.7/1, st.7/2, st.8,st.10/1,st.11/1, st.11/2, t.30,st.31,st.32/1,st.33/1,st.33/2,st.34/1,st.34/2,
st.35, st.36/1, st.37/1, st.37/2, st.38, st.39, st.42, st.44, st.46, st.53,
1/1,1/3,8/1,8/2,8/3,8/4,9/1,12,56,58,60,70/1,74,76/1,79/2,91/1,91/2,96,101,106/1,112/4,1594,
1648/2,1648/7,1648/12,1648/16,1648/17,1648/18,1648/19,1648/21,1648/22,1648/24,1661/1,
1665/4,1669,1681/1,1688,1592/1,1608,1610/2,1626,1627/2,1627/3,1630/2,1631/7,1662,1669,628,
3235.
Dotčený orgán
- Městský úřad Vlašim, OVÚP, orgán územního plánování, Jana Masaryka 302, 258 01 Vlašim
- Městský úřad Vlašim, OŽP- orgán státní správy lesů, Jana Masaryka 302, 258 01 Vlašim
- KHS Středočeského kraje, Územní pracoviště Benešov, Černoleská 2053, 256 01 Benešov
- Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje, územní odbor Benešov, Pod Lihovarem 1816,
256 01 Benešov
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