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VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
Oznámení zahájení společného řízení a povolení k nakládání s vodami
Dne 27.11.2019 podala Vlasta Chválová, IČO:15315037, trvale bytem Horňátecká 783/15, 182 00
Praha 8 u odboru životního prostředí – vodoprávní úřad MěÚ Vlašim žádost pod Č.j. ZIP64549/19 o
vydání územního rozhodnutí a stavebního povolení (dále jen „společného povolení“) na stavbu
vodního díla vrtané studny podle § 94j zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním
řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ stavební zákon“) a současně o
povolení k nakládání s vodami – odběr podzemních vod z vrtané studny za účelem zásobování
rekreačního střediska vodou podle ustanovení § 8 odst. 1 písm. b) bod 1 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, Obce Kamberk, části obce Smršťov na pozemku KN parc.č.
3550 v katastrálním území Kamberk, v hydrologickém pořadí 1-09-03-0460-0-00, 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 bude umístěna na pozemku parc.č. 3550 v k.ú. Kamberk dle situace na kopii katastrální mapy
v měřítku 1 : 500.
Popis stavby:
Objekt vrtané studny
Studna bude provedena jako vrtaná o celkové hloubce 72 m, o průměru vrtu 254/219 mm, úvodní
vrtný profil 254 mm do hloubky 10 m a dále vrtný profil 219 do hloubky 72 m, vystrojena atestovanými
pažnicemi z PVC o průměru 160 mm, ve zvodněné části budou pažnice perforovány. Zhlaví vrtané
studny bude tvořit manipulační šachta o průměru 1,0 m. Šachta bude vyvedena min. 0,5 m nad okolní
terén a zakryta železobetonovou deskou. Odběr vody ze studny bude zabezpečen pomocí ponorného
čerpadla. Na vzdálenost min. 2 m bude okolí studně upraveno a zhotoveno ve sklonu min. 2% od
studny.
Ostatní podrobnosti jsou řešeny v projektové dokumentaci stavby – vypracoval Ing. Aleš Voženílek,
Na Ladech 1401, Černošice, IČO: 62463233, autorizovaný inženýr pro stavby vodního hospodářství a
krajinného inženýrství, ČKAIT 0004997.
Souřadnice umístění stavby podle S-JSTK:

X : 1098868,22

Y: 719940,82

Údaje o povoleném množství odběru:
Průměrný odběr
0,1
l/s
Maximální odběr
0,4
l/s
3
Max.měsíční
394,2
m /měs
3
Roční odběr
3153,6
m /rok

Telefonní ústředna:

+420 313 039 313

ID dat. schránky: zbjbfmb

Internet: www.mesto-vlasim.cz

Účel odběru podzemní vody: zásobování rekreačního střediska vodou
Počet měsíců v roce, kdy se odebírá: 12
Doba povoleného nakládání s vodami: do 31.12.2036
K nakládání s podzemními vodami a možnému ovlivnění okolních stávajících jímacích objektů bylo
vypracováno hydrogeologické posouzení osobou oprávněnou v hydrogeologii RNDr. Vojtěch Kněžek,
odborná způsobilost v hydrogeologii č. 1993/2000, Hydrogeologická společnost s.r.o., IČ:26473330,
se sídlem U Národní galerie 478, 156 00 Praha 5 - Zbraslav.
Dle posudku hydrogeologa jímání podzemní vody nezpůsobí podstatné snížení využitelného množství
podzemní vody jiných jímacích objektů.
Městský úřad Vlašim, odbor životního prostředí jako věcně příslušný vodoprávní úřad ve smyslu §104
odst.2, písm. c) a § 106 odst. 1 vodního zákona, jako speciální stavební úřad ve smyslu § 15 odst. 1
písm. d) stavebního zákona, a jako místně příslušný dle § 11 zákona č.500/2004 Sb., správní řád
oznamuje podle § 94m stavebního zákona, v souladu s ustanovením § 115 odst. 8 vodního zákona
zahájení společného řízení a nařizuje veřejné ústní jednání spojené s ohledáním na místě na
den 7.10.2020 v 9:30 hod na pozemku parcela č. 3550 v k.ú. Kamberk
(areál rekreačního střediska Smršťov – Blaník)
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.
Připomínky veřejnosti musí být uplatněny nejpozději při veřejném ústním jednání, jinak se k nim
nepřihlíží.
Nechá-li se některý z účastníků řízení zastupovat, předloží jeho zástupce při jednání písemnou plnou
moc.
Do podkladů pro rozhodnutí lze nahlédnout a případné připomínky uplatnit u odboru ŽP MěÚ Vlašim –
vodoprávní úřad, Dvůr č. 413, 2.patro kancelář č. 203 ve dnech:
pondělí a středa od 8.00 – 11.30 a 12.30 – 17.00
úterý od 8.00 – 11.30 a 12.30 – 14.00
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.
K závazným stanoviskům a námitkám k věcem, o kterých bylo rozhodnuto při vydání územně
plánovací dokumentace, se nepřihlíží.

Renata Balková
oprávněná úřední osoba
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Tato písemnost musí být vyvěšena nejméně po dobu 15 dnů na úřední desce MěÚ Vlašim a OÚ
Kamberk 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.

Příloha: situační výkres umístění stavby

Obdrží:
Žadatel:
Vlasta Chválová, Horňátecká 783/15, 182 00 Praha 8
Účastníci společného územního a stavebního řízení:
Obec Kamberk, Kamberk 71, 257 06 Louňovice pod Blaníkem
Lesy ČR, s.p., Přemyslova 1106/19, 500 08 Hradec Králové
Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, Zborovská 81/11, 150 00 Praha 5 – Smíchov
Účastníci vodoprávního řízení:
Obec Kamberk, Kamberk 71, 257 06 Louňovice pod Blaníkem
Dotčený orgán:
Krajská hygienická stanice, Územní pracoviště Benešov, Černoleská 2053, 256 01 Benešov
Správa CHKO Blaník, Vlašimská 8, 257 06 Louňovice pod Blaníkem
Na vědomí:
Povodí Vltavy, s.p., Grafická 36, 150 21 Praha 5

3/3

