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Dle rozdělovníku

OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ
VODOPRÁVNÍHO ŘÍZENÍ
a
SPOLEČNÉHO ÚZEMNÍHO A STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ
Městský úřad Otrokovice, odbor životního prostředí jako vodoprávní úřad věcně příslušný podle ustanovení
§ 104 odst. 2 písm. c) a ustanovení § 106 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých
zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vodní zákon“), jako speciální stavební úřad
podle ustanovení § 15 odst. 1 písm. d) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu
(stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“) a jako místně příslušný správní
úřad podle ustanovení § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen
„správní řád“),
oznamuje
podle ustanovení § 115 vodního zákona, v souladu s ustanovením § 94m stavebního zákona známým
účastníkům řízení a dotčeným orgánům, že na návrh žadatelů Grondžákové Michaely (nar. 3.12.1982),
bytem Štěpnická 1047, 686 06 Uherské Hradiště a Novákové Kamily (nar. 24.5.1974), bytem J. Jabůrkové
1405, 765 02 Otrokovice, v zastoupení na základě plné moci spol. EKODRILL s.r.o., Sokolská 418, 760 01
Zlín, IČO 60739207, jmenovitě zaměstnancem společnosti Ing. Radoslavem Šíblem, bylo dne 05.01.2022
zahájeno řízení o vydání povolení k nakládání s vodami a společného povolení stavebního záměru:
„Vrtaná studna a vodovod Napajedla, par. č. 5074/26“.
Projednání společného řízení je v souladu s ustanovením § 115 odst. 1 vodního zákona, dle ustanovení
§ 94j až 94p stavebního zákona.
ČÁST A)
povolení k nakládání s vodami podle ustanovení § 8 odst. 1 písm. b) bod 1. vodního zákona, spočívá
v odběru podzemní vody z nové vrtané studny na pozemku parcela č. 5074/26 v katastrálním území
Napajedla, ORP Otrokovice, kraj Zlínský, hydrogeologický rajon 3222 – Flyš v povodí Moravy,
za účelem: zajištění zdroje pitné a užitkové vody pro stávající rekreační objekt
v tomto navrhovaném rozsahu:
průměrný denní odběr
maximální denní odběr
max. odběr
max. měsíční odběr
max. roční odběr

0,0035
0,0042
0,5
9,0
108,0

l/s
l/s
l/s
m3/měsíc
m3/rok

počet měsíců v roce, kdy je navrhováno nakládání s vodami: 12
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ČÁST B)
společné povolení stavebního záměru (souboru staveb) včetně stavby hlavní - vodního díla toto nakládání
umožňujícího, podle ustanovení § 15 odst. 6 vodního zákona a podle ustanovením § 94p stavebního
zákona.
Základní údaje o povolovaném stavebním záměru:
Druh a účel stavby hlavní:
Novostavba vrtané studny, která bude sloužit jako zdroj pitné a užitkové vody pro stávající rekreační objekt.
Členění a popis stavebních objektů záměru:
Vrtaná studna – v listopadu 2021 byl na pozemku p.č. 5074/26 v k.ú. Napajedla proveden průzkumný
hydrogeologický jímací vrt NN 1 do hloubky 45,0 m, který bude převeden na vodní dílo sloužící k odběru
podzemní vody. Průzkumný vrt byl v celé hloubce vystrojen PVC zárubnicí průměru 160 mm. Plnou
zárubnicí v úseku 0,0 – 18,0m pod terénem, perforovanou zárubnicí v úseku 18,0 – 43,0 m a opět plnou
zárubnicí v úseku 43,0 – 45,0 m. Úsek ode dna vrtu do 12,5 m pod terénem je obsypán kačírkem 4/8 mm,
následuje pískový přechod v úseku 12,5 – 12,0 m, těsnění granulovaným jílem v úseku 12,0 – 1,0 m a
v úseku 0 – 1,0 m zához zajílovaným odvrtem.
Nad vrtem bude zhotovena ochranná betonová šachtice DN 800. Šachtice bude osazena do výkopu
v rostlém terénu na lože z podkladního betonu tl. 100 mm. Po osazení bude šachtice rovnoměrně po
vrstvách obsypána zajílovaným materiálem. Šachtice bude krytá plastovým poklopem ve výšce cca 0,5 m
nad okolním terénem, kudy bude umožněn vstup do šachtice. Kolem šachtice bude zhotovena vyspádovaná
zpevněná plocha šířky 0,5 m. V šachtici budou provedeny prostupy pro výstroj vrtané studny, vodovodní
potrubí a silové vodiče. Odběr vody bude řešen osazením ponorného čerpadla ve studni.
Vodovod - z vrtané studny bude na pozemku p.č. 5074/26 v k.ú. Napajedla, veden nový vodovod do
stávající rekreační chaty č.e. 218.
Celková délka vodovodu bude 13,0 m a použité vodovodní potrubí PE100 PN16 průměru 32x3,0 mm pro
horizontální přípojku i výtlačný řád ve vrtané studni.
Elektropřípojka – souběžně s vodovodem budou položeny el. kabely pro napájení čerpadla. Bude položen
silový kabel CYKY-J 4x2,5 a signalizační CYKY-J 3x1,5. Kabely budou uloženy do výkopu do pískového
lože tl. 8 cm a obsypány pískovou vrstvou tl. 10 cm. V hloubce 0,3 m nad kabely se uloží výstražná fólie
červená.
Jedná se o soubor staveb, ve kterém je stavba vodního díla dle ust. § 55 odst. 1 písm. j) vodního
zákona (vrtaná studna a vodovod) stavbou hlavní, elektropřípojka je stavbou vedlejší.
Navrhovaný soubor staveb bude umístěn na pozemku p.č. 5074/26 v katastrálním území Napajedla, ORP
Otrokovice, kraj Zlínský, č. hydrolog. pořadí 4-13-01-054.
Městský úřad Otrokovice, odbor životního prostředí jako věcně a místně příslušný vodoprávní úřad a jako
speciální stavební úřad s odkazem na ustanovení § 115 odst. 8 vodního zákona a v souladu s ustanovením
§ 94m odst. 3 stavebního zákona upouští od ohledání na místě a ústního jednání, neboť jsou mu poměry
staveniště dobře známy a žádost poskytuje dostatečný podklad pro posouzení stavebního záměru a
stanovení podmínek k jeho provádění.
Dotčené orgány a účastníci řízení mohou svá závazná stanoviska a své námitky uplatnit nejpozději do:
15 dnů ode dne doručení tohoto oznámení.
K později uplatněným závazným stanoviskům, námitkám nebude přihlédnuto.
Poučení:
Do podkladů pro rozhodnutí mohou účastníci řízení nahlédnout ve lhůtě shora uvedené u Městského úřadu
Otrokovice, odboru životního prostředí, budova č. 3, I. patro, kancelář č. 209 v úředních hodinách (pondělí a
středa 8,00 – 11,30 a 12,30 – 17,00 hod.).
Závazná stanoviska, která mohou dotčené orgány uplatňovat podle § 4 odst. 4 stavebního zákona, musí být
uplatněna nejpozději ve stanovené lhůtě, jinak se k nim nepřihlíží.
K závazným stanoviskům a námitkám k věcem, o kterých bylo rozhodnuto při vydání územně plánovací
dokumentace, se v souladu s ustavením § 94n odst. 2 stavebního zákona nepřihlíží.
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Osoba, která je účastníkem řízení podle § 94k písm. c) až e) stavebního zákona, může uplatňovat námitky
proti projednávanému stavebnímu záměru, dokumentaci, způsobu provádění a užívání stavebního záměru
nebo požadavkům dotčených orgánů, pokud jimi může být přímo dotčeno jeho vlastnické právo nebo jiné
věcné právo k pozemku nebo stavbě. Obec uplatňuje ve společném územním a stavebním řízení 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.
Městský úřad Otrokovice, odbor životního prostředí se v rámci předmětného vodoprávního řízení zabýval
stanovením okruhu účastníků řízení a okruh účastníků stanovil takto:
ČÁST A)
povolení k nakládání s vodami - vodoprávní úřad posoudil okruh účastníků dle ustanovení § 115 odst. 16
vodního zákona a stanovil, že dle ustanovení:
§ 27 odst. 1 správního řádu je účastníkem řízení žadatel:
- Grondžáková Michaela, Štěpnická 1047, 686 06 Uherské Hradiště
- Nováková Kamila, J. Jabůrkové 1405, 765 02 Otrokovice
Obě v zastoupení EKODRILL s.r.o., Sokolská 418, 760 01 Zlín, jmenovitě Ing. Radoslavem Šíblem
§ 27 odst. 2 správního řádu je účastníkem řízení obec, v jejímž územním obvodu může dojít k ovlivnění
vodních poměrů: Město Napajedla, Masarykovo náměstí 89, 763 61 Napajedla
ČÁST B)
společné povolení - vodoprávní úřad posoudil okruh účastníků v souladu s ustanovením § 115 odst. 1
vodního zákona, dle ustanovení § 94k stavebního zákona a stanovil, že dle ustanovení:
§ 27 odst. 1 správního řádu je účastníkem řízení
stavebník:
- Grondžáková Michaela, Štěpnická 1047, 686 06 Uherské Hradiště
- Nováková Kamila, J. Jabůrkové 1405, 765 02 Otrokovice
Obě v zastoupení Obě v zastoupení EKODRILL s.r.o., Sokolská 418, 760 01 Zlín, jmenovitě Ing.
Radoslavem Šíblem

§ 27 odst. 2 správního řádu je účastníkem řízení
vlastník sousedního pozemku nebo stavby na něm, může-li být jeho vlastnické právo prováděním stavby
přímo dotčeno, dle § 109 písm. e) stavebního zákona:
parcela č. 4940/3, 5074/20, 5074/25, 5074/27 vše v k.ú. Napajedla

Ing. Anna Pšejová
vedoucí odboru
Tento dokument musí být na úřední desce vyvěšen po dobu 15-ti dnů.
Písemnost se zveřejní též způsobem umožňujícím dálkový přístup.

Vyvěšeno dne . . . . . . .
Sejmuto dne . . . . . . . .
Razítko a podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí dokumentu.
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Poznámka
Tato písemnost je řádně doručována veřejnou vyhláškou v souladu s ustanovením § 25 odst. 1 správního
řádu a pro lhůty k vyjádření případně odvolání je rozhodující den vyvěšení dle ustanovení § 25 odst. 3
správního řádu. Dnem vyvěšení je den vyvěšení na úřední desce správního orgánu, který písemnost
doručuje tj. Městský úřad Otrokovice.
Doručuje se:
1. Účastníkům řízení dle § 27 odst. 1 správního řádu
§ 109 písm. a) stavebního zákona:
EKODRILL s.r.o., Sokolská 418, 760 01 Zlín, jmenovitě Ing. Radoslav Šíbl
2. § 27 odst. 2 správního řádu je účastníkem řízení obec, v jejímž územním obvodu může dojít
k ovlivnění vodních poměrů:
Město Napajedla, Masarykovo náměstí 89, 763 61 Napajedla
3. Účastníkům řízení dle § 27 odst. 2 správního řádu (veřejnou vyhláškou):
§ 109 písm. e) stavebního zákona:
vlastníci pozemků p.č.: 4940/3, 5074/20, 5074/25, 5074/27 vše k.ú. Napajedla
4. Na vědomí:
Grondžáková Michaela, Štěpnická 1047, 686 06 Uherské Hradiště
Nováková Kamila, J. Jabůrkové 1405, 765 02 Otrokovice
MěÚ Napajedla - odbor SÚ
MěÚ Otrokovice, odbor provozní - k vyvěšení na úřední desce po dobu 15 - ti dnů, a vrácení MěÚ
Otrokovice, OŽP
MěÚ Napajedla se žádostí o zveřejnění na úřední desce po dobu 15 dnů a vrácení potvrzené kopie zpět
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