MĚSTSKÝ ÚŘAD KRALOVICE
Markova tř. 2, Kralovice PSČ 331 41

ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
pracoviště Manětínská 493, Kralovice PSČ 331 41
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SZ:
VYŘIZUJE:
TEL.:
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E-MAIL:

11. 1. 2022
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Páclová
373 300 256
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DATUM:

13. 1. 2022

VODOVRTY s.r.o.
IDDS: t4da5wv

Digitálně podepsal Lucie Páclová
Datum: 13.01.2022 08:59:58 +01:00

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ VODOPRÁVNÍHO ŘÍZENÍ A POZVÁNÍ
K VEŘEJNÉMU ÚSTNÍMU JEDNÁNÍ
Burdová Ivana, nar. 17. 4. 1965, Blatenská 736/23, 32600 Plzeň – Lobzy
Ficek František, nar. 2. 1. 1935, Družstevní 648, 33141 Kralovice
Ficek František, nar. 25. 6. 1959, Družstevní 648, 33141 Kralovice
Ficková Marie, nar. 23. 3. 1956, Družstevní 648, 33141 Kralovice
v zastoupení: VODOVRTY s.r.o., Ladova 195, 353 01 Mariánské Lázně, IČ: 26364883
(na základě plné moci)
podali dne 11. 1. 2022 žádost
a) o vydání povolení k odběru podzemních vod z vrtané studny na pozemku parc.č. 216/19
(ostatní plocha) v katastrálním území Hlince, obec Hlince, kraj Plzeňský, HGR 6230
Krystalinikum, proterozoikum a paleozoikum v povodí Berounky, útvar podzemních vod
Krystalinikum, proterozoikum a paleozoikum v povodí Berounky, útvar povrchových vod
BER_0730 Berounka od toku Střela po Rakovnický potok, č.h.p. 1-11-02-1000-0-00.
Navrhované parametry nakládání s vodami:
Množství podzemních
vod

QPRŮMĚR [l/s]

QMAX [l/s]

QMĚSÍC [m3/měsíc]

QROK [m3/rok]

0,006

0,17

15

180

Původ vody - zdroj vody:
Typ odběrného objektu:
Související vodní díla:
Účel nakládání s podzemními vodami:

podzemní voda
vrt
vrtaná studna
individuální zásobování rodinného domu
vodou
Doba povoleného nakládání s podzemními vodami:
na dobu spojenou s užíváním
vodního díla
Počet měsíců v roce, kdy se odebírá:
12
Počet dnů v roce, kdy se odebírá:
365
Určení polohy místa nakládání s vodami (orientačně souřadnicemi v JTSK): 1051143, 799801
b) o vydání společného územního a stavebního povolení k vodnímu dílu – vrtané studny – dle
dokumentace pro vydání společného povolení „VODOVRTY s.r.o. DOMOVNÍ VRTANÁ
STUDNA K.Ú. HLINCE P.P.Č. 216/19“, na pozemku parc.č. 216/19 (ostatní plocha)
v katastrálním území Hlince, obec Hlince, kraj Plzeňský, HGR 6230 Krystalinikum,
proterozoikum a paleozoikum v povodí Berounky, útvar podzemních vod Krystalinikum,
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proterozoikum a paleozoikum v povodí Berounky, útvar povrchových vod BER_0730
Berounka od toku Střela po Rakovnický potok, č.h.p. 1-11-02-1000-0-00.
Popis povolovaného stavebního záměru:
Druh vodního díla:
vrtaná studna
Účel vodního díla:
odběr podzemních vod
Základní parametry vodního díla:
Hloubka vrtu:
80 m
Průměr vrtu:
220 mm
Výstroj vrtu:
PVC pažnice Ø 160 mm
Určení polohy místa vodního díla (orientačně souřadnicemi v JTSK):

1051143, 799801

Uvedeným dnem bylo, v souladu s ustanovením § 115 odst. 12 vodního zákona, zahájeno společné
vodoprávní řízení.
Městský úřad Kralovice, odbor životního prostředí, jako vodoprávní úřad 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) a § 94j zákona č. 183/2006 Sb.,
o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen
"stavební zákon") a místně příslušný podle ustanovení § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád,
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“),
oznamuje
podle § 115 odst. 1 vodního zákona a § 94m odst. 1 stavebního zákona zahájení vodoprávního řízení,
ve kterém podle § 94m odst. 1 stavebního zákona nařizuje k projednání k projednání žádosti veřejné
ústní jednání na den
18. 2. 2022 (pátek) v 900 hodin
se schůzkou pozvaných v kanceláři Městského úřadu Kralovice
Manětínská 493, č. dveří 317
Konání veřejného ústního jednání se oznamuje veřejnosti veřejnou vyhláškou, která musí být
vyvěšena nejméně 30 dnů předem.
Pokud účastníci řízení s umístěním a provedením stavby bezpodmínečně souhlasí, není jejich
účast na veřejném ústním jednání nutná.
Žadatel podle § 87 odst. 2 stavebního zákona zajistí, aby informace o žadateli, předmětu společného
územního a stavebního řízení, a veřejném ústním jednání byla bezodkladně vyvěšena do doby konání
veřejného ústního jednání na místě:
oplocení pozemku p.č. 216/9 v k.ú. Hlince nebo obdobným způsobem na hranici pozemku.
Účastníci řízení mají v řízení zejména tato práva:
− dle § 33 odst. 1 správního řádu zvolit zmocněnce, zmocnění k zastupování se prokazuje
písemnou plnou mocí,
− dle § 115 odst. 8 vodního zákona a § 36 odst. 1 správního řádu navrhovat důkazy a činit jiné
návrhy nejpozději však při ústním jednání,
− dle § 36 odst. 2 správního řádu vyjádřit v řízení své stanovisko,
− dle § 38 odst. 1 a 4 správního řádu nahlížet do spisu.
Účastníci řízení mají v řízení zejména tyto povinnosti:
− dle § 50 odst. 2 správního řádu poskytovat správnímu orgánu veškerou potřebnou součinnost
při opatrování podkladů pro vydání rozhodnutí,
− dle § 52 správního řádu označit důkazy na podporu svých tvrzení,
− účastník řízení nebo jeho zástupce je v souladu s § 36 odst. 5 správního řádu povinen předložit
na výzvu oprávněné úřední osoby průkaz totožnosti.
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Účastníci společného územního a stavebního řízení a dotčené orgány mají v řízení zejména tato
práva:
− závazná stanoviska, která mohou dotčené orgány uplatňovat podle § 4 odst. 4 stavebního
zákona, musí být uplatněna nejpozději při ústním jednání, případně při veřejném ústním
jednání, jinak se k nim nepřihlíží. Jestliže dojde k upuštění od ústního jednání, musí být
uplatněna ve stanovené lhůtě, jinak se k nim nepřihlíží. Připomínky veřejnosti musí být
uplatněny nejpozději při veřejném ústním jednání, jinak se k nim nepřihlíží,
− dle § 94n odst. 2 stavebního zákona se k závazným stanoviskům a námitkám k věcem, o kterých
bylo rozhodnuto při vydání územně plánovací dokumentace, se nepřihlíží,
− dle § 94n odst. 3 stavebního zákona může osoba, která je účastníkem řízení podle § 94k písm.
c) až e) stavebního zákona, 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 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.
Dotčené orgány mohou uplatnit závazná stanoviska a účastníci řízení sdělit své námitky, popřípadě
důkazy, v souladu s § 115 odst. 8 vodního zákona a § 94m odst. 3 stavebního zákona, nejpozději při
veřejném ústním jednání. K později uplatněným závazným stanoviskům, námitkám popřípadě
důkazům nebude přihlédnuto. Účastníci řízení mohou nahlížet do podkladů rozhodnutí v kanceláři
Městského úřadu Kralovice, odboru životního prostředí, Manětínská 493, II. poschodí, č. dveří 317
(v úředních dnech Po a St 730 - 1700 hod., mimo úřední dny po předchozí dohodě).
Vodoprávní úřad současně dává možnost účastníkům řízení v souladu s § 36 odst. 3 správního řádu
vyjádřit se k podkladům pro rozhodnutí, a to ve lhůtě 5 dnů od uplynutí lhůty pro námitky
a připomínky. Jedná se o lhůtu pro seznámení s kompletním spisem před vydáním rozhodnutí ve věci,
nikoliv o další lhůtu pro námitky a důkazy. Námitky uplatněné v této lhůtě by byly námitkami
opožděnými, k nimž vodoprávní úřad nepřihlíží ve smyslu zásady koncentrace řízení, zakotvené
v ustanovení § 115 odst. 8 vodního zákona.

Lucie Páclová
referent vodního hospodářství OŽP
Městský úřad Kralovice

„otisk úředního razítka“

Toto oznámení musí být vyvěšeno na úřední desce Městského úřadu Kralovice a Obecního úřadu
Hlince po dobu 15 dnů a zároveň zveřejněno způsobem umožňující dálkový přistup.
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Žádáme o následné zaslání potvrzeného data vyvěšení a sejmutí oznámení zpět Městskému úřadu
Kralovice, odboru životního prostředí.
Vyvěšeno dne: ……………………………

Sejmuto dne: …………………………

………………………………………………

………………………………………………

Razítko a podpis oprávněné osoby potvrzující
vyvěšení

Razítko a podpis oprávněné osoby potvrzující
vyvěšení

Zveřejněno způsobem umožňující dálkový přístup:
od: ……………………………

do: …………………………

Obdrží:
Účastníci řízení dle ustanovení § 27 odst. 1 písm. a) správního řádu - žadatel:
VODOVRTY s.r.o., Ladova 195, 353 01 Mariánské Lázně,
IDDS: t4da5wv
(na základě plné moci)
Účastníci řízení nakládání s vodami – dle § 115 odst. 16 vodního zákona:
Obec Hlince, Hlince 44, 331 41 Hlince,
IDDS: um6awai
Účastníci řízení o společném územním a stavebním povolením – dle § 94k písm. b) až e) stavebního
zákona:
Gabrielová Vlasta Mgr., Křimická 369, 330 27 Vejprnice
Double Square Group, s.r.o., Václavské náměstí 834/17, 110 00 Praha - Nové Město, IDDS: mxrtkfe
Agrolesy Chříč, s.r.o., Václavské náměstí 834/17, 110 00 Praha - Nové Město, IDDS: s27drya
Obec Hlince, Hlince 44, 331 41 Hlince,
IDDS: um6awai
Dotčené orgány:
Obvodní báňský úřad pro území krajů Plzeňského a Jihočeského, Hřímalého 11, 30100 Plzeň,
IDDS: m4eadvu (zn. SBS 00350/2022/OBÚ-06/1)
Ostatní:
Povodí Vltavy, s.p., závod Berounka, Denisovo nábřeží 14, 30100 Plzeň, IDDS: gg4t8hf
(zn. PVL-1386/2022/340/Ha)
Městský úřad Kralovice – sekretariát
Obecní úřad Hlince, Hlince 44, 331 41 Hlince
Městský úřad Kralovice
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