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Oznámení o zahájení vodoprávního řízení k povolení stavby vodního díla „Vrtaná studna  pro 
individuální zásobování“ a k povolení odb ěru podzemních vod pro zásobování domu pro 
rekreaci č.e. 29 v Opolenci  

Zuzana Bašusová, Eliášova 327/12, 16000 Praha – Dejvice, Mgr. Adéla Krátká Viceníková, Žabovřeská 
267, 15600  Praha – Zbraslav a Tereza Viceníková, Průběžná 1095/5, 10000 Praha 10 – Strašnice 
zastoupené Studnařstvím H&T s.r.o., Draženov 78, 344 01  Domažlice, jednatelem Jiř ím Tulisem dne 
26.5.2015 podaly žádost o povolení k odběru podzemních vod pro zásobování domu pro celoroční 
rekreací Opolenec č.e. 29 a o vydání stavebního povolení ke stavbě vodního díla „Vrtaná studna pro 
individuální zásobování“ na p.p.č. 4/4 v k.ú. Opolenec, obec Kašperské Hory. Dnem podání žádosti 
bylo zahájeno vodoprávní ř ízení.  
 
Popis záměru: 
Vrt o hloubce 46 m, konečný průměr vrtu 194 mm, vystrojený PVC pažnicí 140 mm. Pažnice bude 
obsypána kačírkem 4/8 mm. Vrt bude opatřen manipulační šachtou, která bude provedena jako 
typizovaná plastová šachtice o vnitřním průměru 940 mm se vstupním otvorem o průměru 600 mm, 
který bude zakrytý víkem. Okolo šachty a vrtu bude provedeno těsnění jílem nebo bentonitem do 
hloubky cca 3 m pod dno šachty. K čerpání vody bude osazeno ponorné čerpadlo a výtlačné potrubí.   

Požadované množství podzemních vod je prům. 0,012 l/s, max. 0,5 l/s, max. 30 m3/měs íc, 360 m3/rok. 

Městský úřad Sušice, Odbor životního prostředí, jako věcně a místně př íslušný vodoprávní úřad podle 
§ 106 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění 
pozdějších předpisů a jako speciální stavební úřad podle § 15 odst. 4 vodního zákona a § 15, odst. 1 
písm. d) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) ve znění 
pozdějších předpisů,  

oznamuje 
v souladu s ustanovením § 47 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších 
předpisů, § 115 vodního zákona a § 112 stavebního zákona zahájení vodoprávního ř ízení ve věci 
žádosti o povolení odběru podzemních vod a o stavební povolení k vodnímu dílu „Vrtaná studna pro 
individuální zásobování“ na p.p.č. 4/4 v k.ú. Opolenec, obec Kašperské Hory, a jelikož jsou 
vodoprávnímu úřadu známy poměry staveniště a žádost poskytuje dostatečný podklad pro posouzení 
navrhované stavby, upouští ve smyslu ust. § 112, odst. 2 stavebního zákona od ohledání na místě.  

Účastníci ř ízení mohou své námitky, popř. důkazy uplatnit v termínu nejpozdě ji do 10 dnů od doručení 
oznámení, jinak k nim nebude přihlédnuto. Ve stejné lhůtě mohou uplatnit svá stanoviska dotčené 
orgány. K později uplatněným závazným stanoviskům, námitkám, popř. důkazům se nepř ihlíž í. 
Účastníci ř ízení se mohou před vydáním rozhodnutí ve věci vyjádřit k podkladům rozhodnutí. Do 
podkladů rozhodnutí lze nahlédnout u Městského úřadu Sušice, Odboru životního prostředí (2.patro, 
kancelář č. 201, úřední dny: pondělí 8.00-12.00. a 12.30 -17.00, středa 8.00-12.00. a 12.30 -17.00 a pátek 8.00-
12.00. a 12.30 -14.00). 

 

Poučení: 
Nechá-li se některý z účastníků zastupovat, předloží jeho zástupce písemnou plnou moc. 

Účastník řízení může podle ustanovení § 114 odst. 1 stavebního zákona uplatnit námitky proti 
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projektové dokumentaci, způsobu provádění a už ívání stavby nebo požadavkům dotčených orgánů, 
pokud je jimi př ímo dotčeno jeho vlastnické právo založené smlouvou provést stavbu nebo opatření 
nebo právo odpov ídajíc í věcnému břemenu k pozemku nebo stavbě. Účastník ř ízení ve svých 
námitkách uvede skutečnosti, které zakládají jeho postavení jako účastníka řízení a důvody podání 
námitek; k námitkám, které překračují rozsah uvedený ve větě první, se nepřihlíž í. 

K námitkám účastníků řízení, které byly nebo mohly být uplatněny při územním ř ízení, se podle § 114 
odst. 2 stavebního zákona nepřihlíž í. 

 
 
      
     „otisk úředního razítka“ 
         
             
 
 
          Ing. Ivana Zemenová 

vedoucí Odboru životního prostředí  
 
 
 
 
 
Obdrží na doručenku účastníci ř ízení: 
datová schránka 
Zuzana Bašusová, Eliášova 327/12, 16000 Praha – Dejvice zastoupená Studnařstvím H&T s.r.o., 
Draženov 78, 344 01  Domažlice 
Mgr. Adéla Krátká Viceníková, Žabovřeská 267, 15600  Praha – Zbraslav zastoupená Studnařstvím 
H&T s.r.o., Draženov 78, 344 01  Domažlice 
Tereza Viceníková, Průběžná 1095/5, 10000 Praha 10 – Strašnice zastoupená Studnařstvím H&T 
s.r.o., Draženov 78, 344 01  Domažlice 
Město Kašperské Hory, Náměstí 1, 34192 Kašperské Hory 
listovní zásilka: 
Martina Maixnerová, Nad ostrovem 1119/7, Podolí, 14700 Praha 4 
Daniel Prantl, Ondř íčkova 2385/32, Vinohrady, 13000 Praha 3 
David Prantl, Ondř íčkova 2385/32, Vinohrady, 13000 Praha 3 
 
Dotčené orgány: 
MÚ Kašperské Hory, stavební úřad, Náměstí 1, 34192 Kašperské Hory 
 
 
Účastníkům ř ízení s neznámým pobytem  - Daniel Prantl a David Prantl, kteř í jsou na adrese trvalého 
bydliště neznámí, se doručuje vyvěšením na úřední desce Městského úřadu Sušice: 
 
Vyvěšeno na úřední desce      Sejmuto z úřední desky  
 
dne.................... ...............       dne.................... ..........  
 
 
 
 
Vyvěšeno na elektronické úřední desce    Sejmuto z elektronické desky 
 
dne.................... ...............       dne.................... ..........  
 
 
 


