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ROZHODNUTÍ 
 

Výroková část 

Městský úřad Šumperk, odbor životního prostředí, jako vodoprávní úřad věcně příslušný podle 

§ 104 odst. 2 písm. c) a § 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"), a speciální stavební 

úřad příslušný podle § 15 odst. 5 vodního zákona a § 15 odst. 1 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 vodoprávní úřad podle § 11 zákona č. 500/2004 Sb., 

správní řád, ve znění pozdějších předpisů, účastníkovi řízení (§ 27 odst. 1 správního řádu), kterým 

je: 

Ondřej Legierski, nar. 07.11.1973, Evaldova 40/1881, 787 01 Šumperk, 

kterého zastupuje Lubomír Knajbl, nar. 29.09.1976, Rejskova 22/41, 779 00 Olomouc, 

 

I. povoluje 

podle ustanovení § 8 odst. 1 písm. b) bod 1. vodního zákona 

 

nakládání s podzemními vodami 

jejich odběr (dále jen "nakládání s vodami") na místě: 

Název obce Dolní Studénky 

Identifikátor katastrálního území 630209 

Název katastrálního území Dolní Studénky 

Parcelní čísla dle evidence katastru nemovitostí parc. č. 218/9 

Číslo hydrologického pořadí a podpořadí 4-10-01-0940-0-00 

Hydrogeologický rajon, útvar podzemních vod 6432, 64321 Krystalinikum jižní části 

Východních Sudet 

Přímé určení polohy (souřadnice X, Y) 1 082 077, 563 082 

v tomto rozsahu: 

Údaje o povoleném množství odběru 

Průměrný povolený odběr 0,01 l/s 

Maximální povolený odběr 0,30 l/s 

Maximální měsíční povolený odběr 26,7 m3/měs. 

Roční povolený odběr 160 m3/rok 
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Časové omezení platnosti povolení pro množství 

odebíraných vod po dobu životnosti stavby studny 

Počet měsíců v roce, kdy se odebírá 6 (duben – září) 

v tomto rozsahu: 

Účel povoleného nakládání s vodami zálivka zahrady 

Typ odběrného objektu studna vrtaná 

 

II. stanovuje podmínky, 

za kterých se nakládání s podzemními vodami povoluje  

1) Povolení k odběru podzemní vody je vydáváno bez ohledu na jakost podzemní vody 

v místě jejího odběru. 

2) Povolení k odběru podzemní vody nezaniká při převodu vodního díla - studny na jiného 

vlastníka, pokud bude sloužit účelu uvedenému v tomto povolení. Nový nabyvatel je však 

povinen ve dvouměsíční lhůtě oznámit převod vodoprávnímu úřadu. 

3) Vodoprávnímu úřadu zůstává vyhrazeno právo dle § 12 vodního zákona změnit nebo 

zrušit vydané rozhodnutí za podmínek v zákoně uvedených. 

 

 

III. vydává 

podle ustanovení § 15 odst. 1 vodního zákona a ustanovení § 115 stavebního zákona 

 

stavební povolení 
k provedení vodního díla 

"Vrtaná studna DN 185, hloubka 30,0 m", 

(dále jen "stavba") na místě 

Název obce Dolní Studénky 

Identifikátor katastrálního území 630209 

Název katastrálního území Dolní Studénky 

Parcelní čísla dle evidence katastru nemovitostí parc. č. 218/9 a 218/45  

Číslo hydrologického pořadí a podpořadí 4-10-01-0940-0-00 

Hydrogeologický rajon, útvar podzemních vod 6432, 64321 Krystalinikum jižní části 

Východních Sudet 

Přímé určení polohy (souřadnice X, Y) 1 082 077, 563 082 

Údaje o povolené stavbě: 

Hloubka studny 30,0 m 

Druh vodního díla studny § 55 odst. 1 písm. j) vodního 

zákona + vodovod  

Typ studny studna vrtaná 

Účel užívání povolené stavby jímání podzemní vody pro zálivku zahrady 

Popis stavby: vrtaná studna provedená vrtem DN 185 mm do hloubky 30,00 m od stávajícího 

terénu, vypažená zárubnicí DN 125 mm. Na ústí vrtu bude zřízena technická šachta z těsnících 

betonových skruží o průměru 1000 mm, která bude usazena na betonovou roznášecí desku do 

hloubky 1,50 m od stávajícího terénu. Technická šachta bude vyvedena 0,50 m nad terén a 

zakryta studničním betonovým poklopem přesahujícím plášť studny o 5 cm. Kolem technické 

šachty bude provedeno jílové těsnění. Jílem bude utěsněna horní část vrtu. V okruhu min. 1,00 m 

od studny bude provedena nepropustná úprava povrchu. Terén kolem technické šachty studny 

bude proveden ve spádu 2 % směrem od studny. Součástí stavby bude vnější vodovod provedený 

z potrubí PE 32/2, délky 10,80 m. Uložen bude do nezámrzné hloubky. 

Dodavatel stavby: Martin Knajbl – Vrtané studny, Lhota nad Moravou 26, 783 32 Náklo, IČO 

48778559 

 

IV. stanovuje podmínky 

pro provedení vodního díla (ustanovení § 15 odst. 3 vodního zákona a ustanovení § 115 

stavebního zákona) 
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1. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace, kterou zpracovala Ing. Jitka 

Vitoulová, Autorizovaný inženýr pro vodohospodářské stavby, ČKAIT - 1200124 a ověřil 

vodoprávní úřad, případné změny mající vliv na povolené nakládání s vodami, na změnu 

technického a stavebního řešení či majetkové vztahy, je nutno před realizací projednat 

a nechat schválit vodoprávním úřadem. 

2. Při provádění stavby je nutno dodržet předpisy týkající se bezpečnosti práce a technických 

zařízení při stavebních pracích, ve znění pozdějších předpisů a dbát o ochranu zdraví osob na 

staveništi. 

3. Při provádění stavby budou dodržena ustanovení české technické normy ČSN 75 5115 Jímání 

podzemní vody. 

4. Před zahájením stavebních prací musí investor zajistit vytýčení všech podzemních vedení 

v prostoru stavby a při pracích v ochranných pásmech budou respektovány podmínky správců 

těchto vedení. 

5. Stavba bude dokončena nejpozději do 31.08.2019. 

6. Před užíváním stavby studny bude stavebníkem zajištěno provedení revize elektrické 

instalace a zpracování revizní zprávy. 

7. Před užíváním stavby bude stavebníkem zajištěno provedení tlakové zkoušky vodovodu a 

zpracování zprávy o jejím provedení. 

 

V. ukládá stavebníkovi povinnost oznámit vodoprávnímu úřadu záměr započít s užíváním stavby  

 

Odůvodnění 

Dne 08.02.2019 podal žadatel žádost o povolení k nakládání s vodami a o stavební povolení na 

výše uvedenou stavbu. Dnem podání žádosti bylo zahájeno vodoprávní řízení, které je vedeno 

jako společné řízení dle § 9 odst. 5 vodního zákona a § 140 správního řádu. 

Žádost byla doložena povinnými doklady podle ustanovení § 9 odst. 1 vodního zákona a vyhlášky 

č. 183/2018 Sb., o náležitostech rozhodnutí a dalších opatření vodoprávního úřadu a 

o dokladech předkládaných vodoprávnímu úřadu, a dalšími doklady, a to: 

− projektovou dokumentací – zpracovala Ing. Jitka Vitoulová, 05/2018 

− vyjádřením osoby s odbornou způsobilostí dle § 9 vodního zákona – zpracoval Ing. Petr 

Bartoš, odborná způsobilost v hydrogeologii a sanační a environmentální geologii,  

04/2017  

− dokladem o vlastnictví pozemku 

− situací širších vztahů 

− kopií katastrální mapy 

− plnou mocí 

− informací o vybraných (sousedních) pozemcích 

− územním rozhodnutím vydaným odborem výstavby MěÚ Šumperk č. j. MUSP 

103912/2018 dne 10.10.2018, s nabytím právní moci dnem 15.11.2018 

− souhlasem dle § 15 stavebního zákona vydaným odborem výstavby MěÚ Šumperk pod 

č. j. MUSP 131382/2018 dne 19.12.2018 

− dokladem o úhradě správního poplatku. 

 

Vodoprávní úřad oznámil zahájení řízení známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům dne 

13.02.2019 přípisem č. j. MUSP 15738/2019. Vodoprávní úřad podle ustanovení § 112 odst. 2 

stavebního zákona upustil od ohledání na místě a ústního jednání, protože mu poměry byly dobře 

známy a žádost poskytovala dostatečné podklady pro posouzení, a stanovil, že ve lhůtě do 10 dnů 

od doručení tohoto oznámení mohou účastníci řízení uplatnit své námitky a dotčené správní úřady 

svá stanoviska. Současně je upozornil, že na později podané námitky nebude možno, podle 

ustanovení § 115 odst. 8 vodního zákona, brát zřetel. 

 

Vzhledem k tomu, že se jedná o řízení s velkým počtem účastníků (více jak 30 účastníků) bylo 

v souladu s § 112 odst. 1 stavebního zákona oznámení o zahájení řízení doručováno postupem 

dle § 144 odst. 6 správního řádu. 
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Oznámení o zahájení řízení bylo vyvěšeno na úředních deskách Města Šumperka (od 19.02.2019 

do 07.03.2019) a obce Dolní Studénky (od 18.02.2019 do 06.03.2019).  

Vodoprávní úřad si ověřil doklady prokazující vlastnické právo dálkovým přístupem v katastru 

nemovitostí. 

 

Dle § 9 odst. 5 vodního zákona, pokud povolení k nakládání s vodami lze vykonávat pouze 

užíváním vodního díla, je možné povolení k nakládání s vodami vydat jen současně se stavebním 

povolením k takovému vodnímu dílu ve společném řízení, pokud se nejedná o vodní dílo již 

existující nebo povolené, nebo které bude povolovat ve společném územním a stavebním řízení 

podle zvláštního zákona jiný správní orgán než vodoprávní úřad. 

Jelikož se jedná o situaci, kdy povolení k nakládání s vodami (odběr podzemních vod) lze provádět 

pouze užíváním vodního díla (studny) Městský úřad Šumperk, odbor životního prostředí vede 

společné řízení o povolení k odběru podzemních vod a o povolení stavby vodního díla, což je 

současně v souladu s ustanovením § 115 odst. 12 vodního zákona. 

 

Vodoprávní úřad posoudil okruh účastníků řízení a stanovil, že v daném případě jsou: 

a) účastníky stavebního řízení 

- podle § 109 písm. a) stavebního zákona stavebník, který je současně vlastníkem 

pozemku, na kterém má být stavba prováděna, tj. Ondřej Legierski 

- podle § 109 písm. e) vlastník sousedního pozemku nebo stavby na něm, může-li být 

jeho vlastnické právo prováděním stavby přímo dotčeno, tj. vlastníci pozemků parc. č. 

218/1, 218/6, 218/7, 219/1 a 219/5 k. ú. Dolní Studénky 

Vlastnická práva ani práva odpovídající věcnému břemenu k dalším (vzdálenějším) 

nemovitostem nemohou být tímto rozhodnutím přímo dotčena. 

b) účastníky řízení o povolení k nakládání s podzemními vodami – k jejich odběru 

- podle § 115 odst. 16 vodního zákona Ondřej Legierski, Obec Dolní Studénky. 

 

Vodoprávní úřad v řízení o povolení k nakládání s podzemními vodami došel k závěru, že odběr 

podzemní vody ze studny lze povolit, neboť z předloženého vyjádření osoby s odbornou 

způsobilostí zpracovaného Ing. Petrem Bartošem vyplývá:  

- v prostoru stavby studny se nenacházejí žádné zdroje ohrožení jakosti vody ve studni 

- vzhledem k tomu, že plánovaný odběr podzemní vody z projektované studny nebude mít 

podstatný vliv na jakost a množství podzemních vod v dané lokalitě, nejsou navrženy 

upřesňující podmínky k povolení nakládání s danými vodami 

- plánovaným povolením výše uvedeného odběru podzemní vody nedojde k ovlivnění okolních 

studní. 

 

Vodoprávní úřad v řízení o povolení stavby přezkoumal podle § 111 stavebního zákona žádost a 

předložené podklady z toho hlediska, zda stavbu lze podle nich provést a ověřil: 

- že k umístění stavby vydal MěÚ Šumperk odbor výstavby územní rozhodnutí č. j. MUSP 

103912/2018 ze dne 10.10.2018 a souhlasem dle § 15 odst. 2 stavebního zákona ze dne 

19.12.2018 pod č. j. MUSP 131382/2018 ověřil dodržení podmínek uvedeného územního 

rozhodnutí 

- že projektová dokumentace připojená k žádosti byla zpracována oprávněnou osobou Ing. 

Jitkou Vitoulovou, Autorizovaný inženýr pro vodohospodářské stavby, ČKAIT – 1200124. 

Projektová dokumentace byla zpracována v souladu s vyhláškou č. 499/2006 Sb., 

o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů. 

 

Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků: 

-  Účastníci neuplatnili návrhy a námitky. 

 

Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí: 

- Účastníci se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili. 

 

Vodoprávní úřad v provedeném řízení přezkoumal předloženou žádost z hledisek uvedených 

v ustanoveních vodního zákona a stavebního zákona, projednal ji s účastníky řízení a s dotčenými 

správními úřady a zjistil, že jejím uskutečněním nebo užíváním nejsou ohroženy zájmy chráněné 
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zákony a zvláštními předpisy. Při přezkoumání žádosti, projednání věci s účastníky řízení a na 

základě shromážděných právně významných skutečností nebyly shledány důvody bránící povolení. 

Vodoprávní úřad proto rozhodl tak, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení 

právních předpisů ve výroku uvedených. 

 

Poučení účastníků 

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu 

Olomouckého kraje podáním u zdejšího správního orgánu. 

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu 

orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, 

vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka. 

Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší 

ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné. 

Vodoprávní úřad po dni nabytí právní moci stavebního povolení zašle stavebníkovi jedno 

vyhotovení ověřené projektové dokumentace. Další vyhotovení ověřené projektové dokumentace 

zašle vlastníkovi stavby, pokud není stavebníkem. 

Stavba nesmí být zahájena, dokud stavební povolení nenabude právní moci. Stavební povolení 

pozbývá platnosti, jestliže stavba nebyla zahájena do 2 let ode dne, kdy nabylo právní moci. 

Povolení k odběru podzemní vody je vydáváno bez ohledu na jakost podzemní vody v místě tohoto 

povoleného nakládání. 

 

 

 

 

otisk úředního razítka 
 

 

  

Ing. Kamila Mahdalová 

referent - oprávněná úřední osoba 

 

 

Poplatek 

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, v platném znění položky 

18 odst. 1 písm. g) ve výši 300 Kč byl zaplacen dne 21.02.2019 

 

 

K vyvěšení 

Úřední deska MěÚ Šumperk 

Úřední deska Obecního úřadu Dolní Studénky 

 

Vodoprávní úřad žádá Obecní úřad Dolní Studénky a MěÚ Šumperk o vyvěšení oznámení 

o zahájení řízení na úřední desce po dobu 15 dnů a též o zveřejnění písemnosti způsobem 

umožňujícím dálkový přístup. Po uplynutí stanovené lhůty žádáme o zaslání tohoto oznámení 

doplněného o datum vyvěšení a sejmutí z úřední desky odboru životního prostředí MěÚ Šumperk. 

 

 

 

 

 

..........................................……………                                 ...................………………….............. 

 Vyvěšeno dne /podpis a razítko                                     Sejmuto dne/ podpis a razítko 
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Rozdělovník: 

1. Účastníci řízení - § 27 odst. 1 správního řádu 

Ondřej Legierski, Evaldova 40/1881, 787 01 Šumperk  

- zastupuje Lubomír Knajbl, Rejskova č.p. 41/22, 779 00 Olomouc  

  

2. Účastníci řízení - § 27 odst. 2 správního řádu 

k výroku I. a II. - povolení k nakládání s vodami 

     Obec Dolní Studénky, IDDS: rrzb73k. sídlo: Dolní Studénky č.p. 99, 788 20 Dolní Studénky 

 

     k výroku III. – V. – stavební povolení  

     vlastníci pozemků parc. č. 218/1, 218/6, 218/7, 219/1 a 219/5 k. ú. Dolní Studénky 

 

3. Na vědomí 

domo 
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