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E-mail: 

488 886 907 

petra.oulehlova@mu-frydlant.cz 

 

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA 

OZNÁMENÍ 

O ZAHÁJENÍ SPOLEČNÉHO ÚZEMNÍHO A STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ A POZVÁNÍ 

K VEŘEJNÉMU ÚSTNÍMU JEDNÁNÍ 

 

Dušan Plaček, nar. 27. 3. 1973, Kanín č. p. 94, Opolany, 289 07  Libice nad Cidlinou, kterého 

zastupuje 

Václav Mlčoch, nar. 25. 3. 1953, Radčická č. p. 960, Liberec XIV-Ruprechtice, 460 14  Liberec 14, 

(dále jen "stavebník") dne 22. 11. 2018 podal žádost o povolení k odběru podzemních vod a o společné 

územní rozhodnutí a stavebního povolení (dále jen " společné řízení ") ke zřízení vodního díla: 

Vodní zdroj podzemní vody pro napájení skotu na p. p. č. 1230 v k. ú. Jindřichovice pod 

Smrkem 

 

na pozemku parc. číslo 1230 v katastrálním území Jindřichovice pod Smrkem. Uvedeným dnem bylo 

zahájeno společné řízení. 

Údaje o místu předmětu rozhodnutí: 

Identifikátor a název kraje:     CZ051, Liberecký 

Identifikátor a název obce:      564133, Jindřichovice pod Smrkem 

Identifikátor a název katastrálního území:    660515, Jindřichovice pod Smrkem 

Parcelní čísla dle evidence katastru nemovitostí:    p. p. č. 1230 

Číslo hydrologického pořadí a podpořadí:   2-04-06-004 

Hydrogeologický rajon:      6413 – Krystalinikum Jizerských hor 

v povodí Lužické Nisy 

Přímé určení polohy (souřadnice X, Y):    X = 954776.98; Y= 672283.67 (studna) 

Stavební objekty: 

Vrtaná studna – Jedná se o vybudování nové vrtané studny hloubky cca 30,0 m vrtem. Průměr vrtu bude 

190 mm do hloubky 30 m, bude pažen úvodní plnou PVC pažnicí o průměru 200 mm, těsněnou do 

hloubky cca 10 m jílocementovou směsí, definitivní pažení certifikovanou pažnicí PVC se štěrbinovým 

filtrem o průměru 125 mm. Obsyp bude proveden vrstvou z praného štěrkopísku frakce 1,6/4 mm. Zhlaví 

studny bude osazeno ochranou manipulační šachticí z PP materiálu o průměru 1 000 mm a světlé výšce 

1800 mm, bude vyvedeno cca 0,5 m nad terén. Manipulační šachta bude opatřena jílovým těsněním, bude 

provedena jako vodotěsná a bude překryta poklopem. Kolem zhlaví bude provedena obrovnávka ze žuly 

na sucho. Prostor okolo studny bude vyspádován ve sklonu 3 % ve směru od studny. Studna bude 

umístěna severně 80 m od společné hranice pozemku s pozemkem p. č. 1228, a 8 m od východního okraje 

stavby na pozemku p. č. 449, vše k. ú. Jindřichovice pod Smrkem.  

 

Výtlačné potrubí z vrtu je navrženo z HDPE průměru 32 x 2,9 mm v délce 8 m a sklonu 1 %, rýha pro 

potrubí bude vyplněna hutněným jílem. Potrubí bude položeno na pískové lože tl. 100 mm. Minimální 
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krytí potrubí je 1,2 m. Pro čerpání vody z vrtu bude použito ponorné čerpadlo. Výtlačné potrubí je vedeno 

od studny východním směrem k pozemku p. č. 449 v k. ú. Jindřichovice pod Smrkem. 

  

Kabel elektro CYKY 4B x 6,0 mm2 v délce 8 m bude pomocí svorek připevněn k výtlačnému potrubí, 

jedná se o součást dodávky čerpadla a bude veden souběžně s výtlačným potrubím. Kabelová přípojka 

bude uložena ve společné rýze s výtlačným potrubím při dodržení ČSN 736005, nad kabel bude položena 

výstražná páska. Napojení kabelu bude provedeno na rozvaděč v objektu. 

 

Odběr podzemních vod v množství: 

prům. 0,02 l/s   max. 0,4 l/s   48,6 m3/měs.    584 m3/rok 

Stavba studny bude sloužit jako zdroj užitkové vody pro napájení skotu v Jindřichovicích pod Smrkem, 

předpokládaný počet hospodářských zvířat 40 ks skotu. 

 

Městský úřad Frýdlant, odbor stavebního úřadu a životního prostředí, jako vodoprávní úřad 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"), jako místně příslušný 

vodoprávní úřad podle ustanovení § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád (správní řád) ve znění 

pozdějších předpisů, a speciální stavební úřad příslušný podle § 15 odst. 5, 6 vodního zákona a § 15 odst. 

1 a § 94j odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve 

znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), oznamuje podle § 47 odst. 1 zákona č. 500/2004 

Sb., správního řádu, dle § 15 odst. 1 vodního zákona a v souladu s § 94m odst. 1 stavebního 

zákona zahájení společného územního a stavebního řízení pro stavbu vrtané studny, a povolení k odběru 

podzemních vod dle § 8 odst. 1 písm. b) bod 1 vodního zákona, a dle ust. § 115 odst. 8 vodního zákona a 

dle ust. § 87 odst. 2 a § 94m odst. 1 stavebního zákona, protože jde o záměr v území, ve kterém nebyl 

vydán územní plán, nařizuje k projednání žádosti veřejné ústní jednání na den 

19. 2. 2019 (úterý) v 10:00 hod 

se schůzkou pozvaných na místě stavby na hranici pozemku parc. číslo 1230 a p. č. 1547 v k. ú. 

Jindřichovice pod Smrkem.  

Účastníci řízení mohou uplatnit své námitky nejpozději při tomto ústním jednání, jinak k nim nebude 

přihlédnuto. Připomínky veřejnosti musí být uplatněny nejpozději při tomto ústním jednání, jinak k nim 

nebude přihlédnuto. Ve stejné lhůtě sdělí svá stanoviska dotčené orgány. 

Konání veřejného ústního jednání se oznamuje veřejnosti veřejnou vyhláškou, která musí být 

vyvěšena nejméně 30 dnů předem. Po tuto dobu musí stavební úřad umožnit každému nahlédnout do 

podkladů pro vydání rozhodnutí. 

Žadatel podle ust. § 87 odst. 2 stavebního zákona zajistí, aby informace o žadateli, předmětu řízení 

a veřejném ústním jednání byla bezodkladně vyvěšena do doby konání veřejného ústního jednání 

na místě: na hranici pozemků p. č. 1230 a 1547 v k. ú. Jindřichovice pod Smrkem. 

Ve stejném termínu doloží žadatel vyjádření Obvodního báňského úřadu pro území krajů 

Libereckého a Vysočina, doklad o zaplacení správního poplatku (300,- Kč, položka 18 bod 1 písm. g) 

zákona č. 634/2004 Sb. o správních poplatcích v platném znění. 

 

Číslo účtu: 19-2604599359/0800 

Variabilní symbol: 18093900 
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K později uplatněným závazným stanoviskům, námitkám, popřípadě důkazům nebude přihlédnuto. Po 

uplynutí výše uvedené lhůty se účastníci mohou v souladu s ustanovením § 36 odst. 3 zákona č. 500/2004 

Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, seznámit a vyjádřit k podkladům rozhodnutí.  

 

Stavební úřad upozorňuje účastníky stavebního řízení, že toto seznámení a vyjádření k podkladům 

rozhodnutí slouží pouze k seznámení s kompletním spisem před vydáním rozhodnutí a nejedná se o další 

lhůtu pro uplatnění námitek ke stavebnímu řízení. 

 

Do podkladů rozhodnutí lze nahlédnout v kanceláři odboru stavebního úřadu a životního prostředí MěÚ 

Frýdlant (budova „B“, Havlíčkova ul. č. p. 48, Frýdlant) ve lhůtě shora uvedené v úřední dny pondělí, 

středa od 8.00 - 12.00 hod., od 12.30 - 17.00 hod., mimo úřední dny po telefonické dohodě. 

 

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

 

Účastníci řízení – společné územní a stavební řízení dle § 94k zákona č. 183/2006 Sb., stavebního 

zákona: 

(dle § 27 odst. 1 zákona č. 500/2004, správní řád), do vlastních rukou: 

Dušan Plaček, nar. 27. 3. 1973, Kanín č. p. 94, Opolany, 289 07  Libice nad Cidlinou, kterého zastupuje 

Václav Mlčoch, nar. 25. 3. 1953, Radčická č. p. 960, Liberec XIV-Ruprechtice, 460 14  Liberec 14 

Obec Jindřichovice pod Smrkem, IDDS: xf4bdsb 

 

(dle § 27 odst. 2 zákona č. 500/2004, správní řád), do vlastních rukou: 

Obec Jindřichovice pod Smrkem, IDDS: xf4bdsb 

 

Účastníci řízení – vodoprávní řízení dle § 115 odst. 16 zákona č. 254/2001 Sb., vodního zákona:  

(dle § 27 odst. 1 zákona č. 500/2004, správní řád), do vlastních rukou: 

Dušan Plaček, nar. 27. 3. 1973, Kanín č. p. 94, Opolany, 289 07  Libice nad Cidlinou, kterého zastupuje 

Václav Mlčoch, nar. 25. 3. 1953, Radčická č. p. 960, Liberec XIV-Ruprechtice, 460 14  Liberec 14 

 

(dle § 27 odst. 2 zákona č. 500/2004, správní řád), do vlastních rukou: 

Obec Jindřichovice pod Smrkem, IDDS: xf4bdsb 

 

 

 

Poučení: 

Závazná stanoviska dotčených orgánů, námitky účastníků řízení a připomínky veřejnosti musí být 

uplatněny nejpozději při ústním jednání, jinak se k nim nepřihlíží. K námitkám, které překračují rozsah a 

nesplňují požadavky § 89 odst. 4 stavebního zákona, se nepřihlíží. Účastník řízení ve svých námitkách 

uvede skutečnosti, které zakládají jeho postavení jako účastníka řízení, a důvody podání námitek. 

Obec může uplatnit námitky k ochraně zájmů obce a zájmů občanů obce. Vlastník pozemku nebo stavby, 

na kterých má být požadovaný záměr uskutečněn, není – li sám žadatelem, nebo ten, kdo má jiné věcné 

právo k tomuto pozemku nebo stavbě, nebo osoba, jejíž vlastnické nebo jiné věcné právo k sousedním 

stavbám a nebo k sousedním pozemkům nebo stavbám na nic může být společným povolením přímo 

dotčeno, může uplatňovat námitky proti projednávanému záměru v rozsahu, jakým je její právo přímo 

dotčeno. Osoba, která je účastníkem řízení podle zvláštního právního předpisu, může uplatňovat námitky 

pouze v rozsahu, v jakém je projednávaným záměrem dotčen veřejný zájem, jehož ochranou se podle 

zvláštního právního předpisu zabývá. 

 

Účastník řízení podle § 94n odst. 3 stavebního zákona může uplatnit námitky proti projednávanému 

stavebnímu záměru, dokumentaci, způsobu provádění a užívání stavby nebo požadavkům dotčených 

orgánů, pokud je jimi přímo dotčeno jeho vlastnické právo nebo právo založené smlouvou provést stavbu 

nebo opatření nebo právo odpovídající věcnému břemenu k pozemku nebo stavbě. 
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Jako účastník řízení máte v řízení zejména: 

 

PRÁVO: 

  pokud prohlásíte, že neovládáte jazyk, jímž se vede jednání, máte právo na tlumočníka 

zapsaného v seznamu tlumočníků, kterého si obstaráte na své náklady (§ 16 odst. 3 správního 

řádu) 

 pokud jste občan České republiky příslušející k národnostní menšině, která tradičně a dlouhodobě 

žije na území české republiky, máte před správním orgánem právo činit podání a jednat v jazyce 

své národnostní menšiny (§ 16 odst. 4 správního řádu) 

 zvolit si zmocněnce; zmocnění k zastoupení se prokazuje písemnou plnou mocí, kterou lze udělit 

i ústně do protokolu; v téže věci můžete mít současně pouze jednoho zmocněnce (§ 33 odst. 1 

správního řádu) 

 vyjádřit v řízení své stanovisko (§ 36 odst. 2 správního řádu) 

 před vydáním rozhodnutí ve věci vyjádřit se k podkladům rozhodnutí (§ 36 odst. 3 správního 

řádu) 

 nahlížet do spisu (§ 38 odst. 1 správního řádu) 

 činit si výpisy a právo na to, aby správní orgán pořídil kopie spisu nebo jeho části (§ 38 odst. 4 

správního řádu) 

 aby správní orgán i bez návrhu zjistil všechny rozhodné skutečnosti svědčící ve Váš prospěch i v 

neprospěch (§ 50 odst. 3 správního řádu) 

 na oznámení rozhodnutí (§ 72 správního řádu) 

POVINNOST: 

 předložit na výzvu oprávněné úřední osoby průkaz totožnosti (§ 36 odst. 4 správního řádu) 

 poskytovat správnímu orgánu veškerou potřebnou součinnost při opatřování podkladů pro vydání 

rozhodnutí (§ 50 odst. 2 správního řádu) 

 označit důkazy na podporu svých tvrzení (§ 52 správního řádu) 

 

 

 

 

otisk úředního razítka 

Petra Oulehlová 

oprávněná úřední osoba 

odboru stavebního úřadu a 

životního prostředí 

 

 

 

 

  

 

Toto oznámení musí být vyvěšeno nejméně po dobu 15 dnů na úřední desce Městského úřadu 

Frýdlant a Obecního úřadu Jindřichovice pod Smrkem a internetových stránkách, a poté vráceno 

zpět odboru stavebního úřadu a životního prostředí MěÚ Frýdlant.  

 

 

 

Vyvěšeno dne: ..............................   Sejmuto dne: .................................... 

 

 

 

 

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení.  
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Obdrží: 

účastníci (dodejky) 

Obec Jindřichovice pod Smrkem, IDDS: xf4bdsb – se žádostí o vyvěšení 

Městský úřad Frýdlant – se žádostí o vyvěšení 

 

Dušan Plaček, Kanín č. p. 94, Opolany, 289 07  Libice nad Cidlinou, kterého zastupuje 

Václav Mlčoch, Radčická č. p. 960, Liberec XIV-Ruprechtice, 460 14  Liberec 14 

 

dotčené správní úřady 

Obvodní báňský úřad pro území krajů Libereckého a Vysočina, IDDS: tqjaduc 

MěÚ Frýdlant, odbor životního prostředí, nám. T. G. Masaryka č. p. 37, 464 01  Frýdlant 

MěÚ Frýdlant, odbor územního plánování, nám. T. G. Masaryka č. p. 37, 464 01  Frýdlant 

 

ostatní 

Město Nové Město pod Smrkem, odbor výstavby a životního prostředí, IDDS: 63tbyqn 
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