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Městský úřad Pelhřimov
Odbor životního prostředí

______________________________________________________________________________________                                                                                                                                                                                           
Číslo jednací: OŽP/1113/2017-13
Ukládací a skartační znak:   231.2   A/5
Oprávněná úřední osoba: ing. Milan Vejmělek
Telefon: 565/35 14 12 
E-mail: vejmelek@mupe.cz    

Pelhřimov 27. července 2017

ROZHODNUTÍ

Městský úřad Pelhřimov, odbor životního prostředí, jako věcně příslušný vodoprávní 
úřad podle § 104 odst. 2 písm. c) a § 106 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně 
některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "vodní zákon"), jako místně 
příslušný vodoprávní úřad podle § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), jako speciální stavební úřad podle § 15 odst. 
1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen „stavební zákon“), se souhlasem příslušného stavebního úřadu dle § 15 
odst. 2 stavebního zákona vydává Obci Leskovice, se sídlem Leskovice 51, 394 14 
Leskovice, 

A)
s platností na dobu od data vydání kolaudačního souhlasu stavby „Připojení nového 
vrtu na parc. č. 1254 v k.ú. Leskovice“ do 31.12.2030 podle § 12 odst. 2 vodního 
zákona změnu povolení k nakládání s vodami spočívající v odběru podzemních vod pro 
vodovod Leskovice vydaném podle § 8 odst. 1 písm. b) bod 1. vodního zákona 
rozhodnutím odboru ŽP Městského úřadu Pelhřimov ze dne 22. října 2008, č.j.: 
OŽP/1830/2008-11. Doplňuje se počet jímacích objektů, ze kterých je odběr 
realizován, o jednu vrtanou trubní studnu povolovanou v bodě B) tohoto povolení.  
Celkové odebírané množství se ponechává beze změny.

Odběr se povoluje ze čtyř stávajících kopaných studní a nyní nově i z vrtané trubní 
studny. Všechny jímací objekty se nacházejí na pozemku par. č. 1254 k. ú. Leskovice, 
číslo hydrologického pořadí 1-09-02-0060, hydrogeologický rajón 6520, orientační 
polohopisné souřadnice místa odběru v systému S-JTSK: X - 1122717, Y – 704786. 
Účelem odběru je zásobování vodovodu pro veřejnou potřebu Leskovice.

Odebírané množství:   průměrně 0,2 l/s     max. 0,23 l/s     590 m3/měsíc       7 000 m3/rok

Změna povolení se vydává s touto podmínkou:
Množství odebraných podzemních vod bude měřeno vodoměrem. Měsíční odebrané 
množství bude zaznamenáváno.
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B)
povolení  k provedení vodního díla podle § 15 odst. 1 vodního zákona, § 115 odst. 1 
stavebního zákona, tj. ke stavbě „Připojení nového vrtu na parc. č. 1254 v k.ú. 
Leskovice“.
Vodní dílo obsahuje trubní vrtanou studnu v místě stávajícího prameniště pro vodovod 
Leskovice hloubky 40 m, vrtný průměr 254 mm, výstroj PVC průměr 160 mm. 
Perforovaná jímací část je v hloubce v úseku 25 - 35 m pod terénem. Bude upraveno 
zhlaví studny a bude osazeno čerpadlo. Od studny bude vedeno odvodňovací potrubí 
délky 49 m vyústěné do vodního toku. Ze studny bude veden výtlačný řad z PE DN 50 
délky 204 m do objektu stávající čerpací stanice, který se nachází se na pozemku st. par. 
č. 382 k.ú. Leskovice. V objektu čerpací stanice bude osazena úpravna vody, která zajistí 
odželeznění. Vedle čerpací stanice bude osazena jímka objemu 5 m3 pro akumulaci 
odpadních vod z prací filtru. Odpadní vody je navrženo odvážet (není navrženo jejich 
vypouštění do blízkého vodního toku).
Stavba se povoluje na pozemcích: pozemková parcela parc. č. 1254 a stavební parcela 
parc č. 382 k.ú. Leskovice. Orientační polohopisné souřadnice stavby v systému S-JTSK: 
Y – 704786, X – 1122717; Y2 – 704950, X2 – 1122831.       

Stavbu lze užívat pouze na základě kolaudačního souhlasu vydaného podle § 122 
stavebního zákona. 

Povolení se vydává s těmito podmínkami a povinnostmi:

1. Stavba bude provedena oprávněným subjektem dodavatelsky dle ověřené projektové 
dokumentace autorizované Ing. Radkem Čáberou v červnu 2017 za dodržení 
příslušných bezpečnostních předpisů. Zdejšímu odboru bude oznámen termín zahájení 
stavby, název a sídlo stavebního podnikatele, který bude stavbu provádět.

2. Dojde-li při provádění stavby ke změnám, mohou být tyto realizovány pouze na 
základě  povolení vodoprávního úřadu.                                                                                               

3. Pro dokončení stavby se stanoví termín 30. 9. 2019.

4. Před zahájením stavby zajistí stavebník vytyčení prostorové polohy stavby.

5. Vyústění odvodňovacího potrubí ze studny bude provedeno tak, aby nezasahovalo do 
průtočného profilu koryta toku. Břeh toku bude uveden do náležitého stavu.

6. Před zahájením užívání stavby bude předložen úplný rozbor upravené pitné vody. 
Výrobky přicházející do přímého styku s pitnou vodou, vodárenské technologie a 
chemické látky (směsi) budou splňovat hygienické požadavky. Při kolaudaci budou 
předloženy záznamy o ověření hygienických požadavků. 

7. K žádosti o vydání kolaudačního souhlasu stavebník předloží doklad o zajištění 
souborného  zpracování   dokumentace  geodetických   prací,  včetně   polohopisných 
souřadnic X,Y v systému S-JTSK, zápis o odevzdání a převzetí stavby, doklady 
prokazující  shodu   vlastností  použitých  výrobků  s požadavky na výstavbu, doklad o 
tlakové zkoušce vodovodního řadu, popis a zdůvodnění provedených odchylek od 
stavebního povolení, výchozí revizní zprávu elektroinstalace, doklad o zkoušce 
vodotěsnosti jímky pro akumulaci odpadních vod z praní filtru, úplný rozbor vzorku 
upravené pitné vody.
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Účastníci řízení (§ 27 odst. 1 správního řádu):

Obec Leskovice, se sídlem: Leskovice 51, 394 14 Leskovice, IČO: 00 248 509                                           
                  
                    
Odůvodnění

Dne 19. června 2017 podala Obec Leskovice žádost o vydání povolení k provedení 
vodního díla „Připojení nového vrtu na parc. č. 1254 v k.ú. Leskovice“. Současně bylo 
požádáno o změnu stávajícího povolení k nakládání s podzemními vodami spočívajícím 
v jejich odběru. Dne 7. července 2017 oznámil vodoprávní úřad zahájení řízení a 
současně podle § 112 odst. 2 stavebního zákona upustil od ohledání na místě a ústního 
jednání, neboť mu jsou dobře známy poměry staveniště a žádost poskytuje dostatečný 
podklad pro posouzení navrhované stavby. Ve stanovené termínu nebyly v předmětné 
věci vzneseny námitky.     
Rozhodnutí o umístění stavby vydal odbor výstavby Městského úřadu Pelhřimov dne 
5.5.2017, č.j.: OV/344/2017-5. Souhlas s vydáním stavebního povolení vydal stejný 
odbor dne 16. 6. 2017, č.j.: OV/634/2017-2. 
Závěrečnou zprávu hydrogeologického průzkumu pro realizovaný vrt, který se tímto 
rozhodnutím převádí na studnu, autorizoval Mgr. Radek Mičke, osoba odborně způsobilá 
v hydrogeologii. Povolené odebírané množství je v souladu se závěry hydrogeologického 
průzkumu. Odebíranou vodu bude nutné upravovat, součástí stavby je proto úpravna.
                                                                
Stavebník předložil k řízení tyto podklady:

 územní rozhodnutí
 závazné stanovisko HZS Kraje Vysočina, ÚP Pelhřimov, ze dne 24. 1. 2017
 stanoviska Povodí Vltavy, státní podnik ze dne 23.1.2016, č.j.: 4108/2017-242-Se
 projektovou dokumentaci
 zprávu o výsledcích hydrogeologického průzkumu
 stanovisko KHS kraje Vysočina, ÚP Pelhřimov, č.j.: KHSV/01308/2017/PE/HOK/Tes, ze 

dne 18. 1. 2016
 souhlas stavebního úřadu s vydáním stavebního povolení
 vyjádření odboru ŽP Měst. úřadu Pelhřimov ze dne 20. února 2017, č.j.: OŽP/145/2017-2
 vyjádření orgánu ochrany ZPF vydané odborem ŽP Měst. úřadu Pelhřimov dne 30.3.2017
 závazné stanovisko orgánu státní správy lesů vydané odborem ŽP Měst. úřadu Pelhřimov 

dne 2. 3. 2017
 vyjádření správců podzemních vedení (v místě stavby se tato vedení nenacházejí)
 
V řízení bylo zkoumáno, zda mohou být dotčena vlastnická nebo jiná práva vlastníků 
pozemků a staveb na nich. Na základě výsledku byl  stanoven okruh účastníků  řízení ve 
smyslu § 109 stavebního zákona, § 115 vodního zákona uvedený v rozdělovníku tohoto 
rozhodnutí. Práva vlastníků ostatních okolních pozemků nemohou být vzhledem ke 
vzdálenosti povolované stavby od jejich hranice a ke konfigureci terénu dotčena, proto je 
vodoprávní úřad nezahrnul do okruhu účastníků řízení. 

Správní poplatek předepsaný podle položky 17, bod 1i) zák. č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích ve výši 
3000,- Kč byl zaplacen převodním příkazem na účet Města Pelhřimova, č.: 19-0622101359/0800, dne 
12.července 2017.            
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Poučení účastníků

Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení podat podle ustanovení § 83 odst. 1. 
správního řádu odvolání, ve kterém se uvede v jakém rozsahu se rozhodnutí napadá a 
dále namítaný rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež 
mu předcházelo, ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu Kraje 
Vysočina podáním učiněným u Městského úřadu Pelhřimov. Odvolání se podává v počtu 
pěti stejnopisů. Nepodá-li  účastník  potřebný  počet stejnopisů, vyhotoví  je  na  jeho  
náklady Městský úřad Pelhřimov. Podané odvolání má v souladu s ustanovením § 85 
odst. 1 správního řádu odkladný účinek. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je 
nepřípustné.
Stavba nesmí být zahájena, dokud stavební povolení nenabude právní moci. 
Toto stavební povolení pozbývá platnosti, jestliže do dvou let ode dne, kdy nabylo právní 
moci, nebude stavba zahájena.  

                                        Otisk úředního razítka                     Ing. Milan Vejmělek
                                                                             Vedoucí oddělení ochrany prostředí

                                                                                                                                           
Rozdělovník

Obdrží na dodejku účastníci řízení
Obec Leskovice, Leskovice 51, 394 14 Leskovice (DS)
Povodí Vltavy, státní podnik, Grafická 36, 150 21 Praha 5 (DS)
Vladimír Heřman, Obrataň 214, 394 12 Obrataň
Zdeněk Havel, Výstavní 1007, 395 01 Pacov
Lenka Romoliniová, Buková 2526/22, Žižkov, 130 00 Praha 3

Dotčené orgány státní správy
Krajská hygienická stanice kraje Vysočina, ÚP Pelhřimov, Pražská 127, Pelhřimov 
HZS kraje Vysočina, ÚP Pelhřimov, Požárnická 1240, 393 01 Pelhřimov
Městský úřad Pelhřimov, odbor výstavby, Pelhřimov
Městský úřad Pelhřimov, odbor ŽP, ochrana ZPF a SSL

Na vědomí   
VoKa – ekologické stavby, spol. s r.o., Spojovací 1539, 396 01 Humpolec
ČIŽP Havlíčkův Brod, Bělohradská 3304, Havlíčkův Brod

Číslo jednací: OŽP/1113/2017-13
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