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VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
OZNÁMENÍ
O ZAHÁJENÍ SPOLEČNÉHO ŘÍZENÍ A POZVÁNÍ K ÚSTNÍMU JEDNÁNÍ
Mgr. Andriy Prysyazhnyuk, nar. 18.04.1983, Hertvíkovice 37, 541 01 Mladé Buky,
Mariya Prysyazhnyuk, nar. 05.01.1983, Hertvíkovice 37, 541 01 Mladé Buky,
(dále jen "stavebník") dne 17.06.2020 podal žádost o vydání povolení k nakládání s vodami a
o vydání společného povolení ke zřízení vodního díla:
„Vrtaná studna + přívodní vodovod, p.p.č. 1353 v k.ú. Brusnice v obci Hajnice“
(dále jen „stavba“) na pozemku parc. č. 1353 v katastrálním území Brusnice.
Uvedeným dnem bylo zahájeno společné územní, stavební a vodoprávní řízení (dále jen
„vodoprávní řízení“)
Předmětem vodoprávního řízení je:
a) vydání společného povolení pro vrtanou studnu hloubky 23,70 m – prohloubení kopané
studny (manipulační šachty) hloubky 2,11 m vč. přívodního vodovodu PE D32 délky 7,0 m
do plánované novostavby RD na p.p.č. 1353 v k.ú. Brusnice. Součástí stavby bude
elektropřípojka CYKY 5Cx2,5 mm2 k čerpadlu délky 6,5 m v trase vedení přívodního
vodovodu. Stávající kopaná studna byla strojově prohloubena a osazena betonovým
skružovým zhlavím o vnitřním průměru cca 2,0 m, výška skruží 0,5 m pro ochranu
samotného vrtu. Šachta bude nově provedena ze skruží DN 1000 mm a výšky 1500 mm
vyvedených 0,5 m nad terén, s betonovou podlážkou. Kryt studny bude tvořit půlený
betonový poklop s přesahem 50 mm. Stavba se nachází v CHOPAV Východočeská křída
216 a v ochranném pásmu vodního zdroje (PHO2b Hajnice – vrt H-1), který je vzdálen cca
3,3 km od studny. Vzhledem k hloubce a vzdálenosti nebude negativně ovlivněna
využitelnost a vydatnost jiných zdrojů individuálního zásobování ani zvodeň samotná.
Stavbou bude přímo dotčen pozemek p.p.č. 1353 v k.ú. Brusnice ve vlastnictví žadatelů.
Účelem stavby je zásobování novostavby RD vodou a závlaha zahrady.
b) vydání povolení k nakládání s vodami - odběr podzemních vod v tomto rozsahu:
průměrné množství 0,006 l/s, maximální množství 0,009 l/s, maximální měsíční množství
11,3 m3/měsíc, maximální roční množství 104 m3/rok. Počet měsíců, ve kterých se odebírá 12. Počet osob: 2 EO.
Městský úřad Trutnov
Slovanské náměstí 165
541 16 Trutnov
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Pozemek přímo dotčený stavbou:
- parc. č. 1353 v katastrálním území Brusnice
Sousední pozemky:
- parc. č. 1352, 1355, 1356, 1358, 1491 v katastrálním území Brusnice
Spolu s žádostí byly předloženy následující doklady:
1. 2x vyjádření osoby s odbornou způsobilostí podle § 9 odst. 1 vodního zákona – Vrtaná
studna (VS-1) na pozemku p.p.č. 1353 v k.ú. Brusnice, zpracované spol. Global-Geo,
s.r.o., Hradec Králové, odpovědný řešitel Ing. Pavel Žaba, odborná způsobilost
v inženýrské geologii a hydrogeologii č. 1913/2004 v červnu 2020.
2. 4x projektová dokumentace zpracovaná spol. RECPROJEKT s.r.o., Pardubice,
zodpovědný projektant Ing. Jan Falta, autorizovaný inženýr pro stavby vodního
hospodářství a krajinného inženýrství ČKAIT 0701131 v červnu 2020.
3. plná moc k zastupování a přebírání pošty pro Andriy Prysyazhnyuk ze dne 18.06.2020.
4. kopie koordinovaného závazného stanovisko ke stavbě RD, vydané MěÚ Trutnov ze
dne 13.01.2020 pod spis. zn. 20219/8008/REK.
Vodoprávní úřad tímto v souladu s ustanovením § 45 odst. 2 správního řádu vyzývá žadatele,
aby nejpozději v termínu do 25.08.2020 doložil tyto doklady:
5. vyjádření k existenci všech inženýrských sítí;
Městský úřad Trutnov, Odbor životního prostředí, jako vodoprávní úřad příslušný podle § 106
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. 4 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"),
oznamuje podle § 94m odst. 1 stavebního zákona zahájení společného územního, stavebního a
vodoprávního řízení a současně, protože jde o záměr umisťovaný v území, ve kterém nebyl
vydán územní plán, nařizuje k projednání žádosti veřejné ústní jednání spojené s ohledáním
na místě na den

25.08. 2020 (úterý) v 10:00 hodin
se schůzkou pozvaných na místě stavby.
Konání veřejného ústního jednání se oznamuje veřejnosti veřejnou vyhláškou, která musí být
vyvěšena nejméně 30 dnů předem. Po tuto dobu musí speciální stavební úřad umožnit
každému nahlédnout do podkladů pro vydání rozhodnutí (Městský úřad Trutnov, Odbor
životního prostředí, úřední dny: Po a St 8.00 - 17.00).
Žadatel podle § 87 odst. 2 stavebního zákona zajistí, aby informace o žadateli, předmětu
územního řízení a veřejném ústním jednání byla bezodkladně vyvěšena do doby konání
veřejného ústního jednání na místě stavby.
Účastníci řízení mohou uplatnit námitky, popřípadě důkazy, a dotčené orgány závazná
stanoviska nejpozději při tomto jednání, jinak k nim nebude přihlédnuto.
Po uplynutí výše uvedeného termínu se účastníci mohou, v souladu s ustanovením § 36 odst. 3
správního řádu, vyjádřit k podkladům rozhodnutí. Po uplynutí 3 pracovních dnů od tohoto
termínu správní orgán ve věci rozhodne. Tato lhůta slouží pouze pro seznámení účastníků
s kompletním spisem před vydáním rozhodnutí a nejedná se o další lhůtu k uplatnění námitek.
Případné námitky uplatněné v rámci této lhůty by byly námitkami opožděnými, k nimž správní
orgán nepřihlíží
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Okruh účastníků řízení vodoprávní úřad stanovil následovně:
Podle § 27 odst.1 písm. a) správního řádu a § 94k písm. a), c) a d) stavebního zákona) společné povolení stavby vodního díla:
• Mgr. Andriy Prysyazhnyuk, nar. 18.04.1983, Hertvíkovice 37, 541 01 Mladé Buky žadatel, spoluvlastník parc. č. 1353 v katastrálním území Brusnice;
• Mariya Prysyazhnyuk, nar. 05.01.1983, Hertvíkovice 37, 541 01 Mladé Buky - žadatel,
spoluvlastník parc. č. 1353 v katastrálním území Brusnice;
Podle § 27 odst. 2 správního řádu a § 94k písm. b) a e) stavebního zákona) – společné
povolení stavby vodního díla:
• OBEC HAJNICE, IČO 00277827, Hajnice 109, 544 66 Hajnice – obec, na jejímž území
má být požadovaný stavební záměr uskutečněn;
• vlastníci sousedních pozemků p.p.č. 1352, 1355, 1356, 1358, 1491 v katastrálním území
Brusnice;
Podle § 27 odst. 1 písm. a) správního řádu a §115 vodního zákona – povolení k nakládání
s vodami – odběr podzemních vod:
• Mgr. Andriy Prysyazhnyuk, nar. 18.04.1983, Hertvíkovice 37, 541 01 Mladé Buky žadatel, spoluvlastník budoucího vodního díla, k němuž se nakládání s vodami vztahuje,
oprávněná;
• Mariya Prysyazhnyuk, nar. 05.01.1983, Hertvíkovice 37, 541 01 Mladé Buky - žadatel,
spoluvlastník budoucího vodního díla, k němuž se nakládání s vodami vztahuje,
oprávněný;
Podle § 27 odst. 2 správního řádu a §115 vodního zákona – povolení k nakládání
s vodami – odběr podzemních vod:
• OBEC HAJNICE, IČO 00277827, Hajnice 109, 544 66 Hajnice – obec, v jejímž
územním obvodu může dojít rozhodnutím vodoprávního úřadu k ovlivnění vodních
poměrů nebo životního prostředí;
Dotčené orgány:
• Městský úřad Trutnov, Odbor životního prostředí – orgán státní správy lesů.
Poučení:
Účastník řízení může podle § 114 odst. 1 stavebního zákona uplatnit námitky proti projektové
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. Účastník řízení
ve svých námitkách uvede skutečnosti, které zakládají jeho postavení jako účastníka řízení, a
důvody podání námitek; k námitkám, které překračují uvedený rozsah, se nepřihlíží.
K námitkám účastníků řízení, které byly nebo mohly být uplatněny při územním řízení, při
pořizování územně plánovací dokumentace nebo při vydání územního opatření o stavební
uzávěře anebo územního opatření o asanaci území, se podle § 114 odst. 2 stavebního zákona
nepřihlíží.
Pověřený zaměstnanec vodoprávního úřadu je podle § 172 odst. 1 stavebního zákona
oprávněn při plnění úkolů vstupovat na cizí pozemky, stavby a do staveb s vědomím jejich
vlastníků při zjišťování stavu stavby a pozemku nebo opatřování důkazů a dalších podkladů pro
vydání správního rozhodnutí nebo opatření.
Vodoprávní úřad může podle § 173 odst. 1 stavebního zákona uložit pořádkovou pokutu do
50 000 Kč tomu, kdo závažným způsobem ztěžuje postup v řízení anebo plnění úkolů podle
§ 172 odst. 1 stavebního zákona tím, že znemožňuje oprávněné úřední osobě nebo osobě jí
přizvané vstup na svůj pozemek nebo stavbu.
Nechá-li se některý z účastníků zastupovat, předloží jeho zástupce písemnou plnou moc.
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Účastník nebo jeho zástupce je povinen předložit na výzvu oprávněné úřední osoby průkaz
totožnosti. Průkazem totožnosti se rozumí doklad, který je veřejnou listinou, v němž je uvedeno
jméno a příjmení, datum narození a místo trvalého pobytu, popřípadě bydliště mimo území
České republiky a z něhož je patrná i podoba, popřípadě jiný údaj umožňující správnímu orgánu
identifikovat osobu, která doklad předkládá, jako jeho oprávněného držitele.
Každý, kdo činí úkony jménem právnické osoby, musí prokázat své oprávnění. V téže věci
může za právnickou osobu současně činit úkony jen jedna osoba.
otisk razítka

Ing. Šárka Svatá
oprávněná úřední osoba
Příloha pro žadatele:


výzva k zaplacení správního poplatku dle pol. 18 bodu 1. písmena g) zákona č.
634/2004 Sb., o správních poplatcích 300,-

Příloha pro účastníky řízení:


orientační situační katastrální mapa – situační výkres stavby

----------------------------------------------------------------------Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 30 dnů. Třicátým dnem po vyvěšení se
považuje písemnost za doručenou (vznikají právní účinky spojené s doručením
písemnosti).
Písemnost bude současně zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový přístup
(www.trutnov.cz).
Obecní úřad Hajnice je rovněž povinen tuto písemnost vyvěsit na svých úředních
deskách po dobu nejméně 30 dnů a současně způsobem umožňujícím dálkový přístup
dle správního řádu.
1) Vyvěšeno na úřední desce dne: …………………………… Sejmuto dne…………………………
Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení.
2) Zveřejněno na elektronické úřední desce dne: …………………………………………………….
Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje zveřejnění písemnosti na elektronické úřední desce.
----------------------------------------------------------------------Obdrží:
účastníci (dodejky)
Mgr. Andriy Prysyazhnyuk , doručení do DS: APM stavby s.r.o., IDDS: bskn5ab
MUDr. Zuzana Petr Ernestová, Hajnice č.p. 59, 544 66 Hajnice
OBEC HAJNICE, IDDS: 8nwbkz5
dotčené správní úřady
Městský úřad Trutnov, Odbor životního prostředí, oddělení ochrany přírody a krajiny – Ing. Žačok
ostatní
Městský úřad Trutnov, Odbor výstavby – Ing. Sauerová

