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Ing. Oldřich Sova
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SDĚLENÍ
SEZNÁMENÍ S PODKLADY ROZHODNUTÍ
VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU
Městský úřad Tábor, odbor životního prostředí – obec s rozšířenou působností podle zákona č. 314/2002
Sb., o stanovení obcí s rozšířenou působností a stanovení obcí s pověřeným obecním úřadem, jako místně
příslušný vodoprávní úřad podle § 11 odst. 1 písm. b) zákona č. 500/2004 Sb. správní řád (správní řád),
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“) a 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 (vodní zákon),
ve znění pozdějších předpisů (dále jen "vodní zákon"), a jako speciální stavební úřad příslušný podle § 15
odst. 4 vodního zákona a dále § 15 odst. 1 písm. d) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování
a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"),
sděluje
účastníkům řízení, že se mohou vyjádřit k doplňujícím podkladům rozhodnutí v řízení zahájeném dne
11.9.2019 na žádosti, které podal
Ing. Oldřich Sova, nar. 23.9.1953, Daškova 3078/1, Praha 4 - Modřany, 143 00 Praha 412,
kterého zastupuje Pavel Hořejší, nar. 22.1.1966, Žižkovo nám. 8/8, 390 01 Tábor 1
(dále jen "žadatel"), ve věci
"Vrtaná studna na pozemku parc. č. 811/3 v k.ú. Cunkov"
a žádost o nakládání s vodami podle § 8 odst. 1 písm. b) bod 1. vodního zákona, a to k odběru podzemní
vody z vrtané studny na pozemku parc. č. 811/3 v k.ú. Cunkov.
Uvedeným dnem bylo zahájeno společné řízení. Speciální stavební úřad oznámil toto zahájení řízení
písemností dne 30.10.2019 č.j. METAB 59811/2019/OŽP/PŠpu (spis. značka S-META
53478/2019/PŠpu) a současně nařídil ústní jednání na den 3.12.2019.
Dne 29.11.2019 vodoprávní úřad obdržel od Ing. Františka Kozáka námitky, které byly zaevidované
pod č.j. METAB 65718/2019/OŽP/PŠpu (spis. značkou S-META 53478/2019/PŠpu), kde je mimo jiné
uvedeno, že „vrt je proveden na jiném místě než uvádí projektová dokumentace“.
Při ústním jednání podal Ing. František Kozák „vyjádření trvale žijících obyvatel Ounuzu ke studni
na pozemku parc. č. 811/3 v k.ú. Cunkov“, které bylo zaevidováno pod č.j. METAB
66229/2019/OŽP/PŠpu (spis. značkou S-META 53478/2019/PŠpu).
Na ústním jednání bylo dohodnuto mezi účastníky řízení, že stavebník předloží přesné zaměření vrtu.
Dne 17.1.2020 doplnil stavebník geodetické zaměření vrtu pro studnu, které bylo zaevidováno pod č.j.
METAB 4018/2020/OŽP/PŠpu (spis. značkou S-META 53478/2019/PŠpu). Z geodetického zaměření
vrtu vyplynulo, že předmětný průzkumný vrt je umístěn jinde, než jak je uvedeno v projektové
dokumentaci.
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Proto dne 17.1.2020 vodoprávní úřad ústně vyzval stavebníka k doplnění aktualizované projektové
dokumentace dle skutečného stavu a aktualizovaného hydrogeologického vyjádření.
Dne 29.1.2020 stavebník doložil aktualizovanou projektovou dokumentaci odpovídající skutečnosti
a aktualizované hydrogeologické vyjádření zaevidované pod č.j. METAB 6580/2020/OŽP/PŠpu (spis.
značka S-META 53478/2019/PŠpu). Současně stavebník doložil nové sdělení MěÚ stavebního úřadu
Jistebnice k aktualizované projektové dokumentaci. Sdělení je zaevidované pod č.j. METAB
6581/2020/OŽP/PŠpu (spis. značka S-META 53478/2019/PŠpu).
O ostatních podaných připomínkách týkajících se stavby vrtané studny na pozemku parc. č. 811/3 v k.ú.
Cunkov, správní orgán rozhodne v rámci povolení výše uvedené stavby.
Tímto odbor životního prostředí MěÚ Tábor ve výše uvedeném řízení shromáždil po doplnění podklady,
které jsou podle jeho názoru dostatečné pro vydání rozhodnutí. Podle § 36 odst. 3 správního řádu, mají
účastníci možnost se před vydáním rozhodnutí vyjádřit k jeho podkladům. Mohou tak učinit nahlédnutím
do spisu na odboru životního prostředí MěÚ Tábor v úředních hodinách, (Po, St 8:00 – 17:00, Út, Čt
13:00 – 15:00, Pá 8:00 – 11:30) v termínu do 10 dnů ode dne doručení tohoto vyrozumění. Po uplynutí
tohoto data správní orgán ve věci rozhodne.
Poučení:
Sdělení se netýká žadatele, pokud se jeho žádosti v plném rozsahu vyhovuje, a účastníka, který se vzdal
práva vyjádřit se k podkladům rozhodnutí.
Nechá-li se některý z účastníků řízení zastupovat, předloží jeho zástupce písemnou plnou moc.
Otisk úředního razítka

Ing. Jana Daňková, Ph.D.
vedoucí odboru životního prostředí

Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 15ti dnů na úřední desce MěÚ Tábor, MěÚ Jistebnice.
Vyvěšeno dne: ………………………….

Sejmuto dne: ………………………………….

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení.
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Obdrží:
Žadatel:
Pavel Hořejší, Žižkovo nám. č.p. 8/8, 390 01 Tábor 1
zastoupení pro: Ing. Oldřich Sova, Daškova 3078/1, Praha 4 - Modřany, 143 00 Praha 412
Obec:
Město Jistebnice, IDDS: dvibdsi
sídlo: Náměstí č.p. 1, 391 33 Jistebnice
Účastníci řízení dle § 94k písm. a), c) a d) stavebního zákona
Pavel Hořejší, Žižkovo nám. č.p. 8/8, 390 01 Tábor 1
zastoupení pro: Ing. Oldřich Sova, Daškova 3078/1, Praha 4 - Modřany, 143 00 Praha 412
Česká telekomunikační infrastruktura a.s., IDDS: qa7425t
sídlo: Olšanská č.p. 2681/6, 130 00 Praha 3 - Žižkov
Účastníci řízení dle § 94k písm. e) stavebního zákona
Jan Koliha, Malé náměstí č.p. 78, 391 33 Jistebnice
Ing. František Kozák, Ounuz č.p. 6, 391 33 Jistebnice
Václav Svatoš, Radkov č.p. 26, 391 31 Dražice
Marie Nováková, Březí č.p. 17, Zhoř, 399 01 Milevsko 1
Dotčené orgány státní správy, ostatní, správce povodí
Městský úřad Jistebnice, Stavební úřad, IDDS: dvibdsi
sídlo: Náměstí č.p. 1, 391 33 Jistebnice
Městský úřad Tábor, Odbor rozvoje, Žižkovo nám. č.p. 2/2, 390 01 Tábor 1
Krajský úřad Jihočeský kraj, Odbor životního prostředí, zemědělství a lesnictví, IDDS: kdib3rr
sídlo: U Zimního stadionu č.p. 1952/2, České Budějovice 7, 370 01 České Budějovice 1
Obvodní báňský úřad pro území krajů Plzeňského a Jihočeského, IDDS: m4eadvu
sídlo: Hřímalého č.p. 11, 301 00 Plzeň
Povodí Vltavy, státní podnik, IDDS: gg4t8hf
sídlo: Holečkova č.p. 3178/8, 150 00 Praha 5 - Smíchov
Veřejnost
se žádostí o vyvěšení a zároveň žádáme o zaslání potvrzení vyvěšení po uplynutí 15ti denní lhůty
Městský úřad Tábor, Odbor vnitřních věcí, Žižkovo nám. č.p. 2/2, 390 01 Tábor 1
Město Jistebnice, IDDS: dvibdsi, Náměstí č.p. 1, 391 33 Jistebnice

