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VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA 
 
 

ROZHODNUTÍ 
 

o vydání  povolení k nakládání s vodami a společného územního a stavebního 
povolení   

 
  

Výroková část: 
 
Městský úřad Bohumín, odbor životního prostředí a služeb jako věcně a místně příslušný 
vodoprávní úřad dle ustanovení § 104 odst. 2 písm. c) a § 106 odst. 1 zákona č. 254/2001 
Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon 
č.  254/2001 Sb.“)  a ustanovení § 11 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 500/2004 Sb.“), jako věcně příslušný  stavební úřad 
dle ustanovení § 94j odst. 1  zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním 
řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 183/2006 Sb.“) a jako příslušný 
speciální  stavební úřad  dle ustanovení § 15 odst. 4 zákona č. 254/2001 Sb., vydává 
žadatelům, kterými jsou 
 
pan Martin Mintěl, datum narození 11.2.1973, bytem Náměstí Antonie Bejdové 1791/5, 
708 00 Ostrava – Poruba 
a 
paní Aneta Mintěl, datum narození 21.11.1984, bytem Václava Košaře 104/18, 700 30 
Ostrava - Dubina 
 
1.   vydává po provedeném vodoprávním řízení dle ustanovení § 115 odst. 1  zákona 

č. 254/2001   Sb. a § 47 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., povolení k nakládání s vodami 
dle ustanovení  § 8 odst. 1 písm. b) bod 1  zákona č. 254/2001 Sb., a to k odběru 
podzemních vod  v souvislosti se stavbou „Vrtaná studna na pozemku parc. č. 3834/2 
na k. ú. Rychvald“ v množství:  
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prům.  [ l.s-1]        0,0056 
max.    [ l.s-1 ]        0,500 
max.  [ m3.měs-1]        15,0 
roční úhrn [m3.rok-1 ]        173,0 

  
Počet měsíců v roce, kdy bude docházet k odběru podzemní vody: 12 

Doba, na kterou je nakládání s vodami povolováno: do 31. prosince 2040 

Číslo hydrogeologického rajonu: 2261 Ostravská pánev – ostravská část 
Útvar podzemních vod: 22610 Ostravská pánev – ostravská část 
Orientační určení místa nakládání s vodami: (souřadnice X, Y místa odběru): 
X = 1 101 343           Y = 464 556 
 
Upřesnění popisu odběru podzemních vod: 
Jedná se o odběr podzemní vody z vrtané studny na pozemku parc. č. 3834/2 na k.ú. 
Rychvald za účelem zásobování novostavby rodinného domu pitnou a užitkovou vodou.  
Stavba se nachází ve vodním útvaru povrchových vod HOD_0690 Stružka od pramene po 
ústí do toku Odra. 
 
Upozornění: 
Ve smyslu ustanovení § 11 odst. 2   zákona č. 254/2001 Sb.,   nevzniká vodoprávnímu úřadu  
právní povinnost náhrady oprávněnému k nakládání s vodami za nemožnost nakládání 
s vodami v maximálně povoleném množství a s určitými vlastnostmi. 

Ve smyslu ustanovení § 12 odst. 4 zákona č. 254/2001 Sb. může oprávněný  požádat 
o změnu (prodloužení) platnosti povolení k nakládání s vodami. Žádost je nutno podat před 
uplynutím doby platnosti povolení k nakládání s vodami. 
 
2.   po provedeném společném řízení dle ustanovení § 94j až 94o zákona č. 183/2006 Sb.,  

ustanovení § 15 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., podle ustanovení § 94p zákona 
č. 183/2006 Sb. schvaluje stavební záměr stavby vodního díla „Vrtaná studna na 
pozemku parc. č. 3834/2 na k. ú. Rychvald“ dle projednané a ověřené projektové 
dokumentace, kterou zpracoval a autorizoval RNDr. Miroslav Konečný, CSc., 
autorizovaný technik pro vodohospodářské stavby (č. autorizace 1102288). 

 
Druh a účel stavby: 
Jedná se  o stavbu domovní studny, která bude sloužit pro zásobování rodinného domu 
pitnou a užitkovou vodou. 
 
Popis stavby: 
Bude provedena stavba vrtané studny o hloubce 28 metrů včetně přívodního vodovodního 
potrubí do rodinného domu. Vrt o průměru 300 mm bude vystrojen plastovou zárubnicí DN 
160. V horní části bude provedeno zatěsnění bentonitem  do hl. 3,0 m. Zhlaví studny bude 
provedeno z PP šachtice DN1000 s PP víkem na zámek. Vrt bude obsypán kačírkem o 
zrnitosti 4 – 8 mm. Ve zhlaví studny  bude osazeno ponorné čerpadlo o max. výkonu 30 
l/min. Voda bude jímána v typizované nádobě o objemu 50 litrů. Vodovodní potrubí je 
navrženo DN 25 o délce 4 m. Studna bude napojena na el. rozvod rodinného domu. 
 
Určení prostorového řešení stavby: 
Jedná se o stavbu podzemní. 
 
Umístění stavby na pozemku, zejména minimální vzdálenosti od hranic pozemků a 
sousedních staveb: 
Stavba vodního díla bude umístěna na pozemku parc. č. 3834/2 na k. ú. Rychvald tak, jak je 
zakresleno na katastrálním situačním výkrese v měřítku 1:400, který je součástí projektové 
dokumentace pro společné řízení.  
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Vzdálenost stavby od hranice pozemku parc. č. 3835/1 je 10 m, od hranice pozemku parc. 
č.   3834/1 činí 4 m,  od pozemku parc. č. 3836 činí 22 m, od pozemku parc. č. 3833 je to 30 
metrů. Studna bude umístěna od možného zdroje znečištění v souladu s ustanovením § 24a 
vyhlášky č. 501/2006 Sb. (17 m od splaškové kanalizace, 22 m od účelové komunikace). 
 
Vymezení území dotčeného vlivy stavby: 
Stavba bude umístěna  na vlastním pozemku stavebníka. Jedná se o podzemní stavbu, 
která nebude zdrojem negativních vlivů v území,  nemá vliv na zdraví osob a zvířat, 
bezpečnost při užívání a nezhorší životní podmínky a životní prostředí v dané lokalitě.   
S ohledem na tyto skutečnosti vymezil stavební úřad území dotčené vlivem stavby v rozsahu 
dotčeného pozemku (3834/2) a nejbližších sousedních pozemků (pozemky parc. č. 3834/1, 
3835/1, 3836, 3833 na k. ú. Rychvald). 
 

Vodoprávní úřad Městského úřadu Bohumín stanoví ve smyslu ustanovení § 94p odst. 1)  
zákona č. 183/2006 Sb.,  a ustanovení §  15 odst. 3 zákona č. 254/2001 Sb.,  tyto podmínky 
pro umístění a provedení stavby: 

1. Stavba vodního díla bude umístěna a provedena podle projektové dokumentace 
ověření v tomto řízení. Veškeré změny, které mají vliv na technické řešení či 
majetkoprávní vztahy je nutno před realizací projednat a nechat schválit vodoprávním 
úřadem Městského úřadu Bohumín.  

2. Veškeré škody způsobené při realizaci stavby nebo provozováním povoleného 
vodního díla budou nahrazeny v souladu s ustanoveními občanského zákoníku. 
Spory o náhradu škody řeší příslušný soud. 

3. Před zahájením stavby stavebník oznámí vodoprávnímu úřadu  zhotovitele stavby 
včetně oprávnění k této činnosti. 

4. Stavebník povede stavební deník, který je povinen předložit na požádání kontrolním 
orgánům. 

5. Na stavbě bude umístěn štítek „Stavba povolena“, na němž bude uvedeno označení 
stavby a jejího stavebníka, způsob provádění stavby, který orgán a kdy stavbu povolil 
a termín dokončení stavby. 

6. Stavebník oznámí vodoprávnímu úřadu zahájení stavebních prací. 

7. Stavba vodního díla bude dokončena nejpozději do 31.12.2019. 

8. Případné podzemní sítě a zařízení budou před zahájením stavebních prací vytýčeny 
a vyznačeny přímo na staveništi, v případě poškození budou narušená podzemní 
vedení  opravena a před záhozem protokolárně předány správcům těchto zařízení. 

9. Vodovodní přípojka ze studny nesmí být propojena s jiným zdrojem vody. 

10. Ve smyslu ustanovení § 115 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., bude vodoprávnímu 
úřadu  stavebníkem písemně oznámen termín provedení kontrolní prohlídky, a to 
min. 7 dnů předem. Kontrolní prohlídka bude provedena po dokončení stavby.  

 
Upozornění: 
Při provádění stavby je nutno dodržovat předpisy týkající se bezpečnosti práce a technických 
zařízení  v souladu se zákonem č. 309/2006 Sb., o zajištění podmínek bezpečnosti a 
ochrany zdraví při práci. 

S veškerými odpady, které budou vznikat stavební činností, musí být nakládáno v souladu se 
zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, v platném 
znění, včetně předpisů vydaných k jeho provedení.  
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Ve vodoprávním řízení o povolení k nakládání s vodami jsou účastníky řízení dle ustanovení 
§ 27 odst. 1 písm. a) zákona č. 500/2004 Sb., žadatelé pan  Martin Mintěl, datum narození 
11.2.1973, bytem Náměstí Antonie Bejdové 1791/5, 708 00 Ostrava – Poruba a paní  Aneta 
Mintěl, datum narození 21.11.1984, bytem Václava Košaře 104/18, 700 30 Ostrava – 
Dubina. 
 
Ve společném řízení jsou účastníkem řízení dle ustanovení § 27 odst. 1 písm. a) zákona 
č. 500/2004 Sb.: 
-stavebníci pan Martin Mintěl, datum narození 11.2.1973, bytem Náměstí Antonie Bejdové 
1791/5, 708 00 Ostrava – Poruba, paní Aneta Mintěl, datum narození 21.11.1984, bytem 
Václava Košaře 104/18, 700 30 Ostrava - Dubina 
-vlastník pozemku, na kterém má být požadovaný stavební záměr uskutečněn, není-li sám 
stavebníkem, nebo ten, kdo má jiné věcné právo k tomuto pozemku – netýká se 
 
 
Odůvodnění 
 
Na základě žádosti stavebníků, kterými jsou paní Aneta Mintěl, datum narození 21.11.1984, 
bytem Václava Košaře 104/18, 700 30 Ostrava – Dubina  pan  Martin Mintěl, datum narození 
11.2.1973, bytem Náměstí Antonie Bejdové 1791/5, 708 00 Ostrava – Poruba byla zahájena  
řízení o povolení k nakládání s vodami dle ustanovení  § 8 odst. 1 písm. b) bod 1  zákona č. 
254/2001 Sb. a  vydání společného územního a stavebního povolení stavby vodního díla 
„Vrtaná studna na pozemku parc. č. 3834/2 na k. ú. Rychvald“  dle ustanovení § 94j až 
94o zákona č. 183/2006 Sb.,  a ustanovení § 15 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb. 
 
Vodoprávní úřad Městského úřadu Bohumín oznámil zahájení řízení ve výše uvedených 
věcech  oznámením spis. zn.: MUBO/46753/2018/02/ŽPS/Cr dne 13.12.2018 a stanovil 
účastníkům řízení v souladu  s ustanovením § 94m zákona č. 183/2006 Sb., lhůtu 
k uplatnění námitek, popřípadě důkazů v řízení. Zároveň upozornil, že k později uplatněným 
námitkám, případně důkazům nebude přihlédnuto. Ve smyslu ustanovení § 94m zákona 
č. 183/2006 Sb.,  stanovil vodoprávní úřad Městského úřadu Bohumín stejnou lhůtu 
dotčeným orgánům k uplatnění závazných stanovisek. Zároveň upozornil, že k později 
uplatněným závazným stanoviskům nebude přihlédnuto. 
 
V rámci vodoprávního řízení bylo doloženo následující: 

- koordinované závazné stanovisko, které vydal Městský úřad Bohumín, zn.: 
MUBO/23161/2018/STAV/St dne 04.07.2018 

- závazné stanovisko orgánu územního plánování, které vydal Městský úřad Bohumín, 
odbor rozvoje a investic, č. j. MUBO/30819/03/2018/RAI/Tř dne 27.08.2018 

- stanovisko Povodí Odry, státní podnik zn.:POD/17374/2018/9231/70.7 ze dne 
14.11.2018 

- stanovisko GridServices, s. r. o. zn.: 5001759626 ze dne 18.07.2018    
- stanovisko Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s., zn.: 

9773/D021681/2017/AUTOMAT ze dne 24.08.2017       
- stanovisko ČEZ Distribuce, a. s.,  zn.: 0101011550 ze dne 31.10.2018    
- sdělení Telco Pro Services, a. s., zn.: 0200780765 ze dne 18.07.2018       
- sdělení Telco Pro Services, a. s., zn.: 0200641351 ze dne 24.08.2017      
- sdělení Telco Pro Services, a. s., zn.: 0200827469 ze dne 31.10.2018 
- vyjádření Česká telekomunikační infrastruktura a.s., č. j. 698986/17 ze dne 

24.08.2017    
- vyjádření Česká telekomunikační infrastruktura a.s., č. j. 767748/18 ze dne 

31.10.2018 ze dne 24.08.2017    
- závazné stanovisko  Městského úřadu Bohumín, odboru životního prostředí a služeb, 

zn.: MUBO/44165/2018/ŽPS/JeJ ze dne 02.11.2018 k umístění stavby do vzdálenosti 
50 m od lesního pozemku 

- plná moc k zastupování stavebníka pro Ing. Martina Blahuta 
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Dále byla předložena  projektová dokumentace stavby, kterou zpracoval a autorizoval RNDr. 
Miroslav Konečný, CSc., autorizovaný technik pro vodohospodářské stavby, ČKAIT 1102288 
a  vyjádření hydrogeologa, které zpracoval RNDr. Miroslav Konečný, CSc., odborně 
způsobilá osoba v oboru hydrogeologie, osvědčení č. 1986/2005. 
  
Vodoprávní úřad Městského úřadu Bohumín ověřil:  

- aktuální katastrální mapu zájmového území 
- v katastru nemovitostí existenci vlastnického práva k pozemku dotčenému stavbou 

vodního díla a k pozemkům sousedícím s pozemkem dotčeným stavbou vodního díla 
 
Vodoprávní úřad Městského úřadu Bohumín se v rámci předmětných vodoprávních řízení 
zabýval stanovením okruhu účastníků řízení, který stanovil takto: 
 
1. povolení k nakládání s vodami: 
-dle ustanovení § 27 odst. 1 písm. a) zákona č. 500/2004 Sb.: 
žadatelé Martin Mintěl, náměstí Antonie Bejdové 1791/5, 708 00 Ostrava – Poruba a  Aneta 
Mintěl,  bytem Václava Košaře 104/18, 700 30 Ostrava - Dubina   
-dle ustanovení § 27 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb.: 
město Rychvald, Orlovská 678, 735 32 Rychvald  
 
2. společné územní a stavební řízení o povolení stavby vodního díla: 
-dle ustanovení § 27 odst. 1 písm. a) zákona č. 500/2004 Sb.: 
stavebník pan Martin Mintěl, náměstí Antonie Bejdové 1791/5, 708 00 Ostrava – Poruba a  
Aneta Mintěl,  bytem Václava Košaře 104/18, 700 30 Ostrava - Dubina  
obec, na jejímž území má být požadovaný záměr uskutečněn - město Rychvald   
-dle ustanovení § 27 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb.: 
osoba, jejíž vlastnické právo nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám nebo sousedním 
pozemkům nebo stavbám na nich může být společným povolením přímo dotčeno:  
Ing. Hana Bujasová, nar. 10.3.1973, Hulvácká 2822/22, 700 30 Ostrava-Zábřeh 
Irena Hodečková, nar. 28.2.1980, Vyhlídková 1081, 735 32 Rychvald 
potenciální dědicové po p. Jeleně Jedličkové, naposledy bytem Solná 2580/1, 702 00 
Ostrava-Moravská Ostrava 
 
Vodoprávní úřad Městského úřadu Bohumín se v rámci  řízení o povolení k nakládání 
s vodami zabýval skutečností, zda povolením odběru podzemních vod nedojde 
k negativnímu ovlivnění zájmů chráněných zákonem č. 254/2001 Sb. Při posuzování výše 
uvedených skutečností vycházel vodoprávní úřad zejména z údajů vyplývajících 
z předloženého vyjádření osoby s odbornou způsobilostí v oboru hydrogeologie. V posudku 
je konstatováno, že pozemek je pro umístění stavby studny z hlediska výskytu zvodnělých 
vrstev  vhodný, jakož i z pohledu předpokládané dostačující vydatnosti vodního zdroje pro 
zásobování  rodinného domu pitnou a užitkovou vodou. Stávající studny na nejbližších 
sousedních pozemcích v průběhu hlavní trasy zvodnělého systému nebyly v obou směrech 
zjištěny. Žádná ze stávajících studní ve vzdáleném okolí není v kolektoru podzemních vod 
přímo vodivě propojena s nově navrženým jímacím zdrojem.  Vybudováním nového vodního 
díla nedojde při požadovaných odběrech k negativnímu ovlivnění vydatnosti ani kvality vody 
u sousedních studní. Žadatelem navrhované množství odebírané vody bylo v souladu 
s doporučením hydrogeologa povoleno, hodnoty byly pouze pro přehlednost zaokrouhleny. 
Vzhledem k malému odběru pro rodinný dům není nutno stanovovat minimální hladinu 
podzemní vody ve studni.  
Povodí Odry, státní podnik nemá  k požadovanému odběru podzemních vod a stavbě studny 
námitky a akceptuje navrhované množství odebíraných podzemních vod.  Předložená stavba 
studny a odběr podzemních vod je v souladu s Národním plánem povodí Odry a Plánem 
dílčího povodí Horní Odry. Uvedený záměr je možný, protože   lze předpokládat, že nedojde 
ke zhoršení chemického stavu a ekologického stavu dotčených útvarů povrchových vod a 
chemického stavu a kvantitativního stavu útvarů podzemních vod a nebude mít za následek 
nedosažení dobrého stavu vod. 
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Vodoprávní úřad upustil ve smyslu ustanovení § 94m odst. 3 zákona č. 183/2006 Sb.,  od 
ohledání na místě a ústního jednání, neboť jsou mu dobře známy poměry staveniště  a 
žádost včetně příloh poskytovala dostatečný podklad pro posouzení záměru. 
 
Umísťovaná a povolovaná stavba je v souladu s územně plánovací dokumentací. 
Městský úřad Bohumín, odbor rozvoje a investic, oddělení rozvoje a územního plánování  
jako orgán územního plánování  přezkoumal záměr  z hlediska souladu s politikou územního 
rozvoje, s územně plánovací dokumentací a z hlediska uplatňování cílů a úkolů územního 
plánování a dospěl k názoru, že záměr je ve smyslu ustanovení § 96 odst. 3 zákona 
č. 183/2006 Sb.,  přípustný.  Platná politika územního rozvoje ČR záměr  v jím dotčeném 
území neřeší, záměr se věcí řešených Politikou územního rozvoje ČR nedotýká. Platné 
zásady územního rozvoje Moravskoslezského kraje umístění záměru neřeší, jejich uplatnění 
není záměrem dotčeno.  
Dle územního plánu Rychvaldu se pozemek parc. č. 3834/2 v k. ú. Rychvald nachází v ploše 
bydlení individuálního v rodinných domech – městské a příměstské (kód plochy BI), zároveň 
se nachází v zastavěném území vymezeném ve smyslu ustanovení § 2 odst. 1 písm. d) 
zákona č. 183/2006 Sb. 
Úřad územního plánování při posuzování záměru z hlediska souladu s územním plánem 
Rychvaldu dospěl k závěru, že předložený záměr není v rozporu se záměry územního 
plánování, jelikož se jedná o hlavní využití plochy. 
Orgán územního plánování posoudil záměr také z hlediska relevantních cílů a úkolů 
územního plánování, zejména ve vztahu k ochraně nezastavěného území, jelikož je záměr 
umísťován v zastavěném území a konstatoval, že předložený záměr je v souladu s cíli 
územního plánování, zejména s ustanovením § 19 odst. 1 písm. d), e) a i)  zákona č. 
183/2006 Sb., jelikož jsou dodrženy stanovené urbanistické a prostorové požadavky 
uspořádání území a veřejných prostranství, podmínky pro provedení změn v území, zejména 
s ohledem na stávající charakter a hodnoty území včetně využitelnosti navazujícího území. 
 
Stavební úřad posoudil záměr žadatele v souladu s ustanovením § 94o zákona č. 183/2006 
Sb., zda je v souladu: 
a) s požadavky zákona č. 183/2006 Sb., a jeho prováděcích předpisů – žádost obsahuje 

veškeré náležitosti podle § 94l – údaje o požadovaném záměru, jeho rozsahu a účelu,  
údaje o pozemku, na kterém se má záměr uskutečnit, uvedení osob, které mají vlastnická  
nebo jiné věcné právo k sousedním pozemkům a stavbám. K žádosti byly doloženy 
doklady dle ustanovení § 94l odst. 2) zákona č. 183/2006 Sb. Předložená dokumentace je   
souladu s přílohou č. 3 vyhlášky č. 499/2009 Sb., o dokumentaci staveb, v platném znění. 
V souladu s § 20 vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, 
v platném znění, jsou pozemky dotčené stavbou svým charakterem, plošným a 
prostorovým uspořádáním vhodné pro umístění stavby studny. Stavba je v souladu 
s vyhláškou č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby.  Stavba svým 
charakterem nepodléhá posouzení dle vyhlášky č. 398/2009 Sb., o obecných technických 
požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.  

b) s požadavky na veřejnou nebo technickou infrastrukturu – záměr nevyžaduje napojení na 
veřejnou a dopravní infrastrukturu v území 

c) s požadavky zvláštních právních předpisů a se se závaznými stanovisky, popřípadě 
rozhodnutími dotčených orgánů podle zvláštních právních předpisů - záměr je v souladu 
se  závaznými stanovisky dotčených orgánů.  
 

Z doloženého koordinovaného stanoviska vyplývá, že veřejné zájmy  chráněné z hlediska 
zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, zákona č. 449/2001 
Sb., o myslivosti, v platném znění,  zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, v platném 
znění, zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění 
pozdějších předpisů,  zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, 
v platném znění, zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, v platném znění a 
zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, v platném znění, nejsou záměrem dotčeny. 
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Zájmy chráněné podle zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, 
v platném znění,  jsou záměrem dotčeny, odbor životního prostředí a služeb jako dotčený 
orgán  vydal k záměru kladné stanovisko. Zájmy chráněné podle zákona  č. 289/1995 Sb., 
o lesích a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, budou 
záměrem dotčeny, neboť stavba se nachází ve vzdálenosti do 50 m od lesního pozemku.  
Orgán státní správy lesů vydal ke stavbě souhlasné závazné stanovisko. 

 
Stavební úřad dále ověřil, že předložená projektová dokumentace je úplná, přehledná a je 
autorizována oprávněnou osobou, autorizovaným inženýrem pro vodohospodářské stavby a 
pro pozemní stavby. Vodoprávní úřad rovněž ověřil účinky budoucího užívání stavby, 
provedení stavby ani její užívání nebude ohrožovat zájmy z hlediska bezpečnosti, ochrany 
zdraví a života osob ani životní prostředí.  
 
Podle „Mapy důlních podmínek pro stavby v okrese Ostrava – město a přilehlých 
katastrálních územích okresu Karviná“ se pozemek stavby nachází v ploše „N“ – území 
neovlivněné důlní činností.  
 
Vodoprávní úřad Městského  úřadu  Bohumín přezkoumal  předloženou žádost o povolení 
k nakládání s podzemními vodami a  umístění a povolení stavby „Vrtaná studna na pozemku 
parc. č. 3834/2 na k. ú. Rychvald“  včetně doložených dokladů z hledisek daných zákonem 
č. 254/2001 Sb. a zákonem č. 183/2006 Sb., a dospěl k závěru, že řešení  navržené 
žadatelem, technicky a ekonomicky zdůvodněné projektovou dokumentací za předpokladu 
dodržení podmínek tohoto rozhodnutí realizace záměru a odběr podzemních vod  
neohrožuje ani nepoškozuje vodohospodářské ani všeobecné zájmy a práva jiných nad míru 
danou zákonnými předpisy a rozhodl tak, jak je uvedeno ve výrokové části tohoto rozhodnutí. 
 
Dle ustanovení § 36 odst. 3 zákona č. 500/2004 Sb., byla účastníkům řízení dána možnost 
vyjádřit se k podkladům rozhodnutí. V průběhu vodoprávního řízení nebyly ze strany 
účastníků řízení vzneseny žádné námitky či připomínky. 

 
Upozornění: 
 

Společné povolení platí 2 roky ode dne nabytí právní moci, není-li stanovena lhůta delší. 
Společné povolení pozbývá platnosti, jestliže stavba nebyla zahájena v době jeho platnosti. 
Stavba nesmí být zahájena, pokud toto rozhodnutí nenabude právní moci. Dobu platnosti 
stavebního povolení může stavební úřad prodloužit na odůvodněnou žádost stavebníka 
podanou před jejím uplynutím. 

Stavební povolení pozbývá platnosti též dnem, kdy stavební úřad obdrží oznámení 
stavebníka o tom, že od provedení svého záměru upouští; to neplatí, jestliže stavba již byla 
zahájena. 
 
 
 
Údaje pro vodoprávní evidenci: 
 
Údaje o oprávněném: 
Fyzická osoba: 
Jméno a příjmení:  Martin Mintěl        
Adresa trvalého pobytu: Náměstí Antonie Bejdové 1791/5, 708 00   

Ostrava-Poruba 
Datum narození:  11.2.1973 
                                                          
Jméno a příjmení:  Aneta Mintěl        
Adresa trvalého pobytu: Václava Košaře 104/18, 700 300 Ostrava - 

Dubina 
Datum narození:  21.11.1984 
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Údaje o místu předmětu rozhodnutí: 
Název vodního díla:                                     „Vrtaná studna na pozemku parc. č. 3834/2 na 

k. ú. Rychvald“ 
Identifikátor kraje: CZ 081 
Název kraje:  Moravskoslezský 
Identifikátor obce:  599107 
Název obce:  Rychvald 
Identifikátor katastrálního území:   744441 
Název katastrálního území:   Rychvald 
Parcelní číslo:    3834/2  
Název vodního toku:  netýká se vodního toku 
Hydrogeologický rajon:   2261 
Hydrologické pořadí:                                      2-03-02-070  
Přímé určení polohy:                                     X = 1 101 343           Y = 464 556 
 
1. povolení k nakládání s vodami 
Údaje o předmětu rozhodnutí: (nakládání s vodami - § 8 odst. 1 písm. b) bod 1 vodního zákona 
121 – odběr podzemní vody: 
Původ odebírané vody:  06 - podzemní voda hlubšího oběhu   
Účel užití vody:  16 - ostatní (zásobování domácnosti pitnou vodou) 
Související vodní díla:  531 - studna vrtaná 
Typ odběrného objektu:  10 - studna 
Hloubka studny:                                             28,0 m  
Minimální hladina podzemní vody                nestanovena 
Vodní cejch:                                                 ne  
Údaje o povoleném množství odběru: 
Průměrný povolený (l/s):  0,0056 
Max. povolený (l/s):  0,50 
Max. měsíční povolený (m3/měs.):               15,0 
Roční povolený (m3/rok):                             173,0 
 
Časové omezení platnosti povolení:            do 31.12.2040 
Počet měsíců v roce, kdy se odebírá:  12 
 
Uložená měření: 
Způsob měření množství vody:                   ne 
Četnost sledování jakosti odebírané vody:  ne 
 
2. povolení stavby vodního díla 
Údaje o předmětu rozhodnutí 
Název vodního díla:                               „Vrtaná studna na pozemku parc. č. 3834/2 na 

k. ú. Rychvald“     
Povolované vodní dílo:                          531 – vrtaná studna 
Studna:                                                    jímací 
Hloubka studny:                                     28,0 m  
Kategorie z hlediska TBD:                      nepodléhá TBD 
Manipulační řád:                                      ne 
 
   
Poučení účastníků 
 
Proti tomuto rozhodnutí mohou účastníci řízení  podat dle ustanovení § 81 odst. 1 zákona 
č. 500/2004 Sb.  odvolání ve lhůtě do 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu 
Moravskoslezského kraje podáním učiněným u odboru životního prostředí a služeb 
Městského úřadu Bohumín. V odvolání účastník řízení uvede, v jakém rozsahu rozhodnutí 
napadá a v čem je spatřován rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo 
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řízení, jež mu předcházelo. Odvolání jen proti odůvodnění je nepřípustné. Odvolání se 
podává v počtu  stejnopisů. Nepodá-li účastník řízení odvolání v potřebném počtu stejnopisů, 
vyhotoví je na jeho náklady odbor životního prostředí a služeb Městského úřadu Bohumín. 
Dle ustanovení § 85 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb. má včas podané a přípustné odvolání 
odkladný účinek. 
 
 

 

„otisk úředního razítka“ 
 
 
 
 
Ing. Jan Jeziorský, MBA  v. r.  
vedoucí odboru 
životního prostředí a služeb     
 
za správnost vyhotovení: Iva Crhová  v. r.                                                                                            
 
 
Obdrží:  
 
- účastníci řízení dle § 27 odst. 1 písm. a) zákona č. 500/2004 Sb. (na doručenku): 
Martin Mintěl, náměstí Antonie Bejdové 1791/5, 708 00 Ostrava - Poruba 
Aneta Mintěl, Václava Košaře 104/18, 700 30 Ostrava – Dubina 
prostřednictvím Ing. Martin Blahut, Povětronní 880/8, 724 00 Ostrava – Stará Bělá 
 
- účastníci řízení dle § 27 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb. (na doručenku): 
Ing. Hana Bujasová, Hulvácká 2822/22, 700 30 Ostrava - Zábřeh 
Irena Hodečková, Vyhlídková 1081, 735 32 Rychvald 
Město Rychvald, Orlovská 678, 735 32 Rychvald 
 
Ostatním účastníkům se oznámení o zahájení řízení doručuje veřejnou vyhláškou. 
Veřejnou vyhláškou se doručuje ve smyslu ustanovení § 25 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb. 
neznámým osobám,  potenciálním dědicům po paní Jeleně Jedličkové, vlastníku sousedního 
pozemku parc. č. 3835/1 včetně nemovitostí na pozemku parc. č. 3835/2 a 3835/3 k. ú. 
Rychvald, kteří nejsou vodoprávnímu úřadu známi.  
 
Podle ustanovení § 25 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb. se doručení veřejnou vyhláškou 
provede tak, že se písemnost vyvěsí na úřední desce správního orgánu, který písemnost 
doručuje, tj. na úřední desce Městského úřadu Bohumín.  Patnáctým dnem po vyvěšení se 
písemnost považuje za doručenou. Na úřední desce Městského úřadu Rychvald se 
písemnost oznamuje. 
 
- dotčené orgány: 
Městský úřad Rychvald, odbor výstavby a životního prostředí, Orlovská 678, 735 32 
Rychvald 
Městský úřad Bohumín, odbor rozvoje a investic, oddělení územního plánování, Masarykova 
158, 735 81 Bohumín 
 
Dále obdrží Městský úřad Rychvald se žádostí o vyvěšení na úřední desku a  vrácení zpět 
s potvrzením o vyvěšení.  
 
Toto oznámení musí být vyvěšeno na úřední desce Městského úřadu Bohumín a Městského 
úřadu Rychvald po dobu nejméně 15 dnů.  
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Vyvěšeno dne:                                                       Sejmuto dne: 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 

 


