
M Ě S T S K Ý   Ú Ř A D   Ř Í Č A N Y 
Odbor životního prostředí - vodoprávní úřad 

Komenského nám. 1619, 25101 Říčany, tel. 323 618 211, fax. 323 618 264 
 

VÁŠ DOPIS ZN.:     
ZE DNE: 

21.2.2019 
   

NAŠE ZN.: 

Č.j. 

OŽP-61033/2019-Ma 

182278/2019-MURI/OVÚ/809 

  

 

 

 

VYŘIZUJE: 

TEL.: 

FAX: 

E-MAIL: 

Ing. Petra Martanová 

323 618 250 

323 618 264 

petra.martanova@ricany.cz 

  

     
DATUM: 17.6.2019    

 

OZNÁMENÍ 

ZAHÁJENÍ ŘÍZENÍ 

 

VINTEX s.r.o., IČO 25620614, Letní č.p. 62/12, Praha 10-Nedvězí u Říčan, 103 00  Praha 113 

(dále jen "žadatel") podal dne 21.2.2019 žádost o povolení změny nakládání s vodami, k jejich odběru 

spočívající ve změně odběru užitkové vody na odběr vody pro pitné účely a o vydání stavebního povolení 

na stavbu vodního díla: 

Babice – úpravna vody  

(dále jen "stavba") na pozemku parc. č. 84/143, 89/9 v katastrálním území Babice. Uvedeným dnem bylo 

zahájeno společné vodoprávní a stavební řízení (dále jen "řízení"). 

Údaje o místu předmětu rozhodnutí: 

Název kraje Středočeský 

Název obce Babice  

Identifikátor katastrálního území 600601 

Název katastrálního území Babice 

Parcelní čísla dle evidence katastru nemovitostí parc. č. 84/143, 89/9 

Číslo hydrologického pořadí a podpořadí 1-04-07-0480-0-00 

Hydrogeologický rajon 4510 

Útvar podzemních vod 45100 

Přímé určení polohy (souřadnice X, Y) - VDJ 1054181, 722494 

Přímé určení polohy (souřadnice X, Y) – vrt HJ2 1054142, 722597 

 

Údaje o nakládání s vodami: 

Původ (odebírané) vody (Č 01) podzemní voda hlubinného oběhu 

Odběry pro pitné účely Pitná voda – zásobování obyvatel 

Studny studna vrtaná 

  

Údaje o povoleném množství odběru 

Průměrný povolený odběr 0,65 l/s 

Maximální povolený odběr 0,70 l/s 

Maximální měsíční povolený odběr 1,17 m3/měs. 

Roční povolený odběr 20 520 m3/rok 

  

Časové omezení platnosti povolení pro množství 

odebíraných vod 31.12.2049 

Počet měsíců v roce, kdy se odebírá 12 
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Stavba obsahuje: 

- Úprava stávajícího vodojemu za účelem zajištění dostatečného množství pitné vody v obci Babice. 

Do vodojemu bude přivedena voda ze stávajícího vrt HJ2. Ve vodojemu proběhnou úpravy stávající 

technologie úpravy vody a čerpání vody, bude osazen provzdušňovač pro odstranění radonu a jsou 

navrženy související stavební úpravy uvnitř objektu. 

 

Městský úřad v Říčanech, odbor životního prostředí - vodoprávní úřad, jako vodoprávní úřad příslušný 

podle § 104 odst. 2 písm. c), § 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"), a speciální stavební úřad příslušný 

podle § 15 odst. 5 vodního zákona a § 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"), a jako 

místně příslušný správní orgán podle ustanovení § 11 odst. 1 písm. a) a písm. b) zákona č. 500/2004 Sb., 

správní řád, ve znění pozdějších předpisů správní řád), oznamuje v souladu s § 115 odst. 1 vodního 

zákona a § 112 odst. 1 stavebního zákona zahájení stavebního řízení, ve kterém podle § 112 odst. 2 

stavebního zákona upouští od ohledání na místě a ústního jednání. Dotčené orgány mohou uplatnit 

závazná stanoviska a účastníci řízení své námitky, popřípadě důkazy do 

10 dnů od doručení tohoto oznámení. 

 

K později uplatněným závazným stanoviskům, námitkám, popřípadě důkazům nebude přihlédnuto. 

Účastníci řízení mohou nahlížet do podkladů rozhodnutí (Městský úřad v Říčanech, odbor životního 

prostředí - vodoprávní úřad, úřední dny Po a St 8:00 - 12:00  a 12:30 - 18:00 hod). 

 

Účastníci řízení o vydání povolení k nakládání s podzemními vodami a stavebního povolení, na něž se 

vztahuje rozhodnutí správního orgánu dle § 27 odst. 1 správního řádu: 

- VINTEX s.r.o., Letní č.p. 62/12, Praha 10-Nedvězí u Říčan, 103 00  Praha 113 

 

Účastníci řízení o vydání povolení k nakládání s podzemními vodami – jejich odběru, další dotčené osoby 

dle § 27 odst. 2 správního řádu: 

- Obec Babice 

 

Účastníci stavebního povolení, další dotčené osoby dle § 27 odst. 2 správního řádu: 

- Oniks s.r.o., Ondřej Hořejší, Jaroslava Hořejší, Josef Líman, Pavel Muk, Zuzana Muková, Ing. 

Marek Kirchner, Ph.D., obec Babice 

 

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. 

 

K námitkám účastníků řízení, které byly nebo mohly být uplatněny při územním řízení, při pořizování 

regulačního plánu nebo při vydání územního opatření o stavební uzávěře anebo územního opatření 

o asanaci území, se podle § 114 odst. 2 stavebního zákona nepřihlíží. 

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

 

 

 

Ing. Petra Martanová v.r. 

referent oddělení Vodoprávní úřad  

oprávněná úřední osoba 
"otisk úředního razítka" 
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Obdrží: 

účastníci (doručenky) 

AKVOPRO s.r.o., provozovna Hořenice, IDDS: 7j5k44v 

 sídlo: Vyšehradská č.p. 1349/2, Praha 2-Nové Město, 128 00  Praha 28 

Oniks s.r.o., IDDS: vv7rge7 

 sídlo: K Lesu č.p. 358, Babice, 251 01  Říčany u Prahy 

Ondřej Hořejší, Šalounova č.p. 1938/8, Praha 4-Chodov, 149 00  Praha 415 

Jaroslava Hořejší, Šalounova č.p. 1938/8, Praha 4-Chodov, 149 00  Praha 415 

Josef Líman, IDDS: kmta2q5 

 trvalý pobyt: Bezděčín č.p. 34, 293 01  Mladá Boleslav 1 

Pavel Muk, Řepčická č.p. 773/14, Praha 10-Hostivař, 102 00  Praha 102 

Zuzana Muková, Honzíkova č.p. 246, Babice, 251 01  Říčany u Prahy 

Obec Babice, IDDS: vxtaugv 

 sídlo: Na Návsi č.p. 6, Babice, 251 01  Říčany u Prahy 

Ing. Marek Kirchner, Ph.D., Honzíkova č.p. 185, Babice, 251 01  Říčany u Prahy 

  

dotčené orgány 

Krajská hygienická stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze, IDDS: hhcai8e 

 sídlo: Dittrichova č.p. 329/17, 120 00  Praha 2-Nové Město 

Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje, územní odbor Kolín, IDDS: dz4aa73 

 sídlo: Jana Palacha č.p. 1970, 272 01  Kladno 1 

  

ostatní 

Povodí Vltavy s.p., závod Dolní Vltava, IDDS: gg4t8hf 

 sídlo: Grafická č.p. 429/36, Smíchov, 150 21  Praha 5 

Státní fond životního prostředí České republiky, IDDS: favab6q 

 sídlo: Kaplanova č.p. 1931/1, Praha 4-Chodov, 148 00  Praha 414 

VODA CZ SERVICE s.r.o., IDDS: bt7ba7c 

 sídlo: Hořenice č.p. 45, 551 01  Jaroměř 1 
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