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       MĚSTSKÝ ÚŘAD RYCHNOV NAD KN ĚŽNOU 
Odbor výstavby a životního prostředí 
Havlíčkova 136, 516 01 Rychnov nad Kněžnou 

tel.: 494 509 111, fax: 494 534 250, e-mail: e-podatelna@rychnov-city.cz 

 
naše č.j. : OVŽP-12568/14-2384/2014 - Ku            
oddělení: životní prostředí 
spisová zn.: 231.2  skartační zn.: A/5 
počet listů dokumentu: 2  počet příloh/listů:   0   
vyřizuje: ing. Kunertová  / linka: 356             
e-mail: dita.kunertova@rychnov-city.cz  
 
 V Rychnově nad Kněžnou  dne  15. dubna  2014 
 
Povolení ke změně stávající stavby vodního díla -  prohloubení studny na p.p.č. 450/2 
v k.ú. Lupenice.  
    
   

                         OZNÁMENÍ 
 

o zahájení řízení 
 
Stavební bytové družstvo Průkopník, Pod Budínem 1221, 516 01 Rychnov nad Kněžnou, 
vlastník bytového domu č.p. 83 v Lupenici, zastoupené dle doložené plné moci společností 
OHGS s.r.o., 17. listopadu 1020, 562 01 Ústí nad Orlicí,  požádalo dne 10. dubna  2014 MěÚ 
Rychnov n. Kn., odbor VŽP, jako věcně a místně příslušný vodoprávní úřad, o  vydání 
povolení ke změně stávající stavby vodního díla a to k prohloubení studny na pozemku č.parc.  
450/2 v k.ú. Lupenice. Stávající 15,0 m hluboká šachtová studně byla prohloubena 
průzkumným vrtem LUP-1 do hloubky 30,0 m z důvodu zajištění větší vydatnosti toho 
vodního zdroje. Do stávající skružové studny prům. 1,5 m  bylo zapuštěno ocelové pažení 
průměru 219/5 mm, které bylo ponecháno a v hl. 15,0 m – 30,0 m vrtáno rotačně – 
příklepovou technologií se vzduchovým výplachem. Vrt byl následně vystrojen 3,0 – 15,0 m 
ocelovou zárubnicí prům. 219 mm a  zárubnicí PVC 140/7 mm plnou v hl. 3,0 – 19,0 m,  28,0 
– 30,0 m a perforovanou v hloubce 19,0 – 28,0 m, meziskruží vyplněno  v hl. 0-15 m 
vodárenským praným pískem, 15 – 16 m jílocementovým těsněním, 16 – 30 m štěrkovým 
obsypem frakce 1,6/4 mm. Na připravenou výstroj bude instalováno zhlaví a na něm zavěšeno 
ponorné  čerpadlo,  sací  koš  umístěn  v  hl.  20,0 m,  výtlačné  potrubí PE 100 SDR 11 prům.  
32,0 mm délky 18 m, prostup tlakovým zhlavím bude vodotěsně izolován. Napojení k domu 
čp. 83 bude stávající.  
V rámci prováděné čerpací zkoušky byl sledován pokles hladin v okolních studnách (od 0,06 
m – 0,96 m), ale po ukončení čerpací zkoušky a běžném odběru se hladiny vody ve studních 
opět vyrovnaly.   
 
Studna bude jako doposud užívána k jímání podzemní vody pro zásobování bytového domu 
č.p. 83 v Lupenici pitnou vodou. Pro užívání stávajícího vodního díla je uděleno povolení 
k nakládání s vodami – k odběru podzemní vody v množství max. 0,7 l/s,  40 m3měs, 480 
m3/rok rozhodnutím MěÚ Rychnov n. Kn., odboru životního prostředí pod č.j. ŽP/648/07-No 
ze dne 21.2.2008 s časově omezenou platností do 31.3.2038. Tyto nastavené limity odběrů 
budou využívány i po provedené změně stavby. 
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Žádost je doložena dokumentem – Lupenice  – prohloubení studny na p.p.č. 450/2 k.ú. 
Lupenice (projektová dokumentace změny dokončeného vodního díla pro stavební povolení, 
vyjádření osoby s odbornou způsobilostí) zpracovaným OHGS s.r.o, Ústí nad Orlicí v únoru 
2014, pod č. zak. 13 1214 (aut. ing. pro vodohospod. stavby – Ing. Ivo Hubený, oprávněný 
hydrogeolog  –  RNDr. Svatopluk Šeda)  a ostatními doklady, které jsou uloženy k nahlédnutí 
u odboru  ŽP MěÚ Rychnov n. Kněžnou vždy v úřední den (pondělí a středa  8:00  - 17:00). 
Vodoprávní úřad navrhuje podané žádosti vyhovět. Vzhledem k tomu, že vodoprávnímu 
úřadu jsou známy poměry staveniště a žádost poskytuje dostatečný  podklad pro posouzení 
podané žádosti, upouští se podle ustanovení § 112, odst.  (2)  stavebního zákona od ústního 
jednání a místního šetření.  
Městský úřad  Rychnov nad Kněžnou, odbor  výstavby a životního prostředí, oznamuje 
účastníkům řízení  a dotčeným orgánům, že dnem podání žádosti je ve věci zahájeno řízení  
podle § 44 správního řádu (zákon č. 500/2004 Sb.) a podle §  115 zák. č. 254/2001 Sb., o 
vodách a o změně některých zákonů a  podle § 112 zák. č. 183/2006 Sb., o územním 
plánování a stavebním řádu.  
  
Připomínky a námitky ke shora uvedené žádosti mohou účastníci řízení a dotčené   orgány  
podat u MěÚ Rychnov nad Kněžnou, odboru výstavby a životního prostředí,  nejpozději do    
5. května  2014.  Na  později  podané připomínky nebude brán zřetel  (§115, odst. 8),  zák. č. 
254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů ) a § 112 odst. 2) zák. č. 183/2006 Sb., o 
územním plánování a stavebním řádu.  
                                                                                                  Ing. Dita Kunertová 
                                                                            referent odboru výstavby a životního prostředí 
                                                                                  Městského úřadu Rychnov nad Kněžnou      
                                                                                           
                                                                                               „otisk úředního razítka“ 
Rozdělovník:  
 
Účastníci řízení ve věci povolení změny stavby vodního díla :  
 
Účastník řízení dle ustanovení § 27 odst. 1  písm a) správního řádu č. 500/2004 Sb. : 
1. Stavební bytové družstvo Průkopník, Pod Budínem 1221, 516 01 Rychnov n. Kn. (dle 

plné moci se doručí  společnosti  OHGS s.r.o., 17. listopadu 1020, 562 01 Ústí nad Orlicí) 
 
Účastníci řízení dle ustanovení § 27 odst. 2,3  správního řádu č. 500/2004 Sb. : 
2. Obec Lupenice 
 
Vlastníci (správci) pozemku přímo dotčeni stavbou: 
       Obec  Lupenice 

Vlastníci (správci) sousedních pozemků, staveb, kteří jsou nebo mohou být dotčeni 
navrhovanou stavbou : 

3. Ing. Vladimír Rychtařík, Lupenice 85, 517 41 Kostelec nad Orlicí 
4. Ing. Stanislav Bartoš, Čermákova 1180, 517 41 Kostelec nad Orlicí 
5. Královéhradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové (doručí se  dle  

plné moci SÚS Královéhradeckého kraje a.s., Kutnohorská 59, 500 04 Hradec Králové)  
 
Dotčené orgány :  
6. Městský úřad  Vamberk, odbor stavební úřad 
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