
Starosta obce Heřmanovice tímto vyhlašuje záměr obce Heřmanovice na právo 

stavby vodovodní přípojky přes obecní pozemek p. č. 4386/3 v k.ú. Heřmanovice 

a stavbě odpovídající věcné břemeno, vše ve prospěch pana Jana Hanuščáka, 

bytem Heřmanovice č.p. 399. 

V Heřmanovicích dne 13. 6. 2021 

 

 

Jan Tomalský, starosta vyvěšeno: 13. 6. 2021 



 

Ing. Petr Ulahel 
Úvalno 92, 793 91 Úvalno 

Provozovna: Hořicova 8, 794 01 Krnov 
tel : 603 434 547 

info@hydro-geo.cz, ID datové schránky dg7dk6m 
IČO: 11547685  DIČ: CZ 5807250746 

Vydal Okresní úřad v Bruntále, okresní živnostenský úřad, čj. ROŽÚ 612/01/V/Uš, event.č. 380100-10239-00 
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Obec Heřmanovice 
Heřmanovice č.p. 136 

793 74     Heřmanovice 
 

 Žádost o vydání souhlasného stanoviska   
Ke stavbě studny v k.ú. Heřmanovice,  
 následně pro stavební povolení a povolení 
odběru podzemních vod 

- Sdělení ne/existence sítí TI 
-  Souhlas se stavbou studny, vč. 

napojení přes obecní pozemek 
 

 11.5.2021 Krnov 

 
  
Průzkum byl proveden formou 1 průzkumného vrtu na parcele č. 3846/2, k.ú. Heřmanovice. Vrt 
je hluboký 16,0 m a je vystrojen střídavě plnou a perforovanou PVC pažnicí Ø125mm do 
hloubky 15,0m dle aktuálních projevů zvodnění. 
 
Stavebník/vlastník pozemku:  
Jan Hanuščák, č.p. 399, 793 74 Heřmanovice 
 
Údaje pro nakládání s vodami: 
Doporučená vydatnost pro povolení k odběru  :   Ø 0,006 l/s, max. 0,5 l/s, 15,5 m3/měsíc,  
                                                                                         182,5 m3/rok 
Účel užití odebírané podzemní vody : zásobování RD,vč. závlahy zahrady 

v době vegetace,                                                                                  
Orientační poloha místa odběru podle souřadnic :   X – 1 054 809     Y – 531 470 
 
Veškeré výsledky hg. průzkumu jsou dokumentovány v závěrečné hydrogeologické zprávě 
o provedení průzkumného vrtu na  parcele č. 3846/1, k.ú. Heřmanovice a budou společně 
s projektovou dokumentací úpravy a vodárenského využití sloužit k vydání   stavebního 
povolení k vodnímu dílu ve společném stavebním a územním řízení a podklad pro povolení 
k odběru podzemních vod. 
 
 K plánovanému záměru stavby studny -  zdroje vody pro individuální zásobování RD v k.ú. 
Heřmanovice a následné stavební povolení ve společném územním a stavebním řízení a povolení 
odběru podzemní vody žádáme o sdělení, zda-li v zájmovém území vlastní obec některé ze sítí 
technické infrastruktury a o jejich p řípadný zákres. 
 
Zároveň žádáme o souhlas Obce s provedením stavby – napojení stavby studny přes obecní 
pozemek parc.č. 4386/3, druh pozemku ostatní plocha, způsob využití – ostatní komunikace, 
délka napojení přes  tento pozemek  - 4,2 m. Prosím o vyznačení souhlasu také na 
přiloženou situaci – výkres stavby č. C2-C3. 
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 S pozdravem Chmelařová Lucie 

                                                                
tel.: 602  600 583,e-mail: chmelarova@hydro-geo.cz 
Přílohy:   Zákres stavby na podkladě katastrální mapy, 
 Projekt stavby pro stavební povolení, plná moc 



Souhlas  s umístěním stavby vrtané studny,  napojení přes obecní
pozemek 4386/3 v délce 4,2m
Obec Heřmanovice, č.p. 136, 79374 Heřmanovice
IČO: 00295981

razítko/podpis:      .................................., starosta obce:Jan Tomalský

dne:......................................
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