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Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav, a.s. (IČO - 46356983), Čechova 1151, 293 22 Mladá Boleslav

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
OZNÁMENÍ
O ZAHÁJENÍ VODOPRÁVNÍHO ŘÍZENÍ
Dne 3.10.2016 podala společnost Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav, a.s. (IČO - 46356983), Čechova 1151,
293 22 Mladá Boleslav, zastoupena společností Ing. Evžen Kozák s.r.o. (IČO – 27865193), Koryta 29, Loukov 294 1,
žádost o vydání stavebního povolení k vodnímu dílu: Ptýrov, kanalizace - ČSOV a výtlak V1, v kraji Středočeském, v
obcích Mnichovo Hradiště, Veselá a Ptýrov, místní části Ptýrovec, rozhraní HGR 4430 Jizerská křída levobřežní a HGR
4410 Jizerská křída pravobřežní, hydrologické povodí Jizery, č.h.p. 1-05-02-0570 a č.h.p. 1-05-02-0580, na pozemcích
parc. č. 2658/8 v k. ú. Mnichovo Hradiště, parc. č. 633/3, 636/3, 698, 843/1, 854/1 v k. ú. Ptýrov, parc. č. 446/1, 446/3,
447, 502/2, 505/1, 505/2, 853/1, 917 a 918/1 v k. ú. Veselá u Mnichova Hradiště. Uvedeným dnem bylo zahájeno
vodoprávní řízení.
Předložená dokumentace řeší návrh výstavby čerpací stanice odpadních vod č.1 (ČSOV) a stavbu výtlačného
kanalizačního potrubí, které odvádí splaškové odpadní vody z obce Ptýrov od ČSOV na městskou ČOV v Mnichově
Hradišti. Výtlak V1 bude zhotoven z materiálu PE 100 SDR 11 d110 o celkové délce 796,8 m.
Městský úřad Mnichovo Hradiště, Odbor výstavby a životního prostředí, oddělení speciálních činností, jako
vodoprávní úřad příslušný dle § 104 odst. 2 písm. c) a § 106 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých
zákonů (dále jen "vodní zákon") a speciální stavební úřad ve smyslu § 15 odst. 1 písm. d) zákona č. 183/2006 Sb.,
o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), oznamuje v souladu
s ustanovením § 115 odst. 8 vodního zákona a § 112 odst. 1 stavebního zákona zahájení vodoprávního řízení a jelikož
jsou mu dobře známy poměry staveniště a žádost poskytuje dostatečný podklad pro posouzení navrhované stavby a
stanovení podmínek k jejímu provádění, u p o u š t í ve smyslu § 112 odst. 2 stavebního zákona od ústního jednání.
Účastníci řízení mohou své námitky a případné důkazy uplatnit nejpozději do 10 kalendářních dnů ode dne
doručení tohoto oznámení, jinak k nim nebude přihlédnuto. Ve stejné lhůtě mohou sdělit svá závazná stanoviska dotčené
orgány. K později uplatněným závazným stanoviskům, námitkám, popřípadě důkazům nebude přihlédnuto.
Účastníci řízení a jejich zástupci mohou nahlédnout do spisu a pořizovat si z něho výpisy. Do spisu je možné
nahlédnout u Městského úřadu Mnichovo Hradiště, Odboru výstavby a životního prostředí, oddělení speciálních činností
(návštěvní dny: po, st od 8:00 do 17:00). Nechá-li se některý z účastníků řízení zastupovat, předloží jeho zástupce
písemnou plnou moc.
Městský úřad Mnichovo Hradiště, Odbor výstavby a životního prostředí, oddělení speciálních činností současně
v souladu s ustanovením § 36 odst. 3 správního řádu dává účastníkům řízení možnost vyjádřit se k podkladům
rozhodnutí, a to ve lhůtě do 3 pracovních dnů od výše stanovené lhůty pro námitky účastníků řízení. Po uplynutí této
lhůty bude ve věci vydáno rozhodnutí, které Vám bude v souladu s ustanovením § 72 správního řádu oznámeno.
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Do podkladů rozhodnutí mohou v případě potřeby účastníci řízení a jejich zástupci nahlédnout u Městského úřadu
Mnichovo Hradiště, Odboru výstavby a životního prostředí, oddělení speciálních činností. Jedná se o lhůtu pro seznámení
se spisem před vydáním rozhodnutí ve věci, nikoli o další lhůtu pro námitky. Námitky uplatněné v této lhůtě by byly
námitkami opožděnými, k nimž stavební úřad nepřihlíží.
Účastník řízení nebo jeho zástupce je v souladu s ustanovením § 36 odst. 4 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád,
ve znění pozdějších předpisů (dále jen "správní řád") povinen předložit na výzvu oprávněné úřední osoby průkaz
totožnosti. Průkazem totožnosti se rozumí doklad, který je veřejnou listinou, v němž je uvedeno jméno a příjmení, datum
narození a místo trvalého pobytu, popřípadě bydliště mimo území České republiky a z něhož je patrná i podoba,
popřípadě jiný údaj umožňující správnímu orgánu identifikovat osobu, která doklad předkládá, jako jeho oprávněného
držitele. Případně je třeba dále předložit doklad opravňující k jednání za právnickou osobu.
Účastník řízení může podle § 14 odst. 2 správního řádu namítat podjatost úřední osoby, jakmile se o ní dozví. K námitce
se nepřihlédne, pokud účastník řízení o důvodu vyloučení prokazatelně věděl, ale bez zbytečného odkladu námitku
neuplatnil.
otisk razítka
elektronicky podepsáno
Ing. Petr Vojtek
odborný referent
oprávněná úřední osoba

Tento dokument musí být vyvěšen na úřední desce po dobu 15 dnů a současně zveřejněn způsobem umožňujícím
dálkový přístup podle věty druhé § 25 odst. 2 správního řádu. 15. den je posledním dnem oznámení.

Datum vyvěšení: ............................................

Datum sejmutí: …………………................

………………………………….....................

………………………………......................

Podpis oprávněné osoby, potvrzující vyvěšení

Podpis oprávněné osoby, potvrzující sejmutí

Razítko:

Razítko:

V elektronické podobě

V elektronické podobě

zveřejněno od: ………………………..…….

zveřejněno do: ……………………………

………………………………….....................

………………………………......................

Podpis oprávněné osoby, potvrzující zveřejnění

Podpis oprávněné osoby, potvrzující zveřejnění

Razítko:

Razítko:

Rozdělovník
Účastníci řízení
Doručení jednotlivě:
Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav, a.s., Čechova 1151, Mladá Boleslav II, 293 22 Mladá Boleslav,
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prostřednictvím zástupce: Ing. Evžen Kozák s.r.o., Koryta 29, Loukov 294 11
Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Olšanská 2681/6, Žižkov, 130 00 Praha 3, IdDS: qa7425t
ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874/8, Děčín IV-Podmokly, 405 02 Děčín 2, IdDS: v95uqfy
Ladislav Lauryn, Masarykovo náměstí 1, 295 01 Mnichovo Hradiště, IdDS: urkvhfq
Město Mnichovo Hradiště, Masarykovo náměstí 1, 295 01 Mnichovo Hradiště, IdDS: 8ztb4jw
MHMVE,a.s., Ptýrovec 23, 295 01 Mnichovo Hradiště, IdDS: ihze6j7
Obec Ptýrov, Ptýrov 19, 295 01 Mnichovo Hradiště, IdDS: xt6atim
Povodí Labe, státní podnik, Víta Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí, 500 03 Hradec Králové 3, IdDS: dbyt8g2
SW Real Estate Management s.r.o., Kubelíkova 1224/42, Žižkov, 130 00 Praha 3, IdDS: n9icf2v
Doručení veřejnou vyhláškou: ostatní účastníci dle § 109 odst. e), f) stavebního zákona - vlastníci sousedního pozemku
nebo stavby na něm, může-li být jejich vlastnické právo prováděním stavby přímo dotčeno, tj. vlastníci pozemků parc. č.:
2658/1, 2658/6, 2660/13, 2668/2, 2672 v k. ú. Mnichovo Hradiště, parc. č. 682, 686/1, 686/2, 687/1, 687/2, 692, 737/2,
739, 742, 745/1, 745/2, 843/2, 860 a st. č. 95 v k. ú. Ptýrov, a ti, kteří mají k sousednímu pozemku právo odpovídajícímu
věcnému břemenu, může-li být toto právo prováděním stavby přímo dotčeno.
Úřady pro vyvěšení a podání zprávy o datu vyvěšení a sejmutí (doručení jednotlivě)
Městský úřad Mnichovo Hradiště, Masarykovo náměstí 1, 295 21 Mnichovo Hradiště, IdDS: 8ztb4jw
Obecní úřad Ptýrov, Ptýrov 19, 295 01 Mnichovo Hradiště

Dotčené orgány (doručení jednotlivě)
Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje, územní odbor Mladá Boleslav, Laurinova 1370, Mladá Boleslav
III, 293 01 Mladá Boleslav 1
Krajská hygienická stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze, územní pracoviště v Mladé Boleslavi, Bělská
151, Mladá Boleslav I, 293 01 Mladá Boleslav 1, IdDS: hhcai8e
Městský úřad Mnichovo Hradiště, OVŽP - odd. životního prostředí, Ochrana přírody a krajiny, Masarykovo
náměstí 1, 295 01 Mnichovo Hradiště
Městský úřad Mnichovo Hradiště, OVŽP - odd. životního prostředí, Orgán státní správy lesů, Masarykovo
náměstí 1, 295 21 Mnichovo Hradiště
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