MAGISTRÁT MĚSTA MLADÁ BOLESLAV
ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
ODDĚLENÍ VODNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ

Komenského náměstí 61, Mladá Boleslav I, 293 01 Mladá Boleslav
Spis. zn.: 77608/2020/ VH/ BaKo
Č.j.: 91365/2020/ VH/ BaKo
Oprávněná úřední osoba: Barbora Kortusová
Tel.: 326 716 197
E-mail: kortusova@mb-net.cz
Datum: 19. června 2020
Farma Luštěnice – vrtaná studna na pozemku parc. č. 559/7 v k. ú. Luštěnice

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
OZNÁMENÍ O POKRAČOVÁNÍ ŘÍZENÍ
Magistrát města Mladá Boleslav, odbor životního prostředí, jako věcně příslušný podle ustanovení
§ 104 odst. 2 písm. c) a § 106 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů
(vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, dále jako místně příslušný vodoprávní úřad podle
ustanovení § 11 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, a dále
podle § 15 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon),
ve znění pozdějších předpisů, oznamuje všem známým účastníkům řízení, že podáním žádosti ze dne
3.10.2020 společnosti Lipra Pork, a. s, IČ 46356118 se sídlem Štěpánovice 38, 512 63 Rovensko
pod Troskami, plnomocně zastoupené společností HYDROGEO Soukup, s. r. o., IČO 06712452
se sídlem Jugoslávská 11, 460 10 Liberec 3 bylo zahájeno řízení ve věci: ve věcech:
1. vydání společného územního a stavebního povolení dle § 94j stavebního zákona,
2. vydání povolení k nakládání s podzemními vodami – k jejich odběru dle § 8 odst. 1 písm. b)
bod. 1 vodního zákona,
pro stavbu vodního díla
Vrtaná studna hloubky 99 m, vystrojena PVC pažnicí průměru 140 x 6 mm
Studna je navržena na pozemku parc. č. 559/7 v k. ú. Luštěnice. Bude sloužit jako náhradní vodní
zdroj k zásobování velkokapacitního vepřína pitnou a užitkovou vodou. Jedná se o území, kde se
nacházejí staré ekologické zátěže po sovětské armádě.
Zároveň bylo požádáno o povolení k nakládání s vodami – k jejich odběru v množství prům. 0,70 l/s,
max. 2 l/s, max. 1883 m3 /měs. max. 22 000 m3 za rok.
K projednání žádosti odbor životního prostředí Magistrátu města Mladé Boleslavi jako příslušný
vodoprávní úřad v souladu s ustanoveními § 94m stavebního zákona a § 115 vodního zákona
stanovuje ústní jednání na den:
23. července 2020 v 10:00 hodin
se schůzkou účastníků na místě stavby
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Účast na jednání je povinná pouze pro žadatele či jejich zmocněnce.
Účastníci řízení a dotčené orgány státní správy a organizace mohou své námitky uplatnit
nejpozději při ústním jednání, jinak k nim nebude přihlédnuto (§ 115 odst. 8 vodního zákona).
Nechá-li se některý z účastníků řízení zastupovat, zástupce se při jednání prokáže plnou mocí.
Do podkladů souvisejících s podanou žádostí lze nahlédnout v kanceláři (č. 69) odboru životního
prostředí Magistrátu města Mladá Boleslav po předchozí telefonické či emailové domluvě.
Účastníci řízení mohou podle § 114 odst. 1 stavebního zákona uplatnit své námitky proti projektové
dokumentaci, způsobu provádění a užívání stavby nebo požadavkům dotčených orgánů, pokud je jimi
přímo dotčeno jejich vlastnické právo nebo právo založené smlouvou provést stavbu nebo opatření
nebo právo odpovídající věcnému břemenu k pozemku nebo stavbě. Účastníci řízení ve svých
námitkách uvedou skutečnosti, které zakládají jejich postavení jako účastníka řízení, a důvody podání
námitek. K námitkám, které překračují uvedený rozsah, se nepřihlíží.
Jelikož je stavba studny umisťována v území, ve kterém nebyl vydán územní plán, je celé řízení
vedeno formou veřejné vyhlášky (§ 87 stavebního zákona).
Za vydání povolení ke stavbě vodního díla se žadateli vyměřuje správní poplatek 300 Kč podle
položky 18, odst. 1 písm. h) zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, který bude uhrazen
na č. účtu: 19-66337722/0800, variabilní symbol 0729077608.
Nejpozději při ústním jednaní žadatel/zmocněn předloží:
 projektovou dokumentaci opatřit ověřením (orazítkováním a podepsáním) oprávněného báňského
projektanta (předložena dokumentace ověřená pouze oprávněným autorizovaným technikem –
provádění vrtané studny přesahujících hloubku 30 m je dle ustanovení § 3 písm. f) zákona č.
61/1988 Sb., v platném znění, činnost prováděná hornickým způsobem a podle § 5 téhož zákona
musí být projektová dokumentace opatřena autorizací osoby oprávněné k projektování činnosti
hornickým způsobem)
 doklad o zaplacení správního poplatku

„otisk razítka“

Barbora Kortusová
odborný referent oddělení vodního hospodářství

Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů na úřední desce Statutárního města Mladá Boleslav
a úřední desce Obce Luštěnice. Patnáctým dnem po vyvěšení písemnosti na úřední desce se považuje
písemnost za doručenou, byla-li v této lhůtě splněna i povinnost zveřejnění způsobem umožňující
dálkový přístup.
Vyvěšeno dne: …………………………

Sejmuto dne: …………………………
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Podpis a razítko orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí tohoto oznámení:

…………………………………………
Rozdělovník:
Účastníci řízení na doručenku:
 HYDROGEO Soukup, s. r. o., IDDS: hywxrqc (na základě plné moci)
 Obec Luštěnice, IDDS: ixva94g
 Povodí Labe, státní podnik, IDDS: dbyt8g2
 Ministerstvo obrany, Agentura hospodaření s nemovitým majetkem MO - Oddělení územní
správy nemovitého majetku Praha, IDDS: hjyaavk
Dotčené orgány státní správy na doručenku:
 Krajská hygienická stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze, IDDS: hhcai8e
 Magistrát města Mladá Boleslav, odbor stavební a rozvoje města, oddělení územního plánování,
ZDE
Obce s žádostí o vyvěšení na úřední desce:
 Statutární město Mladá Boleslav, správní odbor a obecní živnostenský úřad, podatelna, ZDE
 Obec Luštěnice, Obec Luštěnice, IDDS: ixva94g
Na vědomí:
 Magistrát města Mladá Boleslav, OStRM, odd. stavební, ZDE
 Ministerstvo životního prostředí, odd. ochrany vod, IDDS: 9gsaax4
 Ministerstvo životního prostředí, Odbor environmentálních rizik a ekologických škod, IDDS:
9gsaax4
 Česká inspekce životního prostředí, IDDS: 4dkdzty
 Česká geologická služba, IDDS: siyhmun
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