MAGISTRÁT MĚSTA MLADÁ BOLESLAV
ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
ODDĚLENÍ VODNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ

Komenského náměstí 61, Mladá Boleslav I, 293 01 Mladá Boleslav
Spis. zn.: 74629/2020/ VH/ BaKo
Č.j: 116452/2020/ VH/ BaKo
Oprávněná úřední osoba: Barbora Kortusová
Tel.: 326 716 197
E-mail: kortusova@mb-net.cz
Datum: 9. září 2020
Luštěnice – Zdeněk Kára a Martina Vaňková – kanalizace a vodovod – přerušení řízení

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
USNESENÍ
Magistrát města Mladá Boleslav, odbor životního prostředí, jako vodoprávní úřad 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, místně příslušný vodoprávní úřad
podle ustanovení § 11 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů a dále
jako příslušný speciální stavební úřad podle ustanovení § 15 odst. 1 písm. d) a § 94j odst. 1 zákona
č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění
rozhodl
podle ustanovení § 64 odst. 1 písm. a) správního řádu tak, že řízení zahájené dne 29. dubna 2020 ve
věci vydání společného povolení ke stavbě s názvem ,,Luštěnice Zelená – prodloužení vodovodu
a kanalizace“
přerušuje dnem 9. září 2020.
Po dobu přerušení řízení podle ustanovení § 65 odst. 1 správního řádu, činí správní orgán a účastnící
řízení úkony, kterých je zapotřebí k odstranění důvodu přerušení. Lhůty, týkající se provádění úkonů,
v řízení neběží.
Podle ustanovení § 39 odst. 1 správního řádu určuje účastníkovi řízení lhůtu k provedení úkonu:
odstranění nedostatků podání do 31. prosince 2020.
Nedostatky podání jsou podrobně popsány ve výzvě ze dne 9. září 2020 č.j.: 116448/2020/VH/BaKo,
která je vypravována současně s tímto usnesením. Pokud nebudou tyto podstatné nedostatky žádosti
ve stanovené lhůtě odstraněny, Magistrát Mladá Boleslav, odbor životního prostředí, toto řízení
v souladu s ustanovením § 66 odst. 1 písm. c) správního řádu zastaví.
Účastníci řízení podle § 27 odst. 1 správního řádu:
 Martina Vaňková, Družstevní 253, 294 42 Luštěnice
 Zdeněk Kára, Družstevní 253, 294 42 Luštěnice
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ODŮVODNĚNÍ
Odbor životního prostředí Magistrátu města Mladá Boleslav obdržel žádost pana Zdeňka Káry,
narozeného dne 19. listopadu 1980, bytem Družstevní 253, 294 42 Luštěnice a paní Martiny Vaňkové,
narozené dne 16. června 1983, bytem Družstevní 253, 294 42 Luštěnice plnomocně zastoupených
panem Miloslavem Kaflukem, IČ 63814587, bytem Nepřevázka 135, 293 01 Mladá Boleslav ve věci
vydání společného povolení k prodloužení vodovodu a kanalizace.
Vzhledem ke všem zjištěným skutečnostem a nedostatkům žádosti, chybějícím podkladům vyzval
vodoprávní úřad žadatele výzvou ze dne 9. září 2020 č.j.: 116448/2020/VH/BaKo
k odstranění nedostatků žádosti, které jsou podrobně popsány právě v uvedené výzvě, a zároveň
předmětné řízení tímto usnesením přerušuje s termínem doložení do 31. prosince 2020.
Žadatel byl dále poučen, že v řízení bude pokračováno bezprostředně po pominutí skutečností, které
byly příčinou jeho přerušení. Po dobu přerušení lhůta k vyřízení věci neběží. Pokud nebudou podstatné
nedostatky žádosti ve stanovené lhůtě odstraněny, bude toto řízení v souladu s ustanovením § 66 odst.
1 písm. c) správního řádu zastaveno.
Účastníci řízení mají možnost v souladu s ustanovením § 36 odst. 3 správního řádu nahlédnout
do spisu do doby vydání rozhodnutí v kanceláři (č. 69, Staroměstské náměstí 69) odboru životního
prostředí Magistrátu města Mladá Boleslav.

POUČENÍ ÚČASTNÍKŮ
Proti tomuto usnesení může účastník řízení podat podle ustanovení § 76 odst. 5 správního řádu
odvolání, ve kterém se uvede, v jakém rozsahu se usnesení napadá a dále namítaný rozpor
s právními předpisy nebo nesprávnost usnesení nebo řízení, jež mu předcházelo, ve lhůtě 15 dnů
ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu Středočeského kraje se sídlem Zborovská 11,
150 21 Praha 5 podáním učiněným u Magistrátu města Mladá Boleslav. Odvolání se podává
v potřebném počtu stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby po jednom
stejnopisu obdržel i každý účastník řízení. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů,
vyhotoví je na jeho náklady Magistrát města Mladá Boleslav. Podané odvolání nemá v souladu
s ustanovením § 76 odst. 5 správního řádu odkladný účinek. Odvolání jen proti odůvodnění
usnesení je nepřípustné.
„otisk úředního razítka“

Barbora Kortusová
odborný refere nt oddělení vodního hospodářství
Toto usnesení musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů na úřední desce Magistrátu 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: …………………………
Podpis a razítko orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí tohoto usnesení:
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…………………………………………
Rozdělovník:
Účastníci řízení na doručenku:
 Miloslav Kafluk, Nepřevázka135, 293 01 Mladá Boleslav (na základě plné moci)
 Obec Luštěnice, IDDS: ixva94g
 Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav, a.s., IDDS: 5eigx2d
 ČEZ Distribuce, a. s., IDDS: v95uqfy
 Povodí Labe, státní podnik, IDDS: dbyt8g2
 CETIN, a. s., IDDS: qa7425t
 GridServices, IDDS: jnnyjs6
 Vojenské lesy a statky ČR, s. p., IDDS: qa7425t
Ostatní účastníci řízení veřejnou vyhláškou:
 Osoby a subjekty s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k pozemkům, sousedním pozemkům
a stavbám na nich umístěných (parc. č. 5010/117, 5012/43, 5012/22, 5012/23, 5012/24, 5012/25,
5012/26, 5012/27 a 5012/42 v k. ú. Luštěnice)
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
Na vědomí:
 Magistrát města Mladá Boleslav, OStRM, odd. stavební
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