MAGISTRÁT MĚSTA MLADÁ BOLESLAV
ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
ODDĚLENÍ VODNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ

Komenského náměstí 61, Mladá Boleslav I, 293 01 Mladá Boleslav
Spis. zn.: 72479/2019/VH/BaKo
Č.j.: 85109/2019/VH/BaKo
Oprávněná úřední osoba: Barbora Kortusová
Tel.: 326 716 197
E-mail: kortusova@mb-net.cz
Datum: 31. října 2019
Luštěnice – rybník Širočina – odbahnění a udržovací práce - společné povolení a povolení k nakládání
s povrchovými vodami – k jejich vzdouvání, popř. akumulaci

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ ŘÍZENÍ
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, a 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 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 16. září 2019 Obce Luštěnice,
IČ 002368252 plnomocně zastoupené VKH Jaroslavem Mouchou, vodohospodářskou kanceláří
se sídlem Zahradní 1738, 2560 01 Brandýs nad Labem, IČ 15840611 bylo zahájeno řízení
ve věcech:
I.
II.

vydání společného územního a stavebního povolení podle § 94j stavebního zákona,
vydání povolení k nakládání s povrchovými vodami – k jejich vzdouvání, popř. akumulaci
podle § 8. odst. 1, písm. a)
pro stavbu vodního díla
,,Odbahnění a udržovací práce na rybníku Širočina“

Udržovací práce na objektech nádrže budou probíhat na pozemcích parc. č. 289/3, 289/12, 290, 298/4,
odběrný objekt - kanalizační šachtice bude umístěna na pozemku parc. č. 712/1 a udržovací práce na
výpustném potrubí budou probíhat na pozemcích parc. č. 299/38 a 787/1, vše v k. ú. Luštěnice.
Dojde k odstranění stávajících pobořených nábřežních zdí, odstranění betonové zídky uprostřed
nádrže, požeráku a výpustného potře bí mezi požerákem a revizní šachtou. Podél západního břehu
budou vybudovány nové betonové nábřežní zdi. Zbylé svahy budou dorovnány a upraveny pohozem
z lomového kamene. Bude osazen nový požerák. Součástí prací bude pročištění stávajícího potrubí
z revizní šachty po vyústění do vodního toku Vlkava. Jedná se o víceúčelovou nádrž, kdy jedním
z účelů je zdroj požární vody. Z toho důvodu bude nádrž doplněna o odběrný objekt kanalizační
šachtici DN 1000 mm.
Je požádáno o nakládání s povrchhovými vodami v rozsahu:
Celkový objem akumulované (vzduté vody) 1 770 m3
Maximální hladina akumulované vody
206, 15 m n. m.
Délka vzdutí
90 m
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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:

4. prosince 2019 v 10:00 hodin
se schůzkou účastníků před Obecním úřadem Luštěnice
Nejpozději při ústním jednání žadatel doloží:






doklad o zaplacení správního poplatku
smlouva o zřízení věcného břemene na uložení odtokového potrubí
souhlas s uložením sedimentu na zemědělskou půdu
závazné stanovisko orgánu územního plánování
stanovisko HZS Středočeského kraje

Za vydání povolení ke stavbě vodního díla se žadateli vyměřuje správní poplatek 3000 Kč položka 18,
odst. 1 písm. h) zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, který bude uhrazen na č. účtu:
19-66337722/0800, variabilní symbol 0729085109
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.
Účastníci řízení mohou podle § 114 odst. 1 stavebního zákona a v souladu s ustanovením § 94n
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.
„otisk razítka“
Barbora Kortusová
odborný referent oddělení vodního hospodářství
Toto oznámení 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: …………………………
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Podpis a razítko orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí tohoto opatření:

Rozdělovník:
Účastníci řízení na doručenku:
 VKH Jaroslav Moucha, vodohospodářská kancelář, IDDS: 69d6kb7
 Obec Luštěnice, IDDS: ixva94g
 Povodí Labe, s. p., IDDS: dbyt8g2
 Státní pozemkový úřad, IDDS: z49per3
 Pavlíček Pavel, Ing., Nová 47, 294 42 Luštěnice
 Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav, IDDS: 5eigx2d
Ostatní účastníci řízení veřejnou vyhláškou:
 Osoby a subjekty s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k pozemkům, sousedním
pozemkům a stavbám na nich umístěných st. 44, 45/2, 485, 541, parc. č. 289/60, 289/58, 848,
835, 289/59, 289/57, 787/30, 712/4, 289/5543/7, 299/39 v k. ú. Luštěnice
Dotčené orgány:
 Magistrát města Mladá Boleslav, odbor životního prostředí, odd. ochrany přírody, myslivosti
a rybářství
 Magistrát města Mladá Boleslav, odbor životního prostředí, odd. ochrany půdy, lesa, ovzduší
a odpadu
 Magistrát města Mladá Boleslav, odbor stavební a rozvoje města, oddělení územního
plánování, ZDE
 Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje, ÚO Mladá Boleslav, IDDS: 8cuhpqx
Obce s žádostí o vyvěšení na úřední desce:
 Statutární město Mladá Boleslav, správní odbor a obecní živnostenský úřad, podatelna, ZDE
 Obec Luštěnice, IDDS: ixva94g
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