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Luštěnice – rybník Širočina – odbahnění a udržovací práce - společné povolení a povolení k nakládání
s povrchovými vodami – k jejich vzdouvání, popř. akumulaci

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 16. září 2019 ve věci
vydání 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).
přerušuje dnem 11. listopadu 2019.
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 30. června 2020.
Nedostatky podání jsou podrobně popsány ve výzvě ze dne 11. prosince 2019 č.j.:
97568/2019/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:
 Obec Luštěnice, IČ 002368252
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ODŮVODNĚNÍ
Odbor životního prostředí Magistrátu města Mladá Boleslav obdržel dne 16. září 2019 žádost Obce
Luštěnice, IČ 002368252 plnomocně zastoupené VKH Jaroslavem Mouchou, vodohospodářskou
kanceláří se sídlem Zahradní 1738, 2560 01 Brandýs nad Labem, IČ 15840611 ve věci 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).
Vzhledem ke všem zjištěným skutečnostem a nedostatkům žádosti, chybějícím podkladům vyzval
vodoprávní úřad žadatele výzvou ze dne 11. prosince 2019 č.j.:97568/2019/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 30. června 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 razítka“

Barbora Kortusová
odborný referent 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: …………………………
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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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