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OZNÁMENÍ
zahájení společného územního a stavebního řízení, včetně povolení k nakládání s vodami
Městský úřad Boskovice, Odbor tvorby a ochrany životního prostředí, jako věcně
příslušný vodoprávní úřad podle ustanovení § 104 odst. 2, písm. c) a ustanovení § 106 zákona
č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších
předpisů, a jako místně příslušný vodoprávní úřad podle ustanovení § 11 odst. 1 zákona č.
500/2004 Sb., správní řád, v platném znění, a dále jako příslušný speciální stavební úřad
podle ustanovení § 15 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu
(stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, obdržel od Víta Maguli (nar. 20.1.1975),
Demlova 267/14, 613 00 Brno, žádost o vydání společného povolení podle § 94j stavebního
zákona na stavbu „Zdroj užitkové a pitné vody – vrtaná trubní studna“. Stavbou bude
dotčen pozemek p.č. 195 k.ú. Prostřední Poříčí, X 1 118 175, Y 602 086. Uvedeným dnem
bylo zahájeno správní řízení.
K žádosti byla předložena projektová dokumentace stavby vypracovaná Ing. Josefem
Slavíkem, autorizovaný technik pro stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství,
specializace stavby zdravotnětechnické, ČKAIT 1005347, hydrogeologické posouzení
zpracované Mgr. Oto Pospíšilem, odborná způsobilost v oboru hydrogeologie a sanační
geologie, č. 1761/2003 a Ing. Albertem Kmetěm, báňský projektant pro činnosti prováděné
hornickým způsoben, ev.č. 0272.
Stručný popis stavby:
Projektová dokumentace řeší stavbu vrtané studny na pozemku p.č. 195 k.ú. Prostřední
Poříčí, X 1 118 175, Y 602 086. Jedná se o vrtanou studnu hloubky 56,0 m DN 125/4,0 mm
kabel NN CYKY 3x2,5 a výtlačné potrubí HDPE 1“.
Odebíraná voda bude sloužit jako individuální zdroj pitné a užitkové vody. Je žádáno o
povolení odběru podzemní vody v množství max. 22,2 m3/měsíc a 266,0 m3/rok.
Městský úřad Boskovice, Odbor tvorby a ochrany životního prostředí, jako věcně příslušný
vodoprávní úřad podle ustanovení § 104 odst. 2, písm. c) a ustanovení § 106 zák. č. 254/2001
Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, jako
místně příslušný vodoprávní úřad podle ustanovení § 11 odst. 1 zák. č. 500/2004 Sb., správní
řád, v platném znění, a dále jako příslušný speciální stavební úřad podle ustanovení § 15
zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění
pozdějších předpisů, v souladu s ustanovením § 115 vodního zákona, s ustanovením § 94m
odst. 1 stavebního zákona a s ustanovením § 47 odst. 1 správního řádu, v platném znění,
oznamuje zahájení správního řízení ve věci vydání společného povolení k provedení
shora uvedené stavby vodního díla známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům.
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Jelikož jsou vodoprávnímu úřadu dobře známy vodohospodářské poměry v předmětné
záležitosti a žádost poskytuje dostatečný podklad pro posouzení, upouští na základě
ustanovení § 94m odst. 3 stavebního zákona od ústního jednání a ohledání na místě a
současně stanovuje lhůtu 15 dnů ode dne doručení tohoto oznámení, ve které mohou
účastníci řízení uplatnit své námitky popř. důkazy. Dotčené orgány uplatní svá závazná
stanoviska ve stejné lhůtě. K později uplatněným závazným stanoviskům, námitkám popř.
důkazům nebude přihlédnuto.
Do podkladů, pro vydání požadovaného rozhodnutí, je možno nahlédnout v kanceláři
Městského úřadu Boskovice, Odboru tvorby a ochrany životního prostředí, zejména v úřední
dny tj. pondělí a středa v době od 8-17 hodin nebo v jiné dny dle domluvy na tel. čísle
516 488 659.
Nechá-li se některý z účastníků řízení zastupovat, předloží jeho zástupce při jednání plnou
moc.
Poučení:
K závazným stanoviskům a námitkám k věcem, o kterých bylo rozhodnuto při vydání územně
plánovací dokumentace, se nepřihlíží.
Osoba, která je účastníkem řízení podle § 94k písm. c) až e), může uplatňovat námitky proti
projednávanému stavebnímu záměru, dokumentaci, způsobu provádění a užívání stavebního
záměru nebo požadavkům dotčených orgánů, pokud jimi může být přímo dotčeno jeho
vlastnické nebo jiné věcné právo k pozemku nebo stavbě. Obec uplatňuje ve společném
územním a stavebním řízení námitky k ochraně zájmů obce a zájmů občanů obce. Osoba,
která je účastníkem řízení podle zvláštního právního předpisu, může v řízení uplatňovat
námitky pouze v rozsahu, v jakém je projednávaným stavebním záměrem dotčen veřejný
zájem, jehož ochranou se podle zvláštního právního předpisu zabývá. K námitkám, které
nesplňují uvedené požadavky, se nepřihlíží. Účastník řízení ve svých námitkách uvede
skutečnosti, které zakládají jeho postavení jako účastníka řízení, a důvody podání námitek.
Podle § 36 odst. 3 zák. č. 500/2004Sb., správní řád, stavební úřad vyrozumívá účastníky
řízení o možnosti vyjádřit se k podkladům rozhodnutí a to do lhůty 5 dnů, která počíná běžet
dnem následujícím po uplynutí lhůty stanovené dle stavebního zákona (§ 94m odst. 1
stavebního zákona), ale za situace, že již dále nedojde k dalšímu doplňování podkladů.
V opačném případě musí stavební úřad účastníky řízení opět vyrozumět o možnosti seznámit
se s takto doplněnými podklady.
Stavební úřad může podle § 173 odst. 1 stavebního zákona uložit pořádkovou pokutu do
50 000 Kč tomu, kdo závažným způsobem ztěžuje postup v řízení anebo plnění úkolů podle
§ 172 odst. 1 stavebního zákona tím, že znemožňuje oprávněné úřední osobě nebo osobě jí
přizvané vstup na svůj pozemek nebo stavbu.
Nechá-li se některý z účastníků zastupovat, předloží jeho zástupce písemnou plnou moc.
Účastník řízení nebo jeho zástupce je 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.

Každý, kdo činí úkony jménem právnické osoby, musí prokázat své oprávnění. V téže věci
může za právnickou osobu současně činit úkony jed jedna osoba.

Ing. Michal Lukeš
oprávněná úřední osoba
pro výkon státní správy vodního hospodářství
MěÚ Boskovice
Otisk úředního razítka

Oznámení obdrží:
Účastníci řízení:
Magula Vít, Demlova 267/14, Černá Pole, 613 00 Brno
Účastníci řízení podle § 94k písm. e) stavebního zákona:
Obec Prostřední Poříčí
Kyšová Edita, Šrámkova 1402/5, Podlesí, 73601 Havířov
Dotčené orgány:
Povodí Moravy, s. p., Dřevařská 11, 602 00 Brno
Městský úřad Letovice, odbor výstavby a životního prostředí

