MAGISTRÁT MĚSTA MLADÁ BOLESLAV
ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
ODDĚLENÍ VODNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ

Komenského náměstí 61, Mladá Boleslav I, 293 01 Mladá Boleslav
Spis. zn.: 50090/2019/ VH/JiMa
Č.j.: 62184/2019/ VH/JiMa
Oprávněná úřední osoba: Ing. Marek Jilemnický
Tel.: 326 716 165
E-mail: jilemnicky@mb-net.cz
Datum: 05.08.2019
Bechov – Město Dolní Bousov – oprava koryta náhonu + hrázka – žád. o staveb. pov. + pov. k nakl. s vodami

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 17.06.2019 Města Dolní Bousov
se sídlem nám. T. G. Masaryka 1, 294 04 Dolní Bousov, IČ 00237680, plnomocně zastoupeného
fyzickou osobou podnikající paní Petrou Bičišťovou, se sídlem 1. máje 423, 294 41 Dobrovice ,
IČ 06424180, bylo zahájeno řízení ve věci vydání stavebního povolení vodního díla a souvisejícího
povolení k nakládání s vodami:
Bechov – oprava koryta náhonu
Stavba je navržena na pozemcích p.č. 47/10, 329/1, 330/2 a 359 v k.ú. Bechov.
Předložená projektová dokumentace řeší opravu koryta stávajícího náhonu v místní části Bechov.
Jedná se o bezejmenný vodní tok IDVT 10182531. Oprava spočívá v odtěžení nánosů a uvedení dna
koryta do ideální nivelety. Dále dojde k odstranění přepadových potrubí, úpravě stávajícího vyústění
odvodnění komunikace, vybudování nové hrázky s možností regulace hladiny, odstranění stávajících
zakrytí vodního toku, odstranění stávajících lávek a na jejich místě vystavení nových. Dále bude část
koryta opevněna lomovým kamenem a část zatěsněna jílem. Bližší podrobnosti jsou uvedeny
v předložené projektové dokumentaci.
Z hlediska povolení k nakládání s povrchovými vodami – k jejich vzdouvání, popř. akumulaci
v souvislosti s výstavbou nové regulovatelné hrázky bylo požádáno o následující:
Celkový objem akumulované vody: 220 m3
Délka vzdutí při maximální hladině: 291,70 m
Maximální hladina akumulované (vzduté) vody: 230,14 m n. m.
Vzhledem k tomu, že mezi účastníky řízení podle § 109 písm. e) stavebního zákona jsou fyzické
osoby neznámého pobytu, doručuje správní orgán těmto osobám v souladu s § 25 odst. 1
správního řádu veřejnou vyhláškou.
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Protože vodoprávnímu úřadu jsou známy poměry na dané lokalitě, upouští podle ustanovení § 112
odst. 2 stavebního zákona a ustanovení § 115 odst. 8 vodního zákona od ústního jednání a místního
šetření. Účastníci řízení a dotčené orgány státní správy a organizace mohou své námitky uplatnit
do 15 dnů ode dne doručení tohoto oznámení, jinak k nim nebude přihlédnuto. Nechá-li se
některý z účastníků řízení zastupovat, zástupce se při jednání prokáže plnou mocí. Do podkladů
předložených k jednání lze nahlédnout v kanceláři odboru životního prostředí Magistrátu města Mladé
Boleslavi (kancelář č. 73, Staroměstské nám. 70).
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.
Za vydání povolení ke stavbě vodního díla se žadateli vyměřuje správní poplatek 3000 Kč vyměřený
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 0729050090.
Nejpozději při ústním jednání žadatel doloží:
 závazné stanovisko zdejšího orgánu ochrany přírody k zásahu do významného krajinného prvku
(VKP),
 souhlas vlastníků pozemku p.č. 47/10 v k.ú. Bechov dotčeného stavbou vyznačený na situaci
nebo smlouva o právu provést stavbu,
 doklad o zaplacení správního poplatku.

„otisk razítka“
Ing. Marek Jilemnický
odborný referent oddělení vodního hospodářství
Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů na úřední desce Statutárního města Mladá Boleslav
a úřední desce Města Dolní Bousov. Patnáctým dnem po vyvěšení písemnosti na úřední desce
Statutárního města Mladá Boleslav 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 oznámení:
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Rozdělovník:
Účastníci řízení jednotlivě:
 Bičišťová Petra, 1. máje 423, 294 41 Dobrovice (na základě plné moci)
 Bendová Jana, U Obůrky 1736, 516 01 Rychnov nad Kněžnou
 Dvořák Miroslav, Jana Palacha 1112, Mladá Boleslav II, 293 01 Mladá Boleslav 1
 Dvořáková Ludmila, Mgr., Jana Palacha 1112, Mladá Boleslav II, 293 01 Mladá Boleslav 1
 Jakubcová Stanislava, Erbenova 1050, Valdické Předměstí, 506 01 Jičín 1
 Kacrová Gabriela, Bechov 49, 294 04 Dolní Bousov
 Kašík Alois, Zbudovská 761/3, Libuš, 142 00 Praha 411
 Kašík Libor, Bechov 5, 294 04 Dolní Bousov
 Klauz Miroslav, Jilemnického 1120, Mladá Boleslav III, 293 01 Mladá Boleslav 1
 Konopková Stanislava, IDDS: dheufab
 Kratochvílová Milena, Svobodín 10, 294 04 Dolní Bousov
 Král Oldřich, Bechov 51, 294 04 Dolní Bousov
 Macounová Jana, Bechov 20, 294 04 Dolní Bousov
 Polák Roman, Svobodín 23, 294 04 Dolní Bousov
 Rýdlová Růžena, Štúrova 1003, Mladá Boleslav III, 293 01 Mladá Boleslav 1
 Veselý Josef, Bechov 38, 294 04 Dolní Bousov
 Vorel Ludvík, Bechov 48, 294 04 Dolní Bousov
 Vorlová Oĺga, Bechov 48, 294 04 Dolní Bousov
 Zeithaml Václav, Bechov 33, 294 04 Dolní Bousov
 BABYCLUB KOSATKA a.s., IDDS: j6jjfiq
 Povodí Labe, státní podnik, IDDS: dbyt8g2
Účastníci řízení veřejnou vyhláškou (osoby neznámého pobytu):
 Jandová Julie
 Klauz Václav
 Masáková Marie
 Pavlíčková Anna
Dotčené orgány státní správy jednotlivě:
 Magistrát města Mladá Boleslav, odbor životního prostředí, odd. ochrany přírody, myslivosti
a rybářství, ZDE
Obce s žádostí o vyvěšení na úřední desce:
 Statutární město Mladá Boleslav, správní odbor a obecní živnostenský úřad, podatelna, ZDE
 Město Dolní Bousov
Na vědomí:
 Povodí Labe, státní podnik, PS MB, Ptácká 288, Mladá Boleslav IV, 293 01 Mladá Boleslav 1
 Městský úřad Dolní Bousov, stavební úřad 1. stupně, IDDS: ibfbesk
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