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Ledce – Rozovi – vrtaná studna – žádost o společné územní řízení a stavební povolení, povolení k nakládání
s vodami a povolení výjimky

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ ŘÍZENÍ
Magistrát města Mladá Boleslav, odbor životního prostředí jako věcně příslušný podle ustanovení
§ 104 odst. 2 písm. c) a ustanovení § 106 odst. 1 zákona 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 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů,
a dále jako speciální stavební úřad podle ustanovení § 15 odst. 1 písm. d) 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 dne 29. 8. 2018 pana Vlastislava Rozy,
narozeného dne 30. 4. 1957, a paní Jitky Rozové, narozené dne 2. 12. 1961, oba trvale bytem
Ledce 75, 294 47 Ledce u Mladé Boleslavi, bylo zahájeno řízení ve věcech:
1. vydání společného územního a stavebního řízení dle § 94j stavebního zákona,
2. vydání povolení k nakládání s podzemními vodami – k jejich odběru dle § 8 odst. 1 písm. b)
vodního zákona,
3. vydání povolení výjimky z obecných požadavků na výstavbu podle § 169 odst. 2 stavebního
zákona a § 24a odst. 2 písm. d) vyhlášky číslo 501/2006 Sb.
pro stavbu vrtané studny na pozemku parc. č. 53 v k. ú. Ledce u Mladé Boleslavi.
Stavba vrtané studny bude umístěna na pozemku parc. č. 53 v k. ú. Ledce u Mladé Boleslavi
ve vzdálenosti 10 m od společné hranice s pozemkem parc. č. parc. č. 636/1 v k. ú. Ledce u Mladé
Boleslavi a 9 m od hranice s pozemkem parc. č. 427/1 v k. ú. Ledce u Mladé Boleslavi.
Předložená projektová dokumentace řeší stavbu vrtané studny celkové hloubky 29 m o průměru vrtu
208 mm, vystrojené zárubnicemi PVC - U 125x6 mm, PN 10 pro pitnou vodu. Vrtaná studna bude
sloužit pro závlahu zahrady a zásobování rodinného domu. Manipulační šachta bude tvořena
betonovou šachtou, vstupní poklop bude osazen 50 cm nad terénem, vnitřní průměr manipulační
šachty bude min. 1 m. Kolem studně do vzdálenosti 2 m od jejího pláště bude zřízena vodotěsná
dlažba nebo jiná nepropustná úprava povrchu s vyspádováním směrem od studny a ve sklonu min. 2%.
Další podrobnosti jsou obsaženy v projektové dokumentaci.
Dále bylo požádáno o nakládání s podzemními vodami – k jejich odběru v následujícím množství:
prům. 0,006 l/s, max. 0,009 l/s; max. 21,5 m3 /měsíc; max. 172 m3 /rok. Počet měsíců v roce, v nichž
se odebírá: 12.
Účel odběru: zásobení rodinného domu a zálivka pozemku.
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Jelikož je vrtaná studna umisťována v území, ve kterém nebyl vydán územní plán, je celé řízení
vedeno formou veřejné vyhlášky (§ 87 stavebního zákona).
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:

středu 24. října 2018 v 10:00 hodin
se schůzkou účastníků v kanceláři č. 69,
odboru životního prostředí, odd. vodního hospodářství.
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.
Nejpozději v den konání místního šetření žadatel doloží:
 doklad o zaplacení správních poplatků
Za vydání povolení ke stavbě DČOV se vyměřuje žadateli správní poplatek ve výši 300,- Kč položka
18, odst. 1 písm. g) a 5000,- Kč položka 18, odst. 14 zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích.
Správní poplatek je splatný na účet Statutárního města Mladá Boleslav č. účtu: 19-66337722/0800,
v. symbol: 0728037678. Možnosti platby: složenkou, bezhotovostním převodem, na pokladně
Magistrátu města Mladá Boleslav, nebo platební kartou přímo na odboru životního prostředí. Doklad
o zaplacení správního poplatku bude doložen vodoprávnímu úřadu nejpozději na místním
šetření.

„Otisk razítka“
Mgr. Markéta Koprnická
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 Ledce. 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 opatření:
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Rozdělovník:
Účastníci řízení na doručenku:
Vlastislav Roza, Ledce 75, 294 47 Ledce u Mladé Boleslavi
Jitka Rozová, Ledce 75, 294 47 Ledce u Mladé Boleslavi
Aneta Košvancová, Ledce 25, 294 47 Ledce u Mladé Boleslavi
Marcela Košvancová, Ledce 25, 294 47 Ledce u Mladé Boleslavi
Václav Šifta, Ledce 113, 294 47 Ledce u Mladé Boleslavi
Jaroslava Šiftová, Ledce 113, 294 47 Ledce u Mladé Boleslavi
Obec Ledce, IDDS: 4imame2
Obce s žádostí o vyvěšení na úřední desce:
 Statutární město Mladá Boleslav, správní odbor a obecní živnostenský úřad, podatelna, ZDE
 Obec Ledce
Na vědomí:
Městský úřad Dobrovice, odbor výstavby, IDDS: gwabtqc
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