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Ledce – Rozovi – vrtaná studna – žádost o společné územní řízení a stavební povolení, povolení k nakládání s vodami a
povolení výjimky - seznámení s podklady k vydání rozhodnutí

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
VÝZVA
Magistrát města Mladá Boleslav, odbor životního prostředí, jako příslušný vodoprávní úřad 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, jako 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) zákona č. 183/2006 Sb.,
o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů,

vyzývá účastníky řízení podle ustanovení § 36 odst. 3 správního řádu
k seznámení se s podklady pro vydání rozhodnutí ve věci společné územní řízení a stavební povolení,
povolení k nakládání s vodami a povolení výjimky pro vrtanou studnu na pozemku 53 v k. ú. Ledce
u Mladé Boleslavi. Řízení je vedeno pod spisovou značkou 47456/2018/VH/MaKo.
Spis nově obsahuje:
 Vyjádření osoby s odbornou způsobilostí doložené zástupcem obce Ledce
Na seznámení se s podklady je stanovena v souladu s ustanovením § 39 odst. 1 správního řádu
přiměřená lhůta a to 15 dnů ode dne doručení této výzvy. Po uplynutí této lhůty správní orgán
ve věci rozhodne . S podklady pro vydání rozhodnutí je možné se seznámit v kanceláři odboru
životního prostředí Magistrátu města Mladé Boleslavi (kancelář č. 69, Staroměstské nám. 70). Necháli se některý z účastníků řízení zastupovat, zástupce se při jednání prokáže plnou mocí.

„otisk razítka“
Mgr. Markéta Koprnická
odborný referent oddělení vodního hospodářství
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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:

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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