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Ledce – Obec Ledce – prodloužení vodovodu – dodatečné stavební povolení

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 3. dubna 2019 Obce Ledce, se sídlem
Ledce 120, 294 47 Ledce u Mladé Boleslavi bylo zahájeno řízení ve věci:
vydání dodatečného stavebního povolení podle § 92 odst. 1, § 115 odst. 1, § 129 odst. 3 stavebního
zákona,
pro stavbu prodloužení vodovodního řadu na pozemcích parc. č. 639, 406/23 a 406/62
v k.ú. Ledce u Mladé Boleslavi.
Předložená projektová dokumentace řeší stavbu prodloužení vodovodního řadu na pozemcích
parc. č. 639, 406/23 a 406/62 v k.ú. Ledce u Mladé Boleslavi.
Vodovodní řad byl proveden z potrubí HDPE 100 SDR 11 D90 v délce cca 14,0 m s napojením
na stávající vodovodní řad. Požární hydrant byl přesunut a bude sloužit k proplachu a odvzdušnění
řadu. Další podrobnosti jsou obsaženy v projektové dokumentaci.
Jelikož je stavba prodloužení vodovodního řadu umisťována v území, ve kterém nebyl vydán územní
plán, je celé řízení vedeno formou veřejné vyhlášky (§ 87 odst. 2 stavebního zákona).
K projednání žádosti odbor životního prostředí Magistrátu města Mladé Boleslavi jako příslušný
vodoprávní úřad v souladu s ustanoveními § 87 a § 129 stavebního zákona a § 115 vodního zákona
stanovuje ústní jednání na den:

pondělí 21. května 2019 v 10:00 hodin
se schůzkou účastníků na místě stavby, před parc. č. 406/17 v k.ú. Ledce u Mladé
Boleslavi.
Účast na jednání je povinná pouze pro žadatele či jejich zmocněnce.

Strana 1 z 3

Č. j.: 32155/2019/VH/NoM a

Účastníci řízení a dotčené orgány státní správy a organizace mohou své námitky uplatnit
nejpozději při ústním jednání, jinak k nim nebude přihlédnuto (§ 89 odst. 3 a § 114 odst. 1 a 2
stavebního zákona a § 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 § 89 odst. 3 a § 114 odst. 1 a 2 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:
 dokumentace skutečného provedení stavby,
 vyjádření společnosti Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav, a.s.,
 souhlas vlastníka pozemku parc. č. 406/23 v k.ú. Ledce u Mladé Boleslavě podle § 184a
stavebního zákona,
 doklad o zaplacení správního poplatku.
Za vydání dodatečného stavebního povolení se vyměřuje žadateli správní poplatek ve výši 6000,-Kč
(součet položky 17 odst. odst. 1 písm. h) a položky 18 odst. 1 písm. h) zákona č. 634/2004 Sb.,
o správních poplatcích). Správní poplatek je splatný složenkou nebo převodním příkazem ve prospěch
účtu Statutárního města Mladá Boleslav na č. účtu: 19-66337722/0800, variabilní symbol
0729029783.
„Otisk razítka“
Martina Nováková, DiS.
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:
Rozdělovník:
Účastníci řízení na doručenku:
 Obec Ledce, IDDS: 4imame2
 Veronika Farkašová, Ledce 162, 294 47 Ledce u Mladé Boleslavi
 Andrej Vedral, Rádlo 341, 468 03 Rádlo
 Krajská hygienická stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze, IDDS: hhcai8e
 Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav, a.s., IDDS: 5eigx2d
 Česká telekomunikační infrastruktura a.s., IDDS: qa7425t
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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
 Magistrát města Mladá Boleslav, odbor stavební a rozvoje města, oddělení územního plánování,
ZDE
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