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VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ ŘÍZENÍ a VÝZVA K UPLATNĚNÍ PŘIPOMÍNEK
Stavebník, tj. Pešička Jaroslav, nar.: 09. 11. 1966, trvale bytem Na vršku 36, 250 67 Klecany a
Pešičková Markéta, nar.: 17. 11. 1973, trvale bytem Na vršku 36, 25067 Klecany, žádá
dopisem doručeným zdejšímu odboru dne 15. 04. 2020, o vydání souhlasu dle § 17 odst. 1,
písm. i) zák. č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, v platném znění:
Průzkumný hydrogeologický vrt hloubky 30 m na pozemku parc. č. st. 58/1 v k. ú. Klecany
Účel stavby: zajištění nového zdroje vody pro závlahu zahrady a potřeby zahradnické firmy

Popis stavby:
Dle předložené projektové dokumentace bude průzkumný hydrogeologický vrt situován na
pozemku parc. č. st. 58/1 v k. ú. Klecany v odstupových vzdálenostech 9,8 m od hranice
s pozemkem parc. č. 76/1 a cca 13 m od hranice s pozemkem parc. č. 626/28 v k. ú. Klecany.
Celková hloubka vrtu bude 30 m. Vrtný průměr: 325/254 mm, zárubnice: průměr 160 mm
PVC s atestem na pitnou vodu.
V nejbližším okolí se nenachází jiné zdroje podzemní ani povrchové vody. Dle závěrů
předložené projektové dokumentace nedojde pracemi k ovlivnění nebo k ohrožení režimu
podzemních ani povrchových vod nebo okolních objektů.
Projektovou dokumentaci (zak. číslo.: 14-02-2020) zpracoval Ing. Vlastimil Vodička v únoru
2020.
Odbor životního prostředí Městského úřadu Brandýs n. L. – St. Boleslav jako příslušný
vodoprávní úřad podle § 104 a § 106 zák. č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých
zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a jako speciální stavební úřad podle ustanovení §15
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stavebního zákona, na základě žádosti ze dne 15. 04. 2020 oznamuje zahájení řízení všem
známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům.
V rámci probíhajícího řízení ve věci výše uvedené, které bude ukončeno vydáním rozhodnutí
ve věci samé, v souladu s ustanovením § 115 odst. 8 vodního zákona upouští vodoprávní
úřad od ústního jednání.
Zároveň vyzývá všechny dotčené orgány k uplatnění stanovisek a účastníky řízení k uplatnění
připomínek, námitek nebo důkazů, a to v termínu do 10 dní ode dne doručení tohoto
oznámení.
Před vydáním vlastního rozhodnutí musí být účastníkům řízení dána možnost vyjádřit se
k podkladům rozhodnutí. Právo nahlédnout do spisu vedeného zdejším odborem a seznámit
se s podklady mohou účastníci řízení realizovat do doby vydání rozhodnutí. Kompletní
spisový materiál je k dispozici v úřední dny (Po, St 8:00-17:00) na odboru životního prostředí
MěÚ Brandýs nad Labem – Stará Boleslav, Ivana Olbrachta 59, Brandýs nad Labem (3. patro,
kancelář 3B14).
Poskytujeme Vám v souladu s čl. 13 obecného nařízení Evropského parlamentu a Rady
(EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o
volném pohybu těchto údajů, informaci o zpracování Vašich osobních údajů zveřejněním
způsobem umožňujícím dálkový přístup na webových stránkách města www.brandysko.cz.

otisk úředního razítka

Ing. Alice Kavanová, v.r.
referentka odboru životního prostředí

Obdrží na doručenku:
Účastníci řízení podle § 27 odst. 1 správního řádu:
1. Pešička Jaroslav, Na vršku 160, 250 67 Klecany
2. Pešičková Markéta, Na vršku 160, 25067 Klecany
Účastníci řízení podle § 27 odst. 2 správního řádu:
3. Město Klecany, Do Klecánek 52, 250 67 Klecany
4. Melíšek Radomír, Příčná 175, 250 67 Klecany
5. Melíšková Jana, Příčná 175, 250 67 Klecany
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Toto oznámení bude doručeno „veřejnou vyhláškou“, která bude vyvěšena v souladu
s ustanovením § 25 odst. 2 správního řádu po dobu 15 dnů ode dne následujícím po dni
vyvěšení na úředních deskách (včetně elektronických s dálkovým přístupem) těchto úřadů:
MěÚ Brandýs nad Labem – Stará Boleslav, MěÚ Klecany. Vývěsní lhůta začíná den následující
po dni vyvěšení. Sejmutí vyhlášky je možno následující pracovní den po posledním (15.) dni
vyvěšení lhůty. Po uplynutí lhůty a vyznačení údajů musí být vyhláška neprodleně vrácena
zpět odboru životního prostředí. Zároveň žádáme o zveřejnění písemností způsobem
umožňujícím dálkový přístup a o potvrzení této skutečnosti.
V souladu s § 25 odst. 1 správního řádu se toto oznámení doručuje dědicům p. Radomíra
Melíška, Příčná 175, 250 67 Klecany.

Úřední deska MěÚ Brandýs nad Labem – Stará Boleslav:
Vyvěšeno dne:
Sejmuto dne:
Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí

Úřední deska MěÚ Klecany:
Vyvěšeno dne:
Sejmuto dne:
Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí
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