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VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA 

 
OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ ŘÍZENÍ A POZVÁNKA K ÚSTNÍMU JEDNÁNÍ 

 
Stavebník tj. Město Brandýs nad Labem-Stará Boleslav, Masarykovo náměstí 1,2, 250 01 

Brandýs nad Labem-Stará Boleslav, IČ: 00240079, žádá dopisem doručeným zdejšímu odboru 
dne 23. 5. 2019 o:  
 
1) vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení ve smyslu ust. § 94j zák. č. 
183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů 
(stavební zákon) a § 15 zák. č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, 
v platném znění (vodní zákon) ke stavbě: 

SO 01 Výtlačný řad z vrtu BP-1 ČS Motorlet – HDPE D110 o celkové délce 1306,5 m na 
pozemcích parc. č. 2120/3, 2120/2, 2163/2 a 2162/1 v k. ú. Stará Boleslav a parc. č. 395/4, 
374/26, 374/2 v k. ú. Lhota u Dřís 

SO 02 Čerpací vrt BP-1 – vrtaná studna hloubky 10, 5 m včetně oplocení o celkové délce 24 
m na pozemku parc. č. 374/2 v k. ú. Lhota u Dřís 

SO 03 Přípojka NN pro vrt BP-1 ČS Motorlet – přípojka  o celkové délce 1308 m na 
pozemcích parc. č. 2120/3, 2120/2, 2163/2 a 2162/1 v k. ú. Stará Boleslav a parc. č. 395/4, 
374/26, 374/2 v k. ú. Lhota u Dřís 
 

2) vydání povolení k nakládání s vodami podle § 8 odst. 1 písm. b) bod 1. vodního zákona:  

odběr podzemních vod z vrtané studny na pozemku parc. č. 374/2 v k. ú. Lhota u Dřís 
v množství prům. 3,0 l/s, max. 3,5 l/s, max. 9 374 m3/měs., max. 95 000 m3/rok 

účel odběru podzemních vod: zásobování obyvatelstva vodou 
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K této žádosti zahajuje zdejší odbor jako příslušný vodoprávní úřad podle § 104 vodního 
zákona řízení podle § 115 cit. zák. a stanoví ústní jednání na den:   

6. 8. 2019 

se schůzkou účastníků řízení: v 10:00 hod. v budově MěÚ Brandýs nad Labem – Stará 
Boleslav, Ivana Olbrachta 59, Brandýs nad Labem, Odbor životního prostředí (3. patro, 
zasedací místnost 3B03). 

K jednání se zvou všechny dotčené orgány, organizace a zájemci s upozorněním, že musí 
uplatnit své připomínky k návrhu nejpozději při tomto jednání, jinak nebude možno vzít na 
ně zřetel (§ 115 odst. 8 zák. č. 254/2001 Sb. a §112 odst. 1 zák. č. 183/2006 Sb., v platném 
znění).  

Účastníci řízení, kteří nemají k záměru námitek, se nemusí jednání účastnit. 

Nechá-li se některý z účastníků při jednání zastupovat, předloží jeho zástupce písemnou 
plnou moc. 

 

Na jednání stavebník předloží: 

- souhlasy vlastníků pozemků dotčených stavbou s provedením stavby, které budou 
vyznačené na koordinační situaci nebo smlouvu o právu provést stavbu na dotčených 
pozemcích 

- závazné stanovisko podle ustanovení § 94j zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování 
a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, vydané stavebním 
úřadem Brandýs nad Labem-St. Boleslav 

- vyjádření orgánu archeologické památkové péče k plánované stavbě 

 

Zdejší odbor zahrnul do okruhu účastníků řízení pouze ty vlastníky pozemků a nemovitostí, 
jejichž práva by mohla být výstavbou dotčena.  

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 

 

Mgr. Michaela Krajíčková, v. r. 
referentka odboru životního prostředí 
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Obdrží na doručenku: 

Účastník řízení podle § 27 odst. 1 správního řádu: 
Město Brandýs nad Labem-Stará Boleslav, Masarykovo náměstí 1/6, 25001 Brandýs 
nad Labem-Stará Boleslav 

Obdrží veřejnou vyhláškou dle § 144 odst. 2 správního řádu: 

Účastníci řízení podle § 27 odst. 2 správního řádu: 
1. Obec Lhota, Boleslavská 47, 27714 Lhota 
2. Vojenské lesy a statky ČR, s.p., Pod Juliskou 1621/5, 16000 Praha – Dejvice 
3. Stavokomplet spol. s. r. o., Královická 251, 250 01 Zápy 
4. Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Dlážděná 1003/7, 11000 Praha - 

Nové Město 
5. Ministerstvo obrany ČR, sekce ekonomická majetková, Odbor ochrany územních 

zájmů Praha, Tychonova 1, 160 01 Praha 6 
6. Thyramen, a.s., Sokolovská 394/17, 186 00 Praha 8 
7. CETIN, a.s., Olšanská 2681/6, 1300 00 Praha 3 
8. Vlastníci pozemků parc. č. 2120/2, 2155/12,2155/11, 2155/10, 2155/9, 2155/8, 

2155/7, 2955/1, 2155/6, 2155/5, 2155/4, 2155/3, 2155/15, 2155/2, 2120/1, 2163/5 
v  k. ú. Stará–Boleslav   

 
Na vědomí: 

1. Krajská hygienická stanice Středočeského kraje, Dittrichova 329/17, 128 01 Praha 2 
2. MěÚ Brandýs nad Labem-Stará Boleslav, odbor stavebního územního plánování a 

památkové péče, Masarykovo náměstí 1/6, 25001 Brandýs nad Labem-Stará Boleslav 
3. Povodí Labe, státní podnik, V. Nejedlého 951, 500 03 Hradec Králové 
4. Archeologický ústav AV ČR, Letenská 4, 118 01 Praha 1 
5. Vojenský lesní úřad, Tychonova 1, 160 01 Praha 6 
6. Drážní úřad, Wilsonova 300/8, 121 06 Praha 2 
 

Tato pozvánka bude doručena „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 a Obecní úřad Lhota. 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. 

 
Úřední deska Obecního úřadu Lhota/ MěÚ Brandýs nad Labem – Stará Boleslav: 

Vyvěšeno dne: 

Sejmuto dne: 

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí 
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