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Lysá nad Labem dne 19.8.2016

OZNÁMENÍ
O ZAHÁJENÍ ŘÍZENÍ
Obec Stratov, IČO 00239828, Stratov 90, 289 22 Stratov
(dále jen "stavebník") dne 19.7.2016 podal žádost o prodloužení povolení nakládání s vodami a navýšení
odběru podzemních vod :
Odběr podzemní vody ze stávajících vrtů HV1 a HV2
Stratov
na pozemku parc. č. 403/2, 402/3, 401/2 v katastrálním území Stratov. Uvedeným dnem bylo zahájeno
řízení.
Údaje o předmětu rozhodnutí:
•
•
•

prodloužení povolení nakládání s podzemními vodami
navýšení odběru podzemních vod
požadováno je nakládání s vodami v tomto rozsahu:
průměrné množství odebírané podzemní vody
maximální množství odebírané podzemní vody
maximální denní množství odebírané podzemní vody
maximální měsíční množství odebírané podzemní vody
maximální roční množství odebírané podzemní vody
počet měsíců, kdy se voda odebírá
účel: zásobování obce Stratov pitnou vodou

1,3 l/s
3,5 l/s
302 m3/měsíc
2900 m3/měsíc
35000 m3/rok
12

Městský úřad Lysá nad Labem, odbor životního prostředí, jako vodoprávní úřad příslušný podle § 106
zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších
předpisů (dále jen "vodní zákon"), a speciální stavební úřad příslušný podle § 15 odst. 4 vodního zákona a
§ 15 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění
pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), oznamuje podle § 115 odst. 1 vodního zákona a § 112
odst. 1 stavebního zákona zahájení stavebního řízení, ve kterém podle § 112 odst. 2 stavebního zákona
upouští od ohledání na místě a ústního jednání. Dotčené orgány mohou uplatnit závazná stanoviska a
účastníci řízení své námitky, popřípadě důkazy do
5.9.2016.
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K později uplatněným závazným stanoviskům, námitkám, popřípadě důkazům nebude přihlédnuto.
Účastníci řízení mohou nahlížet do podkladů rozhodnutí (Městský úřad Lysá nad Labem, odbor životního
prostředí, úřední dny pondělí a středa 7,00 - 11,30 a 12,00 - 18,00 hod.).
Poučení:
Účastník řízení může podle § 114 odst. 1 stavebního zákona uplatnit námitky proti projektové
dokumentaci, způsobu provádění a užívání stavby nebo požadavkům dotčených orgánů, pokud je jimi
přímo dotčeno jeho vlastnické právo nebo právo založené smlouvou provést stavbu nebo opatření nebo
právo odpovídající věcnému břemenu k pozemku nebo stavbě. Účastník řízení ve svých námitkách uvede
skutečnosti, které zakládají jeho postavení jako účastníka řízení, a důvody podání námitek; k námitkám,
které překračují uvedený rozsah, se nepřihlíží. K námitkám účastníků řízení, které byly nebo mohly být
uplatněny při územním řízení, při pořizování regulačního plánu nebo při vydání územního opatření
o stavební uzávěře anebo územního opatření o asanaci území, se podle § 114 odst. 2 stavebního zákona
nepřihlíží.
Nechá-li se některý z účastníků zastupovat, předloží jeho zástupce písemnou plnou moc.

Ing. Vendula Štěpánková
referent odboru životního prostředí
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