
 MAGISTRÁT MĚSTA MLADÁ BOLESLAV                       
 ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 

 ODDĚLENÍ VODNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ 
Komenského náměstí 61, Mladá Boleslav I, 293 01 Mladá Boleslav 

 

Strana 1 z 3 Čj.: 86224/2019/VH/BaKo 

Spis. zn.: 74580/2019/VH/BaKo 

Č.j.: 86224/2019/VH/BaKo 

Oprávněná úřední osoba: Barbora Kortusová 

Tel.: 326 716 197 

E-mail: kortusova@mb-net.cz 

Datum: 4. listopadu 2019  

 
Pěčice - Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav, a. s.  – vodovodní a kanalizační přivaděč – stavební 

povolení  

 
 

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA 

OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ VODOPRÁVNÍHO ŘÍZENÍ 
 
Magistrát města Mladá Boleslav, odbor životního prostředí, jako věcně příslušný 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, dále jako místně příslušný vodoprávní úřad podle 
ustanovení § 11 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, a dále 
podle § 15 odst. 1 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 ze dne 
20. září 2019 společnosti Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav, a. s. , IČ 46356983  se sídlem 
Čechova 1151, 293 22 Mladá Boleslav, bylo zahájeno řízení ve věci povolení vodního díla: 

 

 

,,Pěčice – vodovodní a kanalizační přivaděč“ 
 

skládajícího se z: 
 

SO 01 - Vodovod   

 vodovodní přivaděč  z materiálu TLT DN 150 Class  64 délky 1008,1 m 
 
SO 02 - Kanalizační výtlak  

 výtlačný řad z materiálu PE 100 RC SDR 11 d 110 délky  1007,9 m  
 
Stavba je navržena na pozemcích parc. č. 549, 546/1, 546/2, 546/3, 545, 841, 531, 529, 546/6, 526/3, 
526/4, 523/1, 873, 834 v k.ú. Úherce,  na pozemcích parc. č. 607/3, 607/4, 620/3, 702 v k. ú. Pěčice             
a na pozemcích parc. č. 574, 107/4, 91, 576 v k. ú. Semčice.   
 
Předložená projektová dokumentace řeší vybudování vodovodního přivaděče u obce Semčice, na který 
navazuje projekt vodovodních řadů v obci Pěčice. Vodovodní přivaděč bude napojen na projektovaný 
řad v obci Semčice v bodě V1 v silnici  III/27515.  Dále se jedná o výstavbu kanalizačního výtlačného 
přivaděče, který bude v budoucnu odvádět splaškové vody z obce Pěčice na ČOV obce Semčice 
(navazující projekt splaškové kanalizace v obci Pěčice.  
 
Protože vodoprávnímu úřadu jsou známy poměry na dané lokalitě, upouští podle ustanovení § 112 
odst. 2 stavebního zákona a ustanovení § 115 odst. 8 vodního zákona od ústního jednání a místního 
šetření. Účastníci řízení a dotčené orgány státní správy a organizace mohou své námitky uplatnit 
do 10 dnů ode dne doručení tohoto oznámení, jinak k nim nebude přihlédnuto. Nechá-li se 
některý z účastníků řízení zastupovat, zástupce se při jednání prokáže plnou mocí. Do podkladů 
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předložených k jednání lze nahlédnout v kanceláři odboru životního prostředí Magistrátu města Mladé 
Boleslavi (kancelář č. 69, Staroměstské nám. 70). 
 
Účastníci řízení mohou podle § 114 odst. 1 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 do 10 dnů od doručení tohoto oznámení žadatel doloží: 
 doklad o zaplacení správního poplatku 

 souhlas obecného stavebního úřadu podle § 15 odst. 2 zákona 183/2006 Sb.   

 chybějící souhlas majitele pozemku parc. č. 107/4 v k. ú. Semčice 
 

 
Za vydání povolení ke stavbě vodního díla se žadateli vyměřuje správní poplatek 3000 Kč položka 18, 
odst. 1 písm. h) zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, který bude uhrazen na č. účtu:        
19-66337722/0800, variabilní symbol 0729086224. 
 
Jelikož se jedná o stavbu liniovou s velkým počtem účastníků řízení, je celé řízení vedeno formou 
veřejné vyhlášky (§ 144 odst. 2 správního řádu). 
 
 
„otisk razítka“ 
 

 

                                                                        Barbora Kortusová 

odborný referent oddělení vodního hospodářství 
 
Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů na úřední desce Magistrátu města Mladá Boleslav, 
a úřední desce Města Dobrovice, Obce Pěčice a Obce Semčice. 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 oznámení: 

 

 

 

 
………………………………………… 

 
Rozdělovník: 

Účastníci řízení na doručenku: 

 Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav, a.s., IDDS: 5eigx2d 

 ČEZ Distribuce, a. s., IDDS: v95uqfy 

 Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, IDDS: a6ejgmx 

 Město Dobrovice, IDDS: gwabtqc 

 Obec Pěčice, IDDS: b3wat2y 

 Obec Semčice, IDDS: 2gcak53 



                                                                                            Strana 3 z 3                           Čj.: 86224/2019/VH/BaKo 

 FP majetková, a. s., IDDS: 8afuwyz 

 CETIN, Česká telekomunikační infrastruktura, a. s., IDDS: gfziqjj 

 Heřmanský Josef Ing., CSs, Semčice 71, 294 46 Semčice 

 Chrtková Alena, Hořejší Vrchlabí 175, 543 02 Vrchlabí 

 Fadrhons Jan, Úherce 44, 294 41 Dobrovice 

 Košíčková Ladislava, Březnická 576, 460 08 Liberec- Dolní Hanychov 

 Jonáš Václav, Úherce 129, 249 41 Dobrovice 

 Dvořáková Anna, Podzámecká 732, 293 06 Kosmonosy 

 Černá Irena, Hrdlořezy 21, 293 07 Josefův Důl 

 Palečková Eva, Ptácká 1341, 293 01 Mladá Boleslav 

 Čiňovský Jan, Pěčice 60, 294 46 Semčice 

 Vainarová Jitka, Pěčice 60, 294 46 Semčice 
 

Ostatní účastníci řízení veřejnou vyhláškou: 

 Osoby a subjekty s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k pozemkům, sousedním pozemkům 
a stavbám na nich umístěných (parc. č. 93, 106, 572/2, 679 v k. ú. Semčice, parc. č. 490/7, 504/1, 
parc. č. 509, 526/1, 526/2, 546/4, 546/5, 871, 874 v k. ú. Úherce, parc. č. 607/6, 620/2, 620/6, 
620/7 v k. ú. Pěčice) 

 

Dotčené orgány státní správy na doručenku: 
 Magistrát města Mladá Boleslav, odbor dopravy a silničního hospodářství, odd. dopravy a správy 

dopravy, ZDE 

 Magistrát města Mladá Boleslav, odbor stavební a rozvoje města, odd. územního plánování, ZDE 

 Krajská hygienická stanice Středočeského kraje, IDDS:  hhcai8e 

 Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje, ÚO Mladá Boleslav, IDDS: 8cuhpqx 

Obce s žádostí o vyvěšení na úřední desce: 

 Statutární město Mladá Boleslav, správní odbor a obecní živnostenský úřad, podatelna , ZDE 

 Obec Pěčice, IDDS: b3wat2y 

 Město Dobrovice, IDDS: gwabtqc 

 Obec Semčice, IDDS: 2gcak53 
 

Na vědomí: 

 Městský úřad Dobrovice, odbor výstavby, IDDS: gwabtqc 

 Ústav archeologické péče středních Čech, IDDS: eaig3gd 
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