MAGISTRÁT MĚSTA MLADÁ BOLESLAV
ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
ODDĚLENÍ VODNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ

Komenského náměstí 61, Mladá Boleslav I, 293 01 Mladá Boleslav
Spis. zn.: 51694/2021/ VH/ LeHl
Č.j.: 68781/2021/ VH/ LeHl
Oprávněná úřední osoba: Lenka Hlaváčová, DiS.,
Tel.: 326 716 105
E-mail: lenka.hlavacova@mb-net.cz
Datum: 03.08.2021
Rabakov – Zdenek a Marcela Gujdovi – 7 x DČOV včetně přívodního kanalizačního potrubí, 6 revizních šachet,
gravitační splaškové kanalizace, tlakové splaškové kanalizace, vsakovacího zářezu a vsakovacího drenážního potrubí
– společné povolení a povolení k vypouštění odpadních vod do vod podzemních – přerušení řízení

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
USNESENÍ
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, místně příslušný vodoprávní úřad
podle ustanovení § 11 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů a dále
jako příslušný speciální stavební úřad podle ustanovení § 15 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb.,
o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů,
rozhodl
podle ustanovení § 64 odst. 1 písm. e) správního řádu tak, že vodoprávní řízení zahájené dne
15.06.2021 ve věcech:
I.
II.

vydání společného územního a stavebního povolení podle § 94j stavebního zákona,
vydání povolení k vypouštění odpadních vod do vod podzemních podle § 8 odst. 1 písm. c)
vodního zákona,
pro stavbu vodních děl:

7x Domovní čistírna odpadních vod AF-5A, včetně 6 ks revizních šachet,
včetně gravitační splaškové kanalizace z potrubí PVC 100 SN8 celkové délky 33,9 m, gravitační
splaškové kanalizace z potrubí PVC 150 SN8 celkové délky 8,6 m, gravitační splaškové
kanalizace z potrubí PVC 200 SN8 celkové délky 78,8 m, tlakové splaškové kanalizace PE100
63x5,8 SDR celkové délky 104,5 m, vsakovacího zářezu o rozměru 17,4 x 2,0 a hloubky 2,5 m
a vsakovací drenáže z potrubí PVC celkové délky 42,8 m a hloubky 1,5 m, vše na pozemcích parc.
č. 246/3, parc. č. 248/3, parc. č. 248/4, parc. č. 248/5, parc. č. 248/6, parc. č. 248/7, parc. č. 248/8 a
parc. č. 248/9 v k. ú. Rabakov,
přerušuje dnem 03.08.2021.
Po dobu přerušení řízení podle ustanovení § 65 odst. 1 správního řádu, činí správní orgán a účastnící
řízení úkony, kterých je zapotřebí k odstranění důvodu přerušení. Lhůty, týkající se provádění úkonů,
v řízení neběží.
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Podle ustanovení § 39 odst. 1 správního řádu určuje účastníkovi řízení lhůtu k provedení úkonu:
odstranění nedostatků podání do 30.09.2021.
Pokud nebudou tyto podstatné nedostatky žádosti ve stanovené lhůtě odstraněny, Magistrát Mladá
Boleslav, odbor životního prostředí, toto řízení v souladu s ustanovením § 66 odst. 1 písm. c)
správního řádu zastaví.
Účastníci řízení podle § 27 odst. 1 správního řádu:
 Gujdová Marcela, narozená 23. března 1968, trvale bytem Polní 510/10, 460 01 Liberec
 Gujda Zdenek, narozený 2. června 1965, trvale bytem Polní 510/10, 460 01 Liberec
Účastníci řízení podle § 27 odst. 2 správního řádu:
 Fečiková Libuše, Rabakov 1, 294 04 Dolní Bousov
 Marešová Miroslava, Hradišťská 180/40, 293 06 Kosmonosy
 Zemědělská akciová společnost Březno, IČ 61672700
 Obec Rabakov, IČ 00509078

ODŮVODNĚNÍ
Odbor životního prostředí Magistrátu města Mladá Boleslav obdržel dne 15. června 2021 žádost,
kterou podala paní Marcela Jelínková, narozená 30. května 1953, trvale bytem Revoluční 399, 463 31
Chrastava, plnomocně zastupující paní Marcelu Gujdovou, narozenou 23. března 1968 a pana Zdenka
Gujdu, narozeného 2. června 1965, oba trvale bytem Polní 510/10, 460 01 Liberec, ve věcech:
I. vydání společného územního a stavebního povolení podle § 94j stavebního zákona,
II. vydání povolení k vypouštění odpadních vod do vod podzemních podle § 8 odst. 1 písm. c)
vodního zákona,
pro stavbu vodních děl: 7x Domovní čistírna odpadních vod AF-5A, včetně 6 ks revizních šachet,
včetně gravitační splaškové kanalizace z potrubí PVC 100 SN8 celkové délky 33,9 m, gravitační
splaškové kanalizace z potrubí PVC 150 SN8 celkové délky 8,6 m, gravitační splaškové kanalizace
z potrubí PVC 200 SN8 celkové délky 78,8 m, tlakové splaškové kanalizace PE100 63x5,8 SDR
celkové délky 104,5 m, vsakovacího zářezu o rozměru 17,4 x 2,0 a hloubky 2,5 m
a vsakovací drenáže z potrubí PVC celkové délky 42,8 m a hloubky 1,5 m na pozemcích parc. č.
246/3, parc. č. 248/3, parc. č. 248/4, parc. č. 248/5, parc. č. 248/6, parc. č. 248/7, parc. č. 248/8 a parc.
č. 248/9 v k. ú. Rabakov, čímž bylo ve smyslu ustanovení § 44 odst. 1 správního řádu zahájeno řízení.
Odbor životního prostředí Magistrátu města Mladá Boleslav jako příslušný vodoprávní úřad v souladu
s ustanovením § 115 odst. 8 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní
zákon), ve znění pozdějších předpisů oznámením ze dne 23. června 2021, č.j.: 54541/2021/VH/LeHl
stanovil ústní projednání žádosti na den 2. srpna 2021.
Závěrem ústního jednání konaného dne 2. srpna 2021 v kanceláři odboru životního prostředí
Magistrátu města Mladá Boleslav bylo konstatováno, že se řízení ve výše uvedené věci přeruší, a to
z důvodu, aby mohl být vypracován dodatek projektové dokumentace a zároveň i dodatek
hydrogeologického vyjádření, ve kterých budou zohledněny a zodpovězeny námitky a připomínky
všech účastníků řízení. Toto bylo zaprotokolováno a zúčastnění souhlasili se sepsaným protokolem
jeho podepsáním.
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Vzhledem ke všem zjištěným skutečnostem vyzval vodoprávní úřad žadatele k odstranění nedostatků
a předmětné řízení tímto usnesením přerušuje s termínem doložení do 30.09.2021.
Žadatelé byli dále poučeni, že v řízení bude pokračováno bezprostředně po pominutí skutečností, které
byly příčinou jeho přerušení. Po dobu přerušení lhůta k vyřízení věci neběží. Pokud nebudou podstatné
nedostatky ve stanovené lhůtě odstraněny, bude toto řízení v souladu s ustanovením § 66 odst. 1 písm.
c) správního řádu zastaveno.
Účastníci řízení mají možnost v souladu s ustanovením § 36 odst. 3 správního řádu nahlédnout
do spisu do doby vydání rozhodnutí v kanceláři (č. 69, Staroměstské náměstí 69) odboru životního
prostředí Magistrátu města Mladá Boleslav.

POUČENÍ ÚČASTNÍKŮ
Proti tomuto usnesení může účastník řízení podat podle ustanovení § 76 odst. 5 správního řádu
odvolání, ve kterém se uvede, v jakém rozsahu se usnesení napadá a dále namítaný rozpor
s právními předpisy nebo nesprávnost usnesení nebo řízení, jež mu předcházelo, ve lhůtě 15 dnů
ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu Středočeského kraje se sídlem Zborovská 11,
150 21 Praha 5 podáním učiněným u Magistrátu města Mladá Boleslav. Odvolání se podává
v potřebném počtu stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby po jednom
stejnopisu obdržel i každý účastník řízení. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů,
vyhotoví je na jeho náklady Magistrát města Mladá Boleslav. Podané odvolání nemá v souladu
s ustanovením § 76 odst. 5 správního řádu odkladný účinek. Odvolání jen proti odůvodnění
usnesení je nepřípustné.

Lenka Hlaváčová, DiS.
odborný referent oddělení vodního hospodářství
„elektronicky podepsáno“
Toto usnesení musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů na úřední desce Magistrátu města Mladá Boleslav
a úřední desce Obce Rabakov. 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:
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Rozdělovník:
Účastníci řízení na doručenku:
 Jelínková Marcela, Revoluční 399, 463 31 Chrastava (na základě plné moci)
 Fečiková Libuše, Rabakov 1, 294 04 Dolní Bousov
 Marešová Miroslava, Hradišťská 180/40, 293 06 Kosmonosy
 Zemědělská akciová společnost Březno, Dlouhá Lhota 107, 294 05 Dlouhá Lhota
 Obec Rabakov, IDDS: 2m7aypf
Obce s žádostí o vyvěšení na úřední desce:
 Statutární město Mladá Boleslav, správní odbor a obecní živnostenský úřad, podatelna, ZDE
 Obec Rabakov, IDDS: 2m7aypf
Na vědomí:
 Městský úřad Dolní Bousov, stavební úřad 1. stupně, IDDS: ibfbesk
 Magistrát města Mladá Boleslav, OStRM, odd. územního plánování, ZDE
 Povodí Labe, státní podnik, IDDS: dbyt8g2
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