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E Ř E J N Á   VY H L Á Š K
 

OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ ŘÍZENÍ a VÝZVA KUPLATNĚNÍ PŘIPOMÍNEK

Stavební  Obec Předboj, Hlavní 18, ř      žádá 

doručeným zdejšímu odboru dne o vydání:


) povolení výjmky z ustanovení §písm.) vyhlášky č. 269/2009 Sb., kterou se 
mění vyhláška č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území: 
rozšíření zdroje možného znečištění ČOV obce Předboj na vzdálenost 2,16 m od stávající 
na pozemku parc. č. 181/4 vú. Předboj


Účastník řízení podle § 27 orávního řádu:

 Obec Předboj, Hlavní 18Předboj



Účastníci řízení podle § 27 odst. 2 správního řádu:

 Vlastník studny na pozemkuparc. č. 181/4 vú. Předb







rámci záměru rekonstrukce a dostavby ČOV obce Předboj dojde krozšíření ČOV až na 
vzdálenost 2,16 m od stávající studny. Dle předloženého hydrogeologického posouzení
jehož předmětem je zhodnocení míry ohrožení stávajícího zdroje podzemních vod vdůsledku 
výstavby a provozu ČOV, na základě rekognoskace zájmového území a poskytnuté 
é dokumentace lze s na geologické a hydrogeologické poměry, způsob 
využívání studny a zabezpečení segmentů ČOV důvodně předpokládat, že vprůběhu 
ýstavby a provozu rozšířené ČOV nedjde, při respektování uvedených doporučení, 
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negativnímuovlivnění kvalitativních ani kvantitativních charakteristik mělkých podzemních 


Hydrogeologické posouzenía společnnsite s.r.o., odpovědný řešitel 
Mgr. Jiří Pištoraodborná způsobie a geologické práce –

č. 1379/2001



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 některýc

zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a jako speciální bní úř  ní §15 
stavebního zákona, na základě žádosti ze dne    oznamuje zahájení řízení všem 
známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům.


rámci probíhajícího řízení ve věci výše uvedené, které bude ukončeno vydáním rozhodnuí 
e věci samé, v ustanovením § 115 odst. 8 vodního zákona upouští vodoprávní 
úřad od ústního jednání. Zároveň vyzývá všechny dotčené orgány kuplatnění stano 

účastníky řízení katnění připomínek, námitek nebo důkazůtermínu ní od

dne doručení tohoto oznámení.


Před vydáním vlastního rozhodnutí musí být účastníkům řízení dána mož vyjádřit se 
podkladům rozhodnutí. Právo nahlédnoutdo spisu vedeného zdejším odborem a seznámit 
 podklady mohou účastníci řízení rea  doby vydání rozhodnutí. Kompletní 
spisový materiál   úřední dny (Po, St) na odboru živoního prostředí MěÚ 
Brandýs n  – Stará Boleslav, Ivana Olbrachta 59, Brandýs nad   

kancelář 3B0





termínu do stavebník předloží:

 originál hydrogeologického posouzení vlivu na stávající zdroj podzemních vod



ujeme Vám vsouladu 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.







úředního razítka



Nikol Götzová, DiS.
oru životního prostředí
oprávněná úřední osoba
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Obdrží na doručenku:

Účatníci řízení podle § 27 odst. 1 správníhořádu:

 Obec Předboj, Hlavní 18, Předboj

Obdrží veřejnou vyhláškou dle § správního řádu:

 Vlastník studny na pozemku parc. č. 181/4 vú. Předboj





 oznámení bude doručeno „veřejnou vyhláškou“, která bude vyvěšena v

ustanovením § 25 odst. 2 správního řádu po dobu 15 dnů ode dne následujícím po 

vyvěšení na úředních deskách (včetně elektronických sdálkovým přístupem) těchto úřadů: 
MěÚ Brandýs nad Labem –Stará Boleslav a Obecní úřad Předboj. 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 Obecní úřad Předboj/ MěÚ Brandýs nad Labem –Stará Boleslav:

Vyvěšeno dne:


Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí
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