MĚSTSKÝ ÚŘAD BLOVICE
Odbor životního prostředí
Masarykovo nám. 143, 336 01 Blovice, tel.: 371 516 111

Spis.zn.:
Č.j.:
Vyřizuje :

MUBlov 14091/2022/ŽP-Hu
MUBlov 14614/22/ŽP/Hu
Hurtová / linka 127

V Blovicích, dne 12.9.2022

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

OZNÁMENÍ
ZAHÁJENÍ SPOLEČNÉHO ÚZEMNÍHO A STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ
A ŘÍZENÍ O POVOLENÍ VÝJIMKY
Jiří Hemerka, nar. 31.12.1971, Tomanova č.p. 1180/90, 169 00 Praha,
Pavla Hemerková, nar. 22.6.1972, Hošťálkova č.p. 1169/113, 169 00 Praha,
které zastupuje na základě plné moci Veronika Švíková, nar. 26.7.1988, Spálené Poříčí č.p. 575, 335 61 Spálené
Poříčí
(dále jen "stavebníci") podali u zdejšího vodoprávního úřadu žádost o vydání společného územního a stavebního
povolení (dále jen „společné povolení“) a žádost o povolení výjimky z ustanovení § 24 a odst. 2 písm. d) vyhlášky
č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území ke zřízení vodního díla:
"vrtaná studna"
na pozemku parc. č. 983/41 (ostatní plocha – jiná plocha) v katastrálním území Milínov u Nezvěstic. Dnem podání
žádosti bylo zahájeno společné územní a stavební řízení a řízení o povolení výjimky.
Stavba obsahuje:
vrtaná studna, hl. max. 40 m, vrtný průměr 190 – 240 mm, výstroj PVC 125 – 140 mm, manipulační šachtice
typizovaná plastová (PP).
Studna bude sloužit k odběru podzemní vody jako zdroj vody pro rekreační objekt ev. č. 190 v obci Milínov.
Umístění studny 3,0 m od hranice se sousedním pozemkem p. č. 983/32, k. ú. Milínov u Nezvěstic a 6,0 m od
hranice se sousedním pozemkem p. č. 983/1, k. ú. Milínov u Nezvěstic.
Městský úřad Blovice, odbor životního prostředí, jako vodoprávní úřad věcně a místně 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 (dále jen "vodní zákon"), § 11 odst. 1 písm. b) zákona č. 500/2004
Sb., správní řád, ve znění pozdějších změn a předpisů a speciální stavební úřad příslušný podle ustanovení § 15
odst. 5 vodního zákona a § 15 odst. 1 a 94j odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu
(stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), oznamuje zahájení společného
územního a stavebního řízení podle § 94m stavebního zákona a řízení o povolení výjimky, ve kterém podle § 94m
odst. 3 stavebního zákona upouští od ohledání na místě a ústního jednání.
Dotčené orgány mohou uplatnit závazná stanoviska a účastníci řízení své námitky, popřípadě důkazy písemně do
15 dnů ode dne doručení tohoto oznámení; zároveň mohou v této lhůtě nahlédnout do spisové dokumentace, která
je uložena v budově Městského úřadu Blovice, u odboru životního prostředí (přízemí - č. dveří 3), Masarykovo
náměstí 143, Blovice, ve dnech pondělí a středa: 7:00-17:00 hodin, popř. po předchozí telefonické domluvě v
úterý a čtvrtek: 7:00-15:00 hodin a v pátek: 7:00-13:30 hodin.
K později uplatněným závazným stanoviskům, námitkám, popřípadě důkazům nebude přihlédnuto.
Vodoprávní úřad po uplynutí lhůty pro podání závazných stanovisek, námitek popř. důkazů shromáždí podklady
pro vydání rozhodnutí a dává účastníkům řízení možnost ve lhůtě 5 dní po uplynutí lhůty pro podání námitek,
popř. důkazů v souladu s ustanovením § 36 odst. 3 správního řádu, vyjádřit se k podkladům rozhodnutí. Jedná se
o lhůtu pro seznámení se s kompletním spisem před vydáním rozhodnutím ve věci, nikoli o další lhůtu pro
námitky a důkazy. Námitky uplatněné v této lhůtě, by byly námitkami opožděnými, k nimž vodoprávní úřad
nepřihlíží ve smyslu zásady koncentrace řízení, zakotvené v ustanovení § 115 odst. 8 vodního zákona.
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Nechá-li se některý z účastníků zastupovat, předloží jeho zástupce plnou moc.
Poučení:
Osoba, která je účastníkem řízení podle § 94k písm. c) až e) stavebního zákona (tj. stavebník; obec, na jejímž
území má být požadovaný záměr uskutečněn; vlastník stavby; vlastník pozemku; osoba, jejíž vlastnické právo
nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám anebo sousedním pozemkům nebo stavbám na nich může být
společným povolením přímo dotčeno, může uplatňovat námitky proti projednávanému stavebnímu záměru,
dokumentaci, způsobu provádění a užívání stavebního záměru nebo požadavkům dotčených orgánů, pokud jimi
může být přímo dotčeno jeho vlastnické nebo jiné věcné právo k pozemku nebo stavbě. Obec uplatňuje ve
společném územním a stavebním řízení námitky k ochraně zájmů obce a zájmů občanů obce. Osoba, která je
účastníkem řízení podle zvláštního právního předpisu, může v řízení uplatňovat námitky pouze v rozsahu, v jakém
je projednávaným stavebním záměrem dotčen veřejný zájem, jehož ochranou se podle zvláštního právního
předpisu zabývá. K námitkám, které nesplňují uvedené požadavky, se nepřihlíží. Účastník řízení ve svých
námitkách uvede skutečnosti, které zakládají jeho postavení jako účastníka řízení, a důvody podání
námitek.
Pověřený zaměstnanec vodoprávního úřadu je podle § 172 odst. 1 stavebního zákona oprávněn při plnění úkolů
vstupovat na cizí pozemky, stavby a do staveb s vědomím jejich vlastníků při zjišťování stavu stavby a pozemku
nebo opatřování důkazů a dalších podkladů pro vydání správního rozhodnutí nebo opatření.
Vodoprávní úřad může podle § 173 odst. 1 stavebního zákona uložit pořádkovou pokutu do 50 000 Kč tomu, kdo
závažným způsobem ztěžuje postup v řízení anebo plnění úkolů podle § 172 odst. 1 stavebního zákona tím, že
znemožňuje oprávněné úřední osobě nebo osobě jí přizvané vstup na svůj pozemek nebo stavbu.

Ing. Jiří Kos
vedoucí odboru životního prostředí

Ve smyslu ustanovení § 115 odst. 8 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění
pozdějších změn a předpisů (vodní zákon) a ustanovení § 25 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném
znění, doručuje se toto oznámení o zahájení vodoprávního řízení některým účastníkům řízení veřejnou
vyhláškou, tj. tak, že oznámení bude zveřejněno na úřední desce a též zveřejněno způsobem umožňujícím
dálkový přístup po dobu 15 dnů, přičemž patnáctý den bude považován na den doručení veřejné vyhlášky.

Vyvěšeno dne: …………………………………

Sejmuto dne: ………………………………….

Toto oznámení bylo vyvěšeno na elektronické desce:

Vyvěšeno dne: …………………………………

Sejmuto dne: ………………………………….

Razítko, podpis:

Razítko, podpis:
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Obdrží:
účastníci řízení
1. Jiří Hemerka, Tomanova č.p. 1180/90, Praha 6-Břevnov, 169 00 Praha 69 (doručí se: Veronika Švíková, IDDS:
zmcvtzk – na základě plné moci)
2. Pavla Hemerková, Hošťálkova č.p. 1169/113, Praha 6-Břevnov, 169 00 Praha 69 (doručí se: Veronika
Švíková, IDDS: zmcvtzk – na základě plné moci)
3. Obec Milínov, IDDS: vjnbq3n
DOSS
4. Obvodní báňský úřad pro území krajů Plzeňského a Jihočeského, IDDS: m4eadvu
na vědomí
5. Povodí Vltavy, státní podnik, závod Berounka, IDDS: gg4t8hf
6. Městský úřad Spálené Poříčí, odbor výstavby, IDDS: 5m3bhef
Vzhledem k tomu, že jde o řízení s velkým počtem účastníků řízení, účastníci řízení uvedení v § 109 písm. e) a f)
stavebního zákona se identifikují podle § 112 odst. 1 stavebního zákona označením pozemků a staveb
evidovaných v katastru nemovitostí přímo dotčených vlivem záměru a doručuje se jim v souladu s § 144 odst. 2
zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, veřejnou vyhláškou.
Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním pozemkům a k sousedním stavbám:
p. p. č. 938/38, 983/1, 983/40, 983/6, 983/5, 983/4 a 983/32, k. ú. Milínov u Nezvěstic

Č.j. MUBlov 14614/22/ŽP/Hu

str. 4

