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OZNÁMENÍ
o zahájení vodoprávního řízení ve věci vydání souhlasu
– VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
Odbor životního prostředí Magistrátu města Ústí nad Labem, jako vodoprávní úřad věcně
příslušný podle ust. § 104 odst. 2 písm c) a ust. § 106 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o
vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vodní zákon“) a
jako místně příslušný správní orgán podle ust. § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve
znění pozdějších předpisů, obdržel dne 18.11.2020 žádost o vydání souhlasu ke geologickým
pracím spojených se zásahem do pozemku, jejichž cílem je následné využití průzkumného
díla na stavbu k jímání podzemní vody nebo pro využívání energetického potenciálu
podzemních vod dle ust. § 17 odst. 1 písm. i) vodního zákona, ve věci:
Průzkumný hydrogeologický vrt na pozemku p.č. 1744/1a 1739/36 v k.ú. Libouchec,
kterou podala Polesí Střekov, a.s., IČO 25025236, Libouchec 342, 403 35 Libouchec (dále
jen „žadatel“)
Dnem podání bylo v dané věci zahájeno vodoprávní řízení vedené pod spis. zn.
MMUL/OŽP/VHO/347063/2020/KolS.
Předmět žádosti:
- Průzkumný hydrogeologický vrt o plánované hloubce do 30 m, který je umístěn na
rozhraní pozemků p. č. 1744/1 a 1739/36 v k. ú. Libouchec za účelem zásobování
stávajícího objektu zámku užitkovou vodou, závlaze pozemku a zdroj vody pro stáje
s koňmi.
Situování stavby:
plánovaný vrt je situován v kraji Ústeckém, na území obce Libouchec, parc. č. 1744/1,
1739/36 v katastrálním území Libouchec. ČHP 1-14-02-0262-0-00, ve vodním útvaru
povrchových vod „Jílovský potok od pramene po ústí Labe“ ID OHL_0930 a ve vodním
útvaru podzemních vod „Křída Dolního Labe po Děčín - levý břeh, severní část“ ID 46120.
Souřadnice místa odběru dle CEVT v S-JTSK: X = 965187, Y = 759429.
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Žádost byla doložena projektem prací a projektem technické realizace hydrologického vrtu
HV-1/LC v rozsahu týkajícího se předmětu žádosti ve zpracování hydrogeologa RNDr. Petra
Slámy, OZ č. 1684/2003, z roku 2020 a souhlasným stanoviskem správce povodí s
podmínkami.
Odbor životního prostředí Magistrátu města Ústí nad Labem, jako příslušný vodoprávní úřad
oznamuje
dle ust. § 47 správního řádu a § 115 vodního zákona zahájení vodoprávního řízení ve věci
vydání souhlasu dle ust. § 17 odst. 1 písm. i) vodního zákona.
Vodoprávní úřad v souladu s ust. § 115 odst. 8 vodního zákona upouští od ústního jednání.
K tomuto řízení mohou účastníci řízení, osoby, které se dle § 28 správního řádu do řízení jako
účastníci řízení do řízení podle § 27 odst. 2 správního řádu přihlásí a dotčené orgány uplatnit
závazná stanoviska a námitky, popřípadě důkazy do 10 dnů od doručení tohoto oznámení,
nejpozději však po uplynutí desátého dne po dni, kdy bylo nedoručené, uložené oznámení
připraveno k vyzvednutí. Za doručené se oznámení doručované prostřednictvím veřejné
vyhlášky považuje desátý den po vyvěšení na úřední desce magistrátu.
K později uplatněným závazným stanoviskům, námitkám, popřípadě důkazům nebude v
souladu s ust. § 115 odst. 8 vodního zákona přihlédnuto. Do podkladů řízení je možné
nahlédnout v kanceláři č. 418, odbor životního prostředí Magistrátu města Ústí nad Labem, a
aktuálních úředních hodinách, vždy nejlépe po předchozí telefonické domluvě.
Vydání souhlasu není zpoplatněno.
}
Ing. Kolářová Stanislava
vedoucí oddělení vodního hospodářství,
Magistrát města Ústí nad Labem

Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů.
Vyvěšeno dne: ..............................

Sejmuto dne: ....................................

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení.

Toto oznámení musí být na úřední desce Magistrátu města Ústí nad Labem a Obecního úřadu
Libouchec vyvěšeno po dobu 15 dnů.

Vyvěšeno dne: …………………….

Sejmuto dne: ……………………..
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Přílohy pro účastníky řízení dle § 27odst. 1, 2 a 3 správního řádu:
- Poučení účastníků o právech a povinnostech

Rozdělovník:
Účastníci řízení ust. § 27 odst. 1 správního řádu (do vlastních rukou / datovou schránkou)
1. Polesí Střekov, a.s., IDDS: kkyfqry, sídlo: Libouchec č.p. 342, 403 35 Libouchec
Účastníci řízení dle § 27 odst. 2 a 3 správního řádu (do vlastních rukou / veřejnou vyhláškou
/datovou schránkou)
2. Obec Libouchec, IDDS: en2bc4v, sídlo: Libouchec č.p. 211, 403 35 Libouchec
3. Osoby, které mohou být rozhodnutím přímo dotčeny ve svých právech a povinnostech

Magistrát města Ústí nad Labem, Velká Hradební 2336/8, 401 00 Ústí nad Labem
tel.: +420 475 271 111, www.usti-nad-labem.cz
e-mail: podatelna@mag-ul.cz
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Poučení o základních právech a povinnostech účastníků řízení
podle zákona č. 500/2004Sb., správní řád
Práva:
§ 14
Účastník řízení může namítat podjatost úřední osob, jakmile se o ní dozví. K námitce se
nepřihlédne, neuplatnil-li tuto námitku bez zbytečného odkladu.
§ 33
Účastník si může zvolit zmocněnce. Zmocnění k zastoupení se prokazuje písemnou plnou
mocí. Plnou moc lze udělit i ústně do protokolu. V téže věci může mít účastník pouze jednoho
zmocněnce.
§ 36
Účastníci mají právo vyjádřit v řízení své stanovisko, vyjádřit se k podkladům rozhodnutí, při
jednání se správním orgánem má účastník právo na konzultace s podpůrcem.
§ 38
Účastníci a jejich zástupci mají právo nahlížet do spisu a to i v případě, že je rozhodnutí ve
věci již v právní moci. Mohou si činit výpisky a požádat správní orgán o pořízení kopií spisu
nebo jeho části. Není-li účastník zastoupen, může spolu s účastníkem nahlížet do spisu i jeho
podpůrce.
§ 41
Účastník řízení může požádat správní orgán o prominutí zmeškání úkonu (navrácení
v předešlý stav).
§ 61
Účastník řízení může ještě před skončením řízení požádat správní orgán, aby rozhodnutím
nařídil předběžné opatření.
§ 69
Správní orgán je povinen vydat na požádání účastníku řízení stejnopis rozhodnutí případně
stejnopis výrokové části rozhodnutí.
§ 72
Rozhodnutí se účastníkům oznamuje doručením písemného vyhotovení do vlastních rukou
nebo ústním vyhlášením. Účastník řízení se může vzdát práva na oznamování všech
rozhodnutí vydaných v řízení, s výjimkou rozhodnutí, kterým se řízení končí, a rozhodnutí,
jímž se mu v průběhu řízení ukládá povinnost, a práva na vyrozumívání o usneseních
poznamenaných do spisu.
§ 80
Účastník řízení může podat žádost o uplatnění opatření proti nečinnosti v případě, že došlo k
uplynutí lhůt pro vydání rozhodnutí.
§ 131
Účastník řízení může požádat, aby nadřízený správní orgán převzal věc od příslušného
správního orgánu a následně v této věci rozhodl.
§ 138
Účastník řízení může požádat správní orgán, aby zajistil důkaz, je-li důvodná obava, že jej
později nebude možno provést, nebo jen s velkými obtížemi.
§ 139
V případě, že to zvláštní zákon připouští, může každý požadovat od správního orgánu, který
je příslušný vydat rozhodnutí nebo podmiňující úkon, aby mu v písemné formě poskytl
předběžnou informaci. Zákon stanoví, které údaje lze jako předběžnou informaci požadovat, a
to jejich taxativním výčtem.

§ 140Účastník řízení může požádat, aby správní orgán spojil různá řízení, pokud se týkají
téhož předmětu řízení nebo spolu jinak věcně souvisejí nebo se týkají týchž účastníků,
nebrání-li tomu povaha věci.
§ 147
Správní orgán může na žádost účastníka řízení přijmout peněžitou nebo nepeněžitou záruku
za splnění povinnosti, která mu může být v řízení uložena, v případech, kde to připouští
zvláštní zákon, může složení peněžité nebo nepeněžité záruky účastníkovi nařídit.
§ 148
Účastník řízení se může domáhat vydání mezitimního rozhodnutí nebo rozhodnutí v části věci
v rámci ochrany před nečinností správního orgánu.

Povinnosti:
§8
Dotčená osoba je povinna bezodkladně upozornit správní orgán na skutečnost, že u více
správních orgánů probíhá současně více postupů souvisejících s týmiž právy a povinnostmi
dotčené osoby.
§ 36
Účastník řízení nebo jeho zástupce je povinen předložit na výzvu oprávněné úřední osoby
průkaz totožnosti. Co, se rozumí průkazem totožnosti, je uvedeno v zákoně.
§ 50
Účastníci řízení jsou povinni, nestanoví-li zvláštní zákon jinak, poskytovat správnímu orgánu
při opatřování podkladů pro vydání rozhodnutí veškerou potřebnou součinnost.
§ 52
Účastníci řízení jsou povinni označit důkazy na podporu svých tvrzení. Těmito návrhy není
správní orgán vázán.
§ 54
Ten, kdo má u sebe věc potřebnou k provedení důkazu, je povinen ji předložit správnímu
orgánu případně strpět ohledání věci na místě. Výjimku z této povinnosti upravuje zákon.
§ 59
Správní orgán předvolá osobu, jejíž osobní účast při úkonu v řízení je k provedení úkonu
nutná. Předvolaný je povinen se na předvolání dostavit, případně se z úkonu ze závažných
důvodů omluvit.
§ 61
Osoba, které bylo oznámeno rozhodnutí o zajištění věci, je povinna tuto věc správnímu
orgánu vydat. Nesplní-li uloženou povinnost ve stanoveném termínu dobrovolně, může být
předmětná věc správním orgánem odňata.
§ 62
Účastníci řízení, jakož i další osoby jsou v řízení povinny neztěžovat postup správního
orgánu, chovat se tak, aby svým jednáním nerušili pořádek, dostavit se na předvolání (pokud
se předem ze závažných důvodů neomluvili) a uposlechnout pokynů úřední osoby. V případě
nesplnění těchto povinností jim může správní orgán uložit pořádkovou pokutu až do výše
50.000,-Kč. Pořádkovou pokutu lze uložit i tomu, kdo učiní hrubě urážlivé podání.
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Situace záměru:

