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OZNÁMENÍ
O ZAHÁJENÍ SPOLEČNÉHO A VODOPRÁVNÍHO ŘÍZENÍ A POZVÁNÍ K VEŘEJNÉMU
ÚSTNÍMU PROJEDNÁNÍ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU

Dne 12.07.2021 požádali František Roller, nar. 13.07.1971, Valkeřice 88, 407 24 Valkeřice a
Libuše Rollerová, nar. 02.09.1967, Valkeřice 88, 407 24 Valkeřice (dále jen „stavebník“), o
vydání společného povolení na stavbu vodního díla „Vrtaná studna pro RD čp. 88, Valkeřice“
na pozemku parc. č. 915/1 v katastrálním území Valkeřice a o vydání povolení nakládání s
podzemními vodami s tímto vodním dílem související (§ 8 odst. 1 písm. b) bodu 1) zákona č.
254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších
předpisů. Uvedeným dnem bylo zahájeno řízení.
Magistrát města Děčín, odbor životního prostředí jako vodoprávní úřad podle § 104 odst. 2
písm. c) a věcně příslušný dle 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“),
speciální stavební úřad § 15 odst. 4 vodního zákona a § 15 odst. 1 písm. d) zákona č. 183/2006
Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební
zákon“) a místně příslušný správní orgán podle ustanovení § 11 odst. 1 písm. b) zákona č.
500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“)
oznamuje
podle § 115 odst. 1 vodního zákona a § 94m odst. 1 stavebního zákona zahájení společného
územního, stavebního řízení a vodoprávního řízení o povolení k odběru podzemních vod, pro
stavbu vodního díla „Vrtaná studna pro RD čp. 88, Valkeřice“ na pozemku parc. č. 915/1 v
katastrálním území Valkeřice a současně, protože jde o záměr umisťovaný v území, ve kterém
nebyl vydán územní plán, nařizuje k projednání žádosti veřejné ústní jednání spojené
s ohledáním na místě na den
10. srpna 2021 (úterý) v 9:30 hodin
se schůzkou pozvaných na místě stavby.
Nakládání s vodami spočívá v odběru podzemní vody (z vrtané studny) na pozemku parc. č.
915/1 v katastrálním území Valkeřice pro účely zásobování vodou RD čp. 88, v množství:
Průměrný povolený odběr:
0,1 l/s
Maximální povolený odběr:
0,2 l/s

E-mail: posta@mmdecin.cz
Internet: www.mmdecin.cz

Maximální měsíční povolený odběr:
Maximální roční povolený odběr:

12,2 m³/měsíc
146 m³/rok

Zároveň, dle ustanovení § 94m odst. 3 stavebního zákona a § 115 odst. 8 vodního zákona
stanovuje, že dotčené orgány a účastníci řízení mohou svá závazná stanoviska a námitky,
uplatnit nejpozději při tomto ústním jednání. Upozorňujeme, že k později uplatněným závazným
stanoviskům nebo námitkám, nebude přihlédnuto.
Do spisu je možné nahlédnout na Magistrátu města Děčín, odboru životního prostředí, oddělení
vodoprávní úřad (budova bývalého OkÚ – B1, ul. 28. října 1155/2) 2. patro, dveře č. 322.
Nechá-li se některý z účastníků řízení zastupovat, doloží ke stanovisku písemnou plnou moc,
která bude časově a věcně vymezena, včetně konstatování, že zmocněnec plnou moc přijímá.

Ing. Zdeněk Hanuš
vedoucí odboru životního prostředí
otisk úředního razítka
podepsáno elektronicky

Tento dokument musí být vyvěšen na úřední desce nejméně po dobu 15 dnů.

Vyvěšeno dne ...................................

Sejmuto dne...................................

razítko, podpis

razítko, podpis

Doručí se
Účastníci společného územního a stavebního řízení o povolení stavby
Účastníci řízení podle § 94k SZ a § 27 odst. 1) SŘ (do vlastních rukou)
František Roller, Valkeřice č.p. 88, 407 24 Valkeřice
Libuše Rollerová, Valkeřice č.p. 88, 407 24 Valkeřice
Účastníci řízení podle § 94k SZ a § 27 odst. 2) a 3) SŘ (do vlastních rukou)
Obec Valkeřice, IDDS: kcxa7hu
CETIN a.s., IDDS: qa7425t
Bc. Tereza Burianová, Litoměřická č.p. 196, 403 23 Velké Březno
Účastníci vodoprávního řízení o povolení k nakládání s vodami:
Účastníci řízení podle § 27 odst. 1) SŘ (do vlastních rukou)
František Roller, Valkeřice č.p. 88, 407 24 Valkeřice
Libuše Rollerová, Valkeřice č.p. 88, 407 24 Valkeřice
Účastníci řízení podle § 115 odst. 4 vodního zákona a § 27 odst. 2) a 3) SŘ (do vlastních rukou)
Obec Valkeřice, IDDS: kcxa7hu
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Dotčené orgány a ostatní
Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky, regionální pracoviště Správa CHKO České
středohoří, IDDS: 6npdyiv
Městský úřad Benešov nad Ploučnicí, stavební úřad, IDDS: ymgbfiz
Povodí Ohře, státní podnik, IDDS: 7ptt8gm
Magistrát města Děčín, Odbor životního prostředí, oddělení vodoprávní úřad a ochrany
prostředí, Ožp, Mírové nám. č.p. 1175/5, Děčín IV-Podmokly, 405 38 Děčín 2
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