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Dle rozdělovníku
VĚC: povolení k nakládání s podzemními vodami a ke stavbě vrtané studny k. ú. Nové Sady u Velké Bíteše, p.p.č. 36/5.

OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ VODOPRÁVNÍHO ŘÍZENÍ
Dne 26.2.2014 obdržel odbor životního prostředí Městského úřadu Velké Meziříčí žádost od paní Ing. Marty
Jochové, Nové sady 68, 595 01 Velká Bíteš, o povolení k nakládání s podzemními vodami - k jejich odběru, podle
ustanovení § 8 odst. 1 písm. b) bod 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon),
ve znění pozdějších předpisů (dále jen vodní zákon), a povolení stavby vodního díla – „Vrtaná studna“, na pozemku
p. č. 36/5, v k. ú. Nové sady u Velké Bíteše, podle ustanovení § 15 vodního zákona. Uvedeným dnem bylo
zahájeno vodoprávní řízení.
Městský úřad Velké Meziříčí, odbor životního prostředí, jako věcně příslušný vodoprávní úřad podle ustanovení §
10 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád), a ustanovení § 104 odst.
2 písm. c) a § 106 vodního zákona, jako místně příslušný vodoprávní úřad podle ustanovení § 11 správního řádu a
dále jako příslušný speciální stavební úřad podle ustanovení § 15 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a
stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen stavební zákon),
oznamuje
podle ustanovení § 47 odst. 1 správního řádu, podle ustanovení § 115 vodního zákona a § 112 stavebního zákona
všem známým účastníkům řízení a dotčeným správním orgánům zahájení vodoprávního řízení ve výše uvedené věci
a současně podle ustanovení § 115 odst. 8 vodního zákona stanoví lhůtu
10 dnů ode dne doručení tohoto oznámení,
ve které mohou dotčené orgány uplatnit závazná stanoviska, účastníci řízení své námitky, popřípadě důkazy.
K později uplatněným závazným stanoviskům, námitkám, popřípadě důkazům nebude přihlédnuto.
Podklady týkající se věci jsou k nahlédnutí na odboru životního prostředí Městského úřadu Velké Meziříčí, budova
Náměstí 27/28, 594 13 Velké Meziříčí, v pracovní době městského úřadu (Po a St od 8,00 – 17,00 hodin, v ostatní
dny od 8,00 – 13,00 hodin), v jiném termínu na základě dohody.
Otisk úředního razítka

Mgr. Yvona Vránová, v. r.
úředník odboru životního prostředí
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Rozdělovník:
a) Účastníci řízení (doporučeně do vlastních rukou):
účastníci řízení podle ustanovení § 27 odst. 1 správního řádu
- Ing. Marta Jochová, Nové sady 68, 595 01 Velká Bíteš
účastníci řízení podle ustanovení § 27 odst. 2 a 3 správního řádu
- Pavel Řezanina, Nové Sady 75, 595 01 Velká Bíteš
- Ing. Čestmíra Řezaninová, Nové Sady 75, 595 01 Velká Bíteš
- Milada Kolková, Nové Sady 2, 595 01 Velká Bíteš
- Ing. Daniel Ventruba, Nové Sady 29, 595 01 Velká Bíteš
- Jana Ventrubová, Nové Sady 29, 595 01 Velká Bíteš
- Obec Nové sady, Nové Sady 72, 595 01 Velká Bíteš
b) dotčené orgány (doporučeně):
- Městský úřad Velká Bíteš, odbor výstavby a životního prostředí, Masarykovo nám. 87, 595 01 Velká Bíteš
c) na vědomí:
- Povodí Moravy, s. p., Dřevařská 11, 601 75 Brno
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