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OZNÁMENÍ

O ZAHÁJENÍ ŘÍZENÍ

Město Lysá nad Labem, IČO 00239402, Husovo náměstí 23, 289 22 Lysá nad Labem,
které zastupuje VODA CZ s.r.o., IČO 25969692, Bohuslava Martinů 1038, 500 02 Hradec Králové

(dále jen "stavebník") dne 23.2.2022 podal žádost o vydání povolení k nakládání s podzemními vodami –
k jejich čerpání za účelem snižování jejich hladiny při realizaci stavby vodního díla:

Rekonstrukce kanalizace v ul. Mírová vč. ČSOV
snižování hladiny podzemní vody

Lysá nad Labem, Litol č.p. 289, Husova 33

na pozemku st. p. 428, parc. č. 349, 152/4, 100/2 v katastrálním území Litol, město Lysá nad Labem,
okres Nymburk, kraj Středočeský. Uvedeným dnem bylo zahájeno řízení.

Údaje o předmětu rozhodnutí:

Stavebník žádá o povolení k nakládání s podzemními vodami - k jejich čerpání za účelem snižování jejich
hladiny podle § 8 odst. 1 písm. b) bod č. 3. vodního zákona při realizaci stavby vodního díla – čerpací
stanice odpadních vod na pozemku st.p. 428 v k.ú. Litol (dále jen „nakládání s vodami“). Stavební jáma
hloubky 12,3 m pod terénem bude odvodněna jednou odvodňovací čerpací jímkou. Z odvodňovací
čerpací jímky budou vody přečerpávány do vodního toku Litolská svodnice IDVT 10185579. Je zažádáno
o čerpání podzemní vody po dobu 3 měsíců v množství 0,6 – 1,1 l/s. Množství čerpané vody bude měřeno
v souladu s § 10 odst. 1 písm. b) vodního zákona.

Městský úřad Lysá nad Labem, Odbor výstavby a životního prostředí, jako vodoprávní úřad místně
příslušný podle § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen
"správní řád"), věcně příslušný podle § 104 odst. 1 a 2 písm. c) a § 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"), oznamuje podle § 47 odst. 1 správního řádu zahájení řízení o povolení nakládání s vodami.
V souladu s § 115 odst. 8 vodního zákona upustil od ústního jednání a stanovil, že, dotčené orgány mohou
uplatnit závazná stanoviska a účastníci řízení své námitky, popřípadě důkazy do

10 dnů od doručení tohoto oznámení.

K později uplatněným závazným stanoviskům, námitkám, popřípadě důkazům nebude přihlédnuto.
Účastníci řízení mohou nahlížet do podkladů rozhodnutí (Městský úřad Lysá nad Labem, Odbor výstavby
a životního prostředí, úřední dny pondělí a středa 7,00 - 12,00 a 12,30 - 18,00 hod.).
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Poučení:

Účastníci mají právo vyjádřit v řízení své stanovisko. Účastníci se mohou před vydáním rozhodnutí
vyjádřit k podkladům rozhodnutí, popřípadě navrhnout jeho doplnění. Účastník řízení ve svých námitkách
uvede skutečnosti, které zakládají jeho postavení jako účastníka řízení, a důvody podání námitek.

Nechá-li se některý z účastníků zastupovat, předloží jeho zástupce písemnou plnou moc.

Ing. Vendula Štěpánková
referent Odboru výstavby a životního prostředí

oprávněná úřední osoba
[otisk úředního razítka]

Obdrží:

účastníci řízení podle § 27 odst. 1 správního řádu (dodejky)
VODA CZ s.r.o., IDDS: xrna4te

sídlo: Bohuslava Martinů č.p. 1038/20, Pražské Předměstí, 500 02 Hradec Králové 2
zastoupení pro: Město Lysá nad Labem, Husovo náměstí 23, 289 22 Lysá nad Labem

Povodí Labe, státní podnik, IDDS: dbyt8g2
sídlo: Víta Nejedlého č.p. 951/8, Slezské Předměstí, 500 03 Hradec Králové 3

účastníci řízení podle § 27 odst. 2 správního řádu (dodejky)
neznámí účastníci řízení (odběratelé podzemních vod) dle ustanovení § 25 odst. 1 správního řádu
veřejnou vyhláškou

dotčené orgány
Městský úřad Lysá nad Labem, Odbor výstavby a životního prostředí, IDDS: 5adasau

sídlo: Husovo náměstí č.p. 23/1, 289 22 Lysá nad Labem

Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů.

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

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