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USNESENÍ
Výroková část
Městský úřad Louny, odbor ţivotního prostředí, příslušný dle ustanovení § 10 a 11 zákona číslo
500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), podle ustanovení §
61 odstavce 1 písmene c) a § 66 zákona číslo 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů
a § 2 odstavce 1 zákona číslo 314/2002 Sb., o stanovení obcí s pověřeným obecním úřadem a
stanovení obcí s rozšířenou působností, a dále jako vodoprávní úřad příslušný podle § 104 odstavce
2 písmene c) a § 106 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon),
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vodní zákon“),
r o z h o d l podle ustanovení § 66 odstavce 1 písmene g) správního řádu, ţe vodoprávní řízení ve
věci vydání správního rozhodnutí o povolení k akumulaci povrchových vod v katastrálním území
Konětopy u Pnětluk na pozemkové parcele katastru nemovitostí číslo 57/2, zahájené dne 06.10.2010
na základě ţádosti, kterou podala právnická osoba Obec Pnětluky, identifikační číslo 00556394,
Pnětluky č.p. 26, 440 01 Louny 1, kterou zastupuje fyzická osoba oprávněná k podnikání p. Ing. Jiří
Kubelka, identifikační číslo 62248821, Třeskonice č.p. 46, 438 01 Ţatec (dále jen „ţadatel“),
zastavuje.
Účastníci řízení, na něţ se vztahuje rozhodnutí správního orgánu (§ 27 odstavce 1 správního řádu):
právnická osoba Obec Pnětluky, identifikační číslo 00556394, Pnětluky č.p. 26, 440 01 Louny 1,
kterou zastupuje fyzická osoba oprávněná k podnikání p. Ing. Jiří Kubelka, identifikační číslo
62248821, Třeskonice č.p. 46, 438 01 Ţatec

Odůvodnění
Městský úřad Louny, odbor ţivotního prostředí obdrţel dne 06.10.2010 ţádost o povolení
k nakládání s vodami. Nakládání s vodami – akumulace povrchových vod - se týkalo stávající vodní
nádrţe, která se bude opravovat. Podzemní voda, vyvěrající na povrch, je soustředěna ve stávající
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pramenní jímce a potrubím odvedena do stávající vodní nádrţe. Součástí dokladové části ţádosti
bylo povolení ke stavbě „Rekonstrukce vodní nádrţe“ z roku 1984 a rozhodnutí o kolaudaci stavby
„Rekonstrukce vodní nádrţe“ z roku 1986.

Poučení

účastníků

Proti tomuto usnesení můţe účastník řízení podat podle ustanovení § 76 odstavce 5 správního
řádu odvolání, ve kterém se uvede v jakém rozsahu se usnesení napadá a dále namítaný rozpor
s právními předpisy nebo nesprávnost usnesení nebo řízení, jeţ mu předcházelo, ve lhůtě do 15 dnů
ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu Ústeckého kraje v Ústí nad Labem, odboru ţivotního
prostředí a zemědělství, podáním učiněným u Městského úřadu Louny, odboru ţivotního prostředí.
Odvolání se podává ve dvojím vyhotovení. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je
na jeho náklady Městský úřad Louny. Podané odvolání nemá v souladu s ustanovením § 76 odstavce
5 správního řádu odkladný účinek. Odvolání jen proti odůvodnění usnesení je nepřípustné.

Ing. Petr Čekal
vedoucí odboru ţivotního prostředí

Otisk úředního razítka

Obdrží:
Účastníci:
1. Obec Pnětluky, IDDS: 4rcav72, zastoupená p. Ing. Jiřím Kubelkou, Třeskonice č.p. 46, 438 01
Ţatec
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