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UVĚDOMĚNÍ
O ZAHÁJENÍ VODOPRÁVNÍHO ŘÍZENÍ
v e ř e j n o u v yh l á š k o u
Právnická osoba Obec Nová Ves, identifikační číslo 00556351, Nová Ves čp. 4, 440 01 Louny 1
(dále jen „ţadatel“) dne 25.06.2009 podala ţádost o povolení k nakládání s vodami v katastrálním
území Nová Ves na pozemkové parcele katastru nemovitostí číslo 140/1, 140/2, 141/1, 141/2, 142/1,
159/2. Povolení k nakládání s vodami představuje akumulaci povrchových vod ve stávajícím rybníku
na Nové Vsi s následným odtokem bezejmennou vodotečí do Smolnického potoka. Uvedeným dnem
bylo zahájeno vodoprávní řízení.
Městský úřad Louny, odbor ţivotního prostředí, příslušný dle ustanovení § 10 a 11 zákona číslo
500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, podle ustanovení § 61 odstavce 1 písmene
c) a § 66 zákona číslo 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, § 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
číslo 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších
předpisů, ve vodoprávním řízení tuto ţádost posoudil. Tímto uvědomuje účastníky řízení a dotčené
správní orgány v souladu s ustanovením § 47 odstavce 1 správního řádu o zahájení vodoprávního
řízení. Jelikoţ ţádost poskytuje dostatečné podklady pro její posouzení, upouští ve smyslu § 49
odstavce 1 správního řádu od ústního jednání a místního šetření.
Účastníci řízení se mohou s podklady pro rozhodnutí seznámit na Městském úřadu Louny, odboru
ţivotního prostředí, Mírové nám. čp. 35, IV. podlaţí, č.dv. 409, a to v pondělí od 7.00 do 17.00 hodin,
ve středu od 8.00 do 18.00 hodin, v úterý a v pátek od 7.00 do 15.00 hodin. Totéţ se týká podávání
námitek účastníků řízení a námitek dotčených správních úřadů.
USNESENÍ
Městský úřad Louny, odbor ţivotního prostředí, příslušný dle ustanovení § 10 a 11 zákona číslo
500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, podle ustanovení § 61 odstavce 1 písmene
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c) a § 66 zákona číslo 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, § 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
číslo 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších
předpisů, v souladu s § 36 odstavce 1 správního řádu p r o h l a š u j e, ţe účastníci mohou své
návrhy činit do 10.08.2009.
Poučení:
Účastníci jsou oprávněni navrhovat důkazy a činit jiné návrhy po celou dobu řízení aţ do vydání
rozhodnutí. Účastníci mají právo ve stejném termínu vyjádřit v řízení své stanovisko. Účastníci se
mohou před vydáním rozhodnutí vyjádřit k podkladům rozhodnutí, popřípadě navrhnout jeho
doplnění.
Vlastník nebo uţivatel pozemků a staveb, které jsou předmětem řízení, je povinen strpět ohledání na
místě podle § 54 odstavce 1 správního řádu.
Nechá-li se některý z účastníků zastupovat, předloţí jeho zástupce písemnou plnou moc , která bude
věcně a časově vymezena.

Ing. Petr Čekal
vedoucí odboru ţivotního prostředí

Obdrží:
I. Účastníci řízení podle § 27 odstavce 1 správního řádu (do vlastních rukou):
1. Obec Nová Ves, Nová Ves čp. 4, 440 01 Louny 1
II. Účastníci řízení podle § 27 odstavce 2 a 3 správního řádu (dodejky):
1. Zemědělská vodohospodářská správa, Hlinky 131/60, Staré Brno, 603 00 Brno 3
III. Ostatní:
1. Povodí Ohře, s. p., Chomutov, Bezručova 4219, 430 03 Chomutov 3
2. Zemědělská vodohospodářská správa územní pracoviště Ţatec, Sv. Čecha 1128, 438 01 Ţatec 1

Toto uvědomění musí být vyvěšeno po dobu 30 dnů.
Městský úřad Louny a příslušný dotčený obecní úřad se žádají o vyvěšení tohoto uvědomění
na svých úředních deskách. Po uplynutí lhůty bude potvrzené uvědomění vráceno odboru
životního prostředí Městského úřadu Louny.

Vyvěšeno dne

Sejmuto dne

Razítko a podpis příslušného správního orgánu
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