Městský úřad Mnichovo Hradiště
Odbor výstavby a životního prostředí - oddělení speciálních činností
Masarykovo nám. 1, 295 21 Mnichovo Hradiště
Číslo jednací:
JID:
Vyřizuje:
Telefon:
E-mail:

MH–VŽP/4906/2018-3/Mac
11951/2018/MH
Lenka Macounová
326 776 743
lenka.macounova@mnhradiste.cz

Vaše zn./Č.j.:
Ze dne:
Mnichovo Hradiště 11.04.2018

OZNÁMENÍ
O ZAHÁJENÍ SPOLEČNÉHO ŘÍZENÍ
Český hydrometeorologický ústav, IČ 00020699, se sídlem Na Šabatce 17, 143 06 Praha 4, zastoupený na
základě plné moci ze dne 09.06.2017 společností Vodohospodářský rozvoj a výstavba, a.s., IČ 47116901, se
sídlem Nábřežní 90/4, Smíchov, 150 00 Praha, podal dne 27.03.2018 u zdejšího vodoprávního úřadu žádost
o vydání společného povolení (územního a stavebního rozhodnutí) ke stavbě vodního díla „Limnigraf
Březina“ umístěného na pozemcích parc. č. 472/1 a parc. č. 762/1 v k.ú. Březina u Mnichova Hradiště, v kraji
Středočeském, v obci a místní části Březina, HGR 4430 – Jizerská křída levobřežní, hydrologické povodí
Žehrovky, na levém břehu vodního toku Žehrovka (IDVT 10100209), ř. km 0,665, č. h. p. 1-05-02-0300,
orientační souřadnice (S-JTSK) stavby Y: 692162, X: 997970.
Účelem stavby je monitorování hydrosféry v ČR. Objekt limnigrafické stanice bude sloužit k měření vodních
stavů v toku Žehrovka. Odstraněním původní stavby a vybudováním moderní limnigrafické stanice dojde ke
zlepšení kvality a přesnosti hydrologických předpovědí, výpočtů a povodňového varovného systému. Stanice
bude součástí monitorovací sítě ČHMÚ. Stavba obsahuje obslužný domek (velín), koncentrační práh v toku,
přístupové schodiště do toku, chráničku pro vedení čidel, vodočetnou lať a břehové opevnění.
Městský úřad Mnichovo Hradiště, Odbor výstavby a životního prostředí, jako příslušný vodoprávní úřad
s působností speciálního stavebního úřadu dle § 104 odst. 2 písm. c), § 106 odst. 1 a § 15 odst. 5 zákona
č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „vodní zákon“),
a § 15 odst. 1 písm. d) a podle § 94j zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění
pozdějších předpisů, (dále jen „stavební zákon“), oznamuje podle § 47 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád,
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“) a v souladu s ustanovením § 94m odst. 1 stavebního
zákona zahájení společného řízení a jelikož jsou mu dobře známy poměry staveniště a žádost poskytuje
dostatečný podklad pro posouzení navrhované stavby a stanovení podmínek k jejímu provádění, u p o u š t í
ve smyslu § 94m odst. 3 stavebního zákona od ústního jednání.
Účastníci řízení mohou své námitky a případné důkazy uplatnit nejpozději do 15 kalendářních dnů
ode dne doručení tohoto oznámení, jinak k nim nebude přihlédnuto. Ve stejné lhůtě mohou sdělit svá
závazná stanoviska dotčené orgány. K později uplatněným závazným stanoviskům, námitkám, popřípadě
důkazům nebude přihlédnuto.
Účastníci řízení a jejich zástupci mohou nahlédnout do spisu a pořizovat si z něho výpisy. Do spisu je možné
nahlédnout na Městském úřadě Mnichovo Hradiště, Odboru výstavby a životního prostředí, oddělení speciálních
činností, II. patro, č. dveří 203 (návštěvní dny: po, st od 8:00 do 11:00 a od 13:00 do 17:00 hodin). Nechá-li se
některý z účastníků řízení zastupovat, předloží jeho zástupce písemnou plnou moc.
Městský úřad Mnichovo Hradiště, Odbor výstavby a životního prostředí, oddělení speciálních činností současně
v souladu s ustanovením § 36 odst. 3 správního řádu dává účastníkům řízení možnost vyjádřit
se k podkladům rozhodnutí, a to ve lhůtě do 3 pracovních dnů od výše stanovené lhůty pro námitky
účastníků řízení. Po uplynutí této lhůty bude ve věci vydáno rozhodnutí, které bude účastníkům řízení v souladu
s ustanovením § 72 správního řádu oznámeno. Do podkladů rozhodnutí mohou v případě potřeby účastníci
řízení a jejich zástupci nahlédnout na Městském úřadě Mnichovo Hradiště, Odboru výstavby a životního
prostředí, oddělení speciálních činností. Jedná se o lhůtu pro seznámení se spisem před vydáním rozhodnutí
ve věci, nikoli o další lhůtu pro námitky. Námitky uplatněné v této lhůtě by byly námitkami opožděnými, k nimž
stavební úřad nepřihlíží.
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Účastník řízení nebo jeho zástupce je v souladu s ustanovením § 36 odst. 4 zákona č. 500/2004 Sb., správní
řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "správní řád") povinen předložit na výzvu oprávněné úřední osoby
průkaz totožnosti. Průkazem totožnosti se rozumí doklad, který je veřejnou listinou, v němž je uvedeno jméno
a příjmení, datum narození a místo trvalého pobytu, popřípadě bydliště mimo území České republiky a z něhož
je patrná i podoba, popřípadě jiný údaj umožňující správnímu orgánu identifikovat osobu, která doklad
předkládá, jako jeho oprávněného držitele. Případně je třeba dále předložit doklad opravňující k jednání
za právnickou osobu. Účastník řízení může podle § 14 odst. 2 správního řádu namítat podjatost úřední osoby,
jakmile se o ní dozví. K námitce se nepřihlédne, pokud účastník řízení o důvodu vyloučení prokazatelně věděl,
ale bez zbytečného odkladu námitku neuplatnil.

otisk razítka

podepsáno elektronicky
Lenka Macounová
odborný referent
oprávněná úřední osoba

Doručí se:
Účastníci řízení o vydání územního rozhodnutí a stavebního povolení
1.
Český hydrometeorologický ústav, Na Šabatce 17, 143 06 Praha 4 (prostřednictvím zmocněnce:
Vodohospodářský rozvoj a výstavba, a.s., Nábřežní 90/4, Smíchov, 150 00 Praha)
2.
Obec Březina, Březina 82, 294 11 Loukov u Mnichova Hradiště
3.
Správa železniční dopravní cesty, Dlážděná 1003/7, Nové Město, 110 00 Praha 1
4.
Povodí Labe, státní podnik, Víta Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí, 500 03 Hradec Králové
5.
Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, Žižkov, Praha 130 00
Dotčené orgány
1.
Drážní úřad, sekce stavební – územní odbor Praha, Wilsonova 300/8, 121 06 Praha 2
2.
MěÚ Mnichovo Hradiště, Odbor VŽP, odd. SČ - ÚÚP, Masarykovo nám. 1, 295 21 Mnichovo Hradiště
3.
MěÚ Mnichovo Hradiště, Odbor VŽP, odd. ŽP – ochrana přírody, Masarykovo nám. 1, 295 21 Mnichovo
Hradiště
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