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VĚC: Vrtaná studna – k. ú. Nové Sady u Velké Bíteše, p. p. č. 287/1.

OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ KOLAUDAČNÍHO ŘÍZENÍ

a
pozvánka k ústnímu jednání a místnímu šetření
Městský úřad Velké Meziříčí, odbor životního prostředí, obdržel dne 22.8.2012 od paní Jany Svobodové,
Pod Spravedlností 562, 595 01 Velká Bíteš, a pana Leoše Svobody, Borovník 26, 594 51 Křižanov, žádost
o povolení k užívání vodního díla – „Vrtaná studna“, v k. ú. Nové Sady u Velké Bíteše, p. p. č. 287/1,
podle ustanovení § 15 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve
znění pozdějších předpisů (dále jen vodní zákon), a ustanovení § 76 a násl. zákona č. 50/1976 Sb., o
územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen stavební
zákon). Současně bylo požádáno o povolení změny stavby před jejím dokončením podle ustanovení § 68
stavebního zákona.
Stavba byla povolena rozhodnutím Městského úřadu Velká Bíteš, odboru výstavby a životního prostředí,
ze dne 30.6.2006 č. j. MÚVB 1353/06/VÝST/U-2. Termín pro dokončení stavby byl stanoven do
3.7.2008.
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 a jako místně příslušný vodoprávní úřad podle
ustanovení § 11 správního řádu, a dále jako příslušný speciální stavební úřad podle ustanovení § 15 odst. 4
vodního zákona a ustanovení § 120 odst. 1 stavebního zákona, oznamuje podle ustanovení § 47 odst. 1
správního řádu, v souladu ustanovením § 80 stavebního zákona, účastníkům řízení a dotčeným správním
úřadům zahájení kolaudačního řízení a svolává k předloženému návrhu ústní jednání spojené s místním
šetřením na den
13.9.2012 v 9,00 hodin
se schůzkou účastníků na místě stavby.
Účastníci řízení a dotčené správní úřady mohou své námitky a stanoviska uplatnit nejpozději při ústním
jednání, jinak k nim nebude přihlédnuto (§ 80 odst. 2 stavebního zákona).
Podklady týkající se věci jsou k nahlédnutí na odboru životního prostředí Městského úřadu 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, jinak budou předloženy při ústním jednání.
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V souladu s ustanovením § 33 odst. 1 správního řádu si může účastník řízení zvolit zmocněnce
k zastoupení v jednání, a to na základě plné moci učiněné písemně nebo ústně do protokolu, v souladu s
ustanoveními §§ 33, 34 a 35 správního řádu.
Otisk úředního razítka

Mgr. Yvona Vránová, v. r.
úředník odboru životního prostředí

Rozdělovník:
účastníci řízení (doporučeně do vlastních rukou):
účastníci řízení podle ustanovení § 27 odst. 1 správního řádu:
- Jana Svobodová, Pod Spravedlností 562, 595 01 Velká Bíteš
- Leoš Svoboda, Borovník 26, 594 51 Křižanov
účastníci řízení podle ustanovení § 27 odst. 3 správního řádu:
- obec Nové Sady, Nové Sady 72, 595 01 Velká Bíteš
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