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Městský úřad Mnichovo Hradiště
Odbor výstavby a životního prostředí - oddělení speciálních činností

Masarykovo nám. 1, 295 21 Mnichovo Hradiště
Číslo jednací: MH–VŽP/9515/2018/Vjp Vaše zn./Č.j.:
JID: 22907/2018/MH Ze dne : 27.6.2018
Vyřizuje: Ing. Petr Vojtek
Telefon: 326 776 742
E-mail: petr.vojtek@mnhradiste.cz Mnichovo Hradiště   18.7.2018
 

Stavební bytové družstvo
Máchova 23
295 01  Mnichovo Hradiště
IČ: 00036331

 
Poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, 
ve znění pozdějších předpisů

Městský úřad Mnichovo Hradiště, Odbor výstavby a životního prostředí, jako místně příslušný vodoprávní 
úřad dle § 106 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb. o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen „vodní zákon“), speciální stavební úřad dle § 15 odst. 5 vodního zákona a § 15 odst. 1 
písm. d) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů 
(dále jen „stavební zákon“), a jako místně příslušný vodoprávní úřad podle ustanovení § 11 zákona 
č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vodoprávní úřad“), obdržel dne 
27.6.2018 žádost Stavebního bytového družstva (IČ 00036331), se sídlem Máchova 23, 295 01  Mnichovo 
Hradiště, jako účastníka řízení o vydání stavebního povolení ke stavbě vodního díla – Objekt SO-06 
Zasakování v rámci akce Bytový dům, 18 bytových jednotek v ul. Obránců Míru, Mnichovo Hradiště 
na pozemcích parc. č. 1494/1 a 1495/1 v k. ú. Mnichovo Hradiště, v kraji Středočeském, obci Mnichovo 
Hradiště, HGR 4430 Jizerská křída levobřežní, hydrologické povodí Veselky, č. h. p. 1-05-02-059, 
o poskytnutí následující informace:

o jiném stavu dané věci uvedené v žádosti ze dne 27.6.2018 (např. zda bylo vydáno nějaké následné 
rozhodnutí týkající stavby Bytového domu, 18 bytových jednotek v ul. Obránců Míru v Mnichově Hradišti.

K Vaší žádosti sdělujeme:
Dne 16.2.2017, vodoprávní úřad vydal v souladu s § 12 odst. 4 vodního zákona rozhodnutí pod č.j. MH–
VŽP/12760/2016-4/16/Vjp o prodloužení platnosti povolení k nakládání s vodami – k jinému nakládání s nimi 
- zasakování dešťových vod ze střechy bytového domu a z parkoviště přes vložený lapol prostřednictvím 
vsakovací galerie do vod podzemních, v kraji Středočeském, obci Mnichovo Hradiště, na pozemku parc. č. 
1494/1 v k. ú. Mnichovo Hradiště, které bylo povoleno ve výroku I. rozhodnutí MěÚ Mnichovo Hradiště, 
Odbor výstavby a ŽP, ze dne 19.3.2015, pod č.j. VŽP/5912/2011-73/12/Voj (nabylo právní moci dne 
29.7.2015) a o prodloužení lhůty k dokončení stavby vodního díla Objekt SO - 06  Zasakování, prováděné 
v rámci akce: „Bytový dům, 18 bytových jednotek v ul. Obránců míru, Mnichovo Hradiště“ na pozemcích 
parc. č. 1494/1 a 1495/1 v k. ú. Mnichovo Hradiště (podmínka č. 13 výroku II. výše uvedeného rozhodnutí) 
dle § 118 odst. 2 stavebního zákona.

Povolení k nakládání s vodami dle § 8 odst. 1 písm. a) bod 5 bylo prodlouženo do 31.12.2027.

Lhůta k dokončení stavby byla prodloužena, s přímou vazbou na stejný datový termín, stanovený 
v pravomocném stavebním povolení na stavbu Bytového domu, do 31.1.2020.

Toto rozhodnutí Vám nebylo doručeno, protože jste nebyli účastníky vodoprávního řízení. Účastníkem 
vodoprávního řízení je dle § 115 vodního zákona žadatel, obec, v jejímž územním obvodu k nakládání 
s vodami dochází a správce vodního toku, v případech, kdy se řízení dotýká vodního toku. Dále proto, 
že vodoprávní úřad vyhodnotil, že prodloužením lhůty k dokončení stavby vodního díla nedojde k ohrožení 
vodohospodářských ani jiných zájmů nad únosnou míru a nedojde k dotčení práv účastníků řízení.

Stavební povolení, ke stavbě vodního díla Objekt SO - 06  Zasakování, prováděné v rámci akce: „Bytový 
dům, 18 bytových jednotek v ul. Obránců míru, Mnichovo Hradiště“ na pozemcích parc. č. 1494/1 a 1495/1 
v k. ú. Mnichovo Hradiště vydané dne 19.3.2015, pod č.j. VŽP/5912/2011-73/12/Voj, nabylo právní moci dne 
29.7.2015. 
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Dle § 115 odst. 4 stavebního zákona stavební povolení pozbývá platnosti, jestliže stavba nebyla zahájena 
do 2 let ode dne, kdy nabylo právní moci. Stavební povolení pozbývá platnosti též dnem, kdy stavební úřad 
obdrží oznámení stavebníka o tom, že od provedení svého záměru upouští (to neplatí, jestliže stavba již byla 
zahájena).

Dle dostupných informací vodoprávního úřadu, nebyla stavba dosud zahájena.

Vodoprávní úřad dále uvádí, že k Vámi uvedenému pozemku parc. č. 1949/1 v k.ú. Mnichovo Hradiště, 
v posledních 5 letech nevydával žádné rozhodnutí.

otisk razítka

elektronicky podepsáno

Ing. Petr Vojtek
odborný referent
oprávněná úřední osoba


		2018-07-18T08:36:37+0000
	Vojtek Petr Ing.
	Konverze dokumentu




