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Dle rozdělovníku

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

Usnesení
Městský úřad Kostelec nad Orlicí, stavební úřad - životní prostředí, jako věcně příslušný vodoprávní
úřad podle § 104 odst. 2 písm. c) a § 106 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých
zákonů v platném znění (dále jen „vodní zákon“), jako místně příslušný vodoprávní úřad podle
ustanovení § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní
řád“), a jako 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“),

r o z h o d l
podle ustanovení § 66 odst. 1 písm. a) správního řádu
tak, že vodoprávní řízení ve věci – žádosti o povolení k odběru podzemních vod pro potřeby jednotlivých
občanů (domácností) a o vydání společného povolení pro stavbu vodního díla, vrtané studny o
hloubce 30 m, za účelem – zásobování RD pitnou vodou a závlahy zahrady, v obci Albrechtice nad
Orlicí, na pozemku č. parc. 235/4 v kat. území Albrechtice nad Orlicí podané dne 01.03.2018

se zastavuje,
a to z důvodu, že žadatel – pan Ing. Vladimír Haller, nar. 01.03.1964, bytem Na Záboří 849, 530 02
Pardubice vzal dne 09.05.2018 svoji žádost zpět.
Účastník řízení (§ 27 odst. 1 správního řádu):
Pan Ing. Vladimír Haller, nar. 01.03.1964, Na Záboří 849, 530 02 Pardubice

Odůvodnění:
Pan Ing. Vladimír Haller, nar. 01.03.1964, bytem Na Záboří 849, 530 02 Pardubice, dne 01.03.2018
požádal Městský úřad Kostelec nad Orlicí, Stavební úřad - životní prostředí, jako věcně a místně
příslušný vodoprávní úřad, o povolení k odběru podzemních vod pro potřeby jednotlivých občanů
(domácností) a o vydání společného povolení pro stavbu vodního díla, vrtané studny o hloubce 30 m,
za účelem – zásobování RD pitnou vodou a závlahy zahrady, v obci Albrechtice nad Orlicí, na pozemku
č. parc. 235/4 v kat. území Albrechtice nad Orlicí podané dne 01.03.2018.
Vodoprávní úřad dne 09.05.2018 obdržel od výše uvedeného žadatele zpětvzetí žádosti, a to z důvodu,
že stavba vrtané studny byla umístěna rozhodnutím ze dne 03.04.2018, pod č.j.
MÚTý/STAV/4905/2017-10-Rozh-ÚŘSP-Pa, vydané Městským úřadem Týniště nad Orlicí, odborem –
stavební úřad.
Z uvedených důvodů nezbylo než rozhodnout tak, jak je uvedeno ve výroku tohoto rozhodnutí.
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Poučení

účastníků:

Proti tomuto usnesení může účastník řízení podat podle ustanovení § 76 odst. 5 správního řádu
odvolání, ve kterém uvede, v jakém rozsahu se usnesení napadá a dále namítaný rozpor s právními
předpisy nebo nesprávnost usnesení nebo řízení, jež mu předcházelo, ve lhůtě do 15-ti dnů ode dne
jeho doručení ke Krajskému úřadu Královéhradeckého kraje se sídlem v Hradci Králové (Pivovarské
náměstí 1245, Hradec Králové), podáním učiněným u Městského úřadu v Kostelci nad Orlicí,
Stavebního úřadu – životního prostředí. Odvolání se podává v počtu jednoho stejnopisu. Nepodá-li
účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je na jeho náklady Městský úřad Kostelec nad Orlicí.
Podané odvolání nemá, v souladu s ustanovením § 76 odst. 5 správního řádu, odkladný účinek.
Odvolání jen proti odůvodnění usnesení je nepřípustné.

Bc. Lucie LÉDROVÁ
vedoucí stavebního úřadu – životního prostředí
Žadatel:
Pan Ing. Vladimír Haller, nar. 01.03.1964, Na Záboří 849, 530 02 Pardubice
Dále obdrží osobně do vlastních rukou:
Pan Ing. Jan Krejčí, Huntířov 92, 54401 Vítězná
Paní Bc. Pavlína Krejčová, č. p. 74, 53401 Chvojenec
Pan Josef Krb, č. p. 3, 51721 Nová Ves
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, Rašínovo nábřeží 390/42, Nové Město, 12800
Praha 2
Obec Albrechtice nad Orlicí, Na výsluní 275, 517 22 Albrechtice nad Orlicí,
Dále obdrží veřejnou vyhláškou:
Paní Alena Rösslerová, č. p. 93, 50333 Praskačka

Úřady pro vyvěšení a podání zprávy o datu vyvěšení a sejmutí: (doručení jednotlivě)
Městský úřad Kostelec nad Orlicí, Palackého nám. 38, 517 41 Kostelec nad Orlicí
Obec Albrechtice nad Orlicí, Na výsluní 275, 517 22 Albrechtice nad Orlicí
Toto zahájení řízení musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů na úřední desce a elektronické úřední desce
Městského úřadu Kostelec nad Orlicí a místně příslušného obecního úřadu Albrechtice nad Orlicí.
Vývěsní lhůta začíná den následující po dni vyvěšení. Sejmutí vyhlášky je možno následující pracovní
den po posledním (patnáctém) dni vývěsní lhůty. Po uplynutí lhůty a vyznačení údajů musí být vyhláška
neprodleně vrácena zpět vodoprávnímu úřadu.
Vyvěšeno dne: ..............................

Sejmuto dne: ....................................

........................................................................................
Otisk úředního razítka a podpis oprávněné osoby k vyvěšení a sejmutí
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