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Základní organizace Českého svazu ochránců přírody 06/05 Sázava
Sídlo: U Remízu č.p. 256, 285 06 Sázava
SDĚLENÍ informace dle § 115 odst. 6 zákona č. 254/2001 Sb.
Městský úřad v Říčanech, odbor životního prostředí - vodoprávní úřad, jako vodoprávní úřad příslušný podle
ustanovení § 104 odst. 2 písm. c) a podle § 106 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých
zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vodní zákon“), a jako místně příslušný správní
orgán podle ustanovení § 11 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v souladu s ust. § 115 odst. 6 vodního
zákona informuje občanské sdružení, že dne 16.11.2021 bylo zahájeno vodoprávní řízení podle ust. § 8 odst. 1
písm. b) bod 1. vodního zákona – nakládání s podzemními vodami, jejich odběr ze souvisejícího vodního díla,
vrtané studny na pozemku parc. č.98/1, 98/4, 98/5, 98/6, 98/18, 98/19, 98/22, vše v katastrálním území Jevany.
Poučení:
V souladu s ust. § 115 odst. 6 a odst. 7 vodního zákona je občanské sdružení, jehož cílem je podle jeho stanov
ochrana životního prostředí, oprávněno být informováno o zahajovaných správních řízeních vedených podle
tohoto zákona, pokud o tyto informace vodoprávní úřad požádá. Občanské sdružení má postavení účastníka
řízení vedeného podle tohoto zákona, jestliže písemně požádá o postavení účastníka řízení do 8 dnů ode dne
sdělení informace o zahájeném řízení. Dnem sdělení informace o zahájení řízení se rozumí den doručení jejího
písemného vyhotovení nebo první den jejího zveřejnění na úřední desce správního orgánu a současně způsobem
umožňujícím dálkový přístup.
Eva Šašková v.r.
referent oddělení Vodoprávní úřad
oprávněná úřední osoba
otisk úředního razítka
Toto oznámení musí vyvěšeno po dobu 8 dnů.
Vyvěšeno dne : ………………………

Sejmuto dne : ……………………………..

Razítko , podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení.
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Obdrží:
účastníci (doručenky)
Obec Jevany, IDDS: j7sbduc
sídlo: Černokostelecká č.p. 49, 281 66 Jevany – na úřední desku
ostatní
MěÚ Říčany, Úřední deska, Masarykovo nám. č.p. 53, 251 01 Říčany u Prahy – na úřední desku

