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Dle rozdělovníku 

 

VĚC: geologické práce v  k. ú.  Jívoví,  p.p.č. 561/16.    

 

OZNÁMENÍ  

O ZAHÁJENÍ VODOPRÁVNÍHO ŘÍZENÍ 
 

Dne 19.7.2019 obdržel odbor životního prostředí Městského úřadu Velké Meziříčí žádost od žadatele:  FARMA 

BLATINY-CZ, s. r.o., Jívoví 78, 594 51 Jívoví, IČ: 25565605, kterého na základě plné moci zastupuje společnost 

ENVIREX, spol. s.r.o., Petrovická 861, 592 31 Nové Město na Moravě, IČ: 47914700, o vydání souhlasu dle § 17 

odst. 1 písm. i) zákona č.  254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších 

předpisů (dále jen vodní zákon), ke geologickým pracím spojeným se zásahem do pozemku p. č. 561/16 v k. ú. 

Jívoví, za účelem následného využití průzkumného díla na stavbu pro jímání podzemní vody (studny). Uvedeným 

dnem bylo zahájeno vodoprávní řízení 

 

Popis díla: průzkumný hydrogeologický vrt, hloubka vrtu 80 m, výstroj PVC 125 mm. 

 

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, jako místně příslušný vodoprávní úřad podle ustanovení § 11 správního řádu,    

o z n a m u j e 

podle ustanovení § 47 odst. 1 správního řádu, podle ustanovení § 115 odst. 8  vodního zákona všem známým 

účastníkům řízení a dotčeným správním orgánům zahájení vodoprávního řízení ve výše uvedené věci a současně 

podle ustanovení § 115 odst. 8 vodního zákona stanoví lhůtu  

10 dnů ode dne doručení tohoto oznámení, 

ve které mohou dotčené orgány uplatnit závazná stanoviska, účastníci řízení své námitky, popřípadě důkazy. 

K později uplatněným závazným stanoviskům, námitkám, popřípadě důkazům nebude přihlédnuto.  

 

Podklady týkající se věci jsou k nahlédnutí na odboru životního prostředí Městského úřadu Velké Meziříčí, budova 

Náměstí 27/28, 594 13 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.     

 

Otisk úředního razítka 

Mgr. Yvona Vránová, v. r.  

úředník odboru životního prostředí  

 

Rozdělovník: 

a) účastníci řízení (doporučeně do vlastních rukou): 

účastníci řízení podle ustanovení § 27 odst. 1 správního řádu 

- FARMA BLATINY-CZ, s. r.o., Jívoví 78, 594 51 Jívoví, zastoupený: společností ENVIREX, spol. s.r.o., 

Petrovická 861, 592 31 Nové Město na Moravě, IČ: 47914700 

účastníci řízení podle ustanovení § 27 odst.  2 a 3 správního řádu 

- Obec Jívoví, Jívoví 40, 594 51 Jívoví 

b) dále obdrží: 

- Obvodní báňský úřad pro území krajů Libereckého a Vysočina, Tř. 1. máje 858/6, 460 01 Liberec 
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