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OZNÁMENÍ ZAHÁJENÍ SPOLEČNÉHO ŘÍZENÍ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU 

Severočeská vodárenská společnost a.s., IČO 49099469, Přítkovská 1689, 415 01  
Teplice, kterého zastupuje Severočeské vodovody a kanalizace, a.s., IČO 49099451, 
Přítkovská 1689, 415 01  Teplice 

(dále jen "žadatel") podal dne 20.9.2022 žádost o vydání společného povolení na stavbu 
vodního díla: 

Bohušovice nad Ohří - Tylova, Masarykova a Brozanská - rekonstrukce 
kanalizace a vodovodu 
 

(dále jen "stavba") na pozemku st. p. č.: 160, 144, 141/3, 124, 140, parc. p. č.: 587/1, 592/1, 
590/7, 635, 634, 40/4, 38/1, 632, 37, 590/11, 670/1 v katastrálním území Bohušovice nad Ohří. 
Uvedeným dnem bylo zahájeno společné územní a stavební řízení (dále jen "společné řízení"). 
Žádost byla doplněna dne 22.02. 2023. 

Městský úřad Litoměřice, jako vodoprávní úřad příslušný podle §104 odst.2 písm. c) a § 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"), jako speciální stavební úřad příslušný podle § 15 
odst. 5 vodního zákona a § 15 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a 
stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"),a 
podle §94j stavebního zákona, místně příslušný vodoprávní úřad podle § 11 zákona č. 
500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“) 

oznamuje zahájení společného řízení podle § 94m stavebního zákona a podle § 115 vodního 
zákona všem známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům, ve kterém upouští od ohledání 
na místě a ústního jednání podle § 94m odst. 3 stavebního zákona a § 115 odst. 8 vodního 
zákona. 

Dotčené orgány mohou uplatnit závazná stanoviska, účastníci řízení své námitky a veřejnost 
připomínky do 

20.04. 2023 

Účastníci řízení mohou nahlížet do podkladů rozhodnutí (Městský úřad Litoměřice, úřední dny 
pondělí a středa  8 - 17, nebo po dohodě v jiném termínu a čase). 
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Poučení: 

Závazná stanoviska dotčených orgánů, námitky účastníků řízení a připomínky veřejnosti musí 
být uplatněny v uvedeném termínu, jinak se k nim nepřihlíží. K závazným stanoviskům a 
námitkám k věcem, o kterých bylo rozhodnuto při vydání územně plánovací dokumentace, se 
nepřihlíží. K námitkám, které překračují rozsah a nesplňují požadavky § 89 odst. 4 stavebního 
zákona, se nepřihlíží. Účastník řízení ve svých námitkách uvede skutečnosti, které zakládají 
jeho postavení jako účastníka řízení, a důvody podání námitek. 

Obec může uplatnit námitky k ochraně zájmů obce a zájmů občanů obce. Vlastník pozemku 
nebo stavby, na kterých má být požadovaný záměr uskutečněn, není-li sám žadatelem, nebo 
ten, kdo má jiné věcné právo k tomuto pozemku nebo stavbě, nebo osoba, jejíž vlastnické nebo 
jiné věcné právo k sousedním stavbám anebo sousedním pozemkům nebo stavbám na nich 
může být společným povolením přímo dotčeno, může uplatňovat námitky proti 
projednávanému záměru v rozsahu, jakým je její právo přímo dotčeno. Osoba, která je 
účastníkem řízení podle zvláštního právního předpisu, může uplatňovat námitky pouze 
v rozsahu, v jakém je projednávaným záměrem dotčen veřejný zájem, jehož ochranou se podle 
zvláštního právního předpisu zabývá. 

Účastník řízení může podle § 114 odst. 1 stavebního zákona uplatnit námitky proti projektové 
dokumentaci, způsobu provádění a užívání stavby nebo požadavkům dotčených orgánů, pokud 
je jimi přímo dotčeno jeho vlastnické právo nebo právo založené smlouvou provést stavbu 
nebo opatření nebo právo odpovídající věcnému břemenu k pozemku nebo stavbě; k 
námitkám, které překračují uvedený rozsah, se nepřihlíží. 

Nechá-li se některý z účastníků zastupovat, předloží jeho zástupce písemnou plnou moc. 

 

 

 Jiřina Bartoňová, DiS. 
vedoucí Vodoprávního úřadu MěÚ Litoměřice 
 
 

 

Toto oznámení musí být vyvěšeno nejméně po dobu 15 dnů na úřední desce Městského úřadu 
Litoměřice a Městského úřadu Bohušovice nad Ohří v souladu s ust. § 25 odst. 2 a 3 správního 
řádu. Současně se písemnost zveřejní též způsobem umožňující dálkový přístup, což bude níže 
rovněž potvrzeno. 

 

 

Vyvěšeno dne: ………………………..    Sejmuto dne: …………………………… 

 

 

Zveřejněno způsobem umožňující dálkový přístup dne: …………………………… 
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Obdrží: 

 navrhovatelé – účastník řízení dle § 94k písm. a) stavebního zákona - jednotlivě  
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s., IDDS: f7rf9ns 

 účastníci řízení dle § 94k písm. b), c), d) stavebního zákona - jednotlivě 
Miroslav Grejták, Masarykova č.p. 144, 411 56  Bohušovice nad Ohří 
Marcela Grejtáková, Masarykova č.p. 144, 411 56  Bohušovice nad Ohří 
Tomáš Málek, Pokratická č.p. 163/45, Pokratice, 412 01  Litoměřice 1 
Quoc Tuan Nguyen, Husovo náměstí č.p. 43, 413 01  Roudnice nad Labem 
Ing. Ladislav Štor, Masarykova č.p. 158, 411 56  Bohušovice nad Ohří 
Jaroslava Štorová, Masarykova č.p. 158, 411 56  Bohušovice nad Ohří 
Josef Tlatla, Tyršova č.p. 107, 411 56  Bohušovice nad Ohří 
Thi Viet Hong Tran, Husovo náměstí č.p. 43, 413 01  Roudnice nad Labem 
Jana Veselá, Komenského č.p. 160, 411 56  Bohušovice nad Ohří 
Jan Veselý, Komenského č.p. 160, 411 56  Bohušovice nad Ohří 
Miroslav Veselý, Tyršova č.p. 107, 411 56  Bohušovice nad Ohří 
CETIN a.s., IDDS: qa7425t 
ČEZ Distribuce, a. s., IDDS: v95uqfy 
GasNet Služby, s.r.o., IDDS: jnnyjs6 
Marius Pedersen a.s., IDDS: dfmcfxw 
Město Bohušovice nad Ohří, IDDS: ectbffy 
Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková organizace, IDDS: 6hevxje 
Vodafone Czech Republic a.s., IDDS: 29acihr 

 účastníci řízení dle § 94k písm.e) stavebního zákona – veřejnou vyhláškou 
- osoby, jejichž vlastnické právo nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám anebo 
sousedním pozemkům nebo stavbám na nichž může být společným povolením přímo dotčeno 
– tito účastníci řízení se identifikují označením pozemků a staveb evidovaných v katastru 
nemovitostí dotčených vlivem stavebního záměru. Jsou to vlastníci následujících pozemků a 
staveb: 
vše k.ú. Bohušovice nad Ohří: 
p.p.č.: 590/2, 670/6, 670/5, 632, 643, 613/1, 585/1, 637/1, 580/7, 580/6, 580/2, 580/10, 592/2, 
580/4, 590/4, 46/1, 48/1, 48/2, 
st.p.č.: 113/1, 99/1, 99/4, 99/3, 131, 102, 103, 104, 333, 92, 688, 150, 143, 130, 244, 45, 120, 
169, 176, 206, 306, 515, 148, 43/2 ,43/1, 167, 175, 129, 128, 146, 147, 116, 117, 9 
  
 dotčené orgány 
Krajská hygienická stanice Ústeckého kraje se sídlem v Ústí nad Labem, územní pracoviště 
Litoměřice, IDDS: 8p3ai7n 
Městský úřad Litoměřice, odbor dopravy a silničního hospodářství, Topolčianská 1, Předměstí, 
412 01  Litoměřice 1 
Městský úřad Litoměřice, odbor životního prostředí, Pekařská č.p. 114/2, Předměstí, 412 01  
Litoměřice 1 

 ostatní 
Povodí Ohře, státní podnik, IDDS: 7ptt8gm 

 k vyvěšení: k vyvěšení na úřední desce a podání zprávy speciálnímu stavebnímu úřadu, 
vodoprávnímu úřadu MěÚ Litoměřice, o datu vyvěšení a sejmutí oznámení 
MěÚ Litoměřice 
MěÚ Bohušovice nad Ohří 
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