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OZNÁMENÍ
O zAHÁJENÍ
PRODLOUŽENÍ

PLATNOSTI

ŘÍZENÍ
STAVEB

ÍHo POVOLENÍ

VYHLÁŠKA

Obec Habří, IČO 581283, Habří 32,373 84 Habří
(dále jen "stavebník") dne 15.10.2013 podal žádost o prodloužení stavebního povolení ke zřízení vodního
díla:
Vodovod Habří - samoty - vodovod a kanalizace

na pozemcích parc. č. 69/2, 69/6, 71, 515/1 516/1 v katastrálním území Habří u Lipí, čhp 1-06-03-006,
hydrogeologický rajón 631. Uvedeným dnem bylo zahájeno řízení.
Stavební objekty: SO-O1 Vodovod

0-02 Zvyšovací stanice, SO-03 Kanalizace

Údaje o předmětu rozhodnutí: jedná se o vybudování
kanalizace

vodovodu se zvyšovací

stanicí a vybudování

Odbor ochrany životního prostředí Magistrátu města České Budějovice, jako příslušný vodoprávní úřad
podle ustanovení § 11 zákona Č. 500/2004 Sb., správní řád ve znění pozdějších předpisů (dále jen
, správní řád"), ustanovení § 106 zákona Č. 254/200 I Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní
zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "vodní zákon") , a dále jako příslušný speciální stavební
úřad podle ustanovení § 15 zákona Č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu ve znění
pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), oznamuje podle § 115 odst. 1 vodního zákona a § 112
odst. 1 stavebního zákona zahájení stavebního řízení, ve kterém podle § 112 odst. 2 stavebního zákona
upouští od ohledání na místě a ústního jednání. Dotčené orgány mohou uplatnit závazná stanoviska a
účastníci řízení své námitky popřípadě důkazy
do deseti dnů od doručení tohoto oznámení,
Ve stejné lhůtě žádáme o doplnění dokladu:
•

Doklad o zaplacení správního poplatku 1000,-

•

Doklad o provedení části stavby (v termínu od kdy do kdy)
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K později uplatněným závazným stanoviskům, námitkám, popřípadě důkazům nebude přihlédnuto.
Účastníci řízení mohou nahlížet do podkladů rozhodnutí (Odbor ochrany životního prostředí, Magistrát
města České Budějovice, úřední dny pondělí a středa od 8,00 do 17,00 hod. a pátek od 8,00 do 11,30
hod.).
Poučení:
K námitkám účastníků řízení které byly nebo mohly být uplatněny při územním řízení, při pořizování
regulačního plánu nebo při vydání územního opatření o stavební uzávěře anebo územního opatření
o asanaci území, se podle § 114 odst. 2 tavebního zákona nepřihlíží.
echá-li se některý z účastníků zastupovat, předloží jeho zástupce písemnou plnou moc.
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Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 30 dnů dle § 115 odst. 8 vodního zákona na úřední desce
Magistrátu města České Budějovice a na úřední desce obecního úřadu Habří. Vývěsní lhůta začíná
den následující po dni vyvěšenÍ. Sejmutí vyhlášky je možno následující pracovní den po posledním
(patnáctém) dni vývě ní lhůty. Po uplynutí lhůty a vyznačení údajů musí být vyhláška neprodleně
vrácena zpět vodoprávnímu
úřadu (Odboru ochrany životního prostředí magistrátu města České
Budějovice).

Vyvěšeno dne:

.

ejmuto dne:

.

Razítko, podpis orgánu který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení.

Obdrží:
navrhovatel (dodejka)
1. Obec Habří, Habří 32, 373 84 Dubné, mDS: nnmb2gm
k umístění na úřední desce: (dodejky) - se žádostí o vyvěšení
2. Magistrát města České Budějovice - odbor vnitřních věcí, OVV-UD - Úřední deska
3. Obecní úřad Habří, Habří 32, 373 84 Dubné, mDS: nnmb2gm
účastníci řízeni doručení veřejnou vyhláškou podle § 112 odst:. (1) stavebního zákona
vlastníci sousedních pozemků: 42, 55/4, 55/3, 5517, 55/2, 55/8, 52411,524/2,523, 78,5, 6911, 515/2,47,
44/2 43/2,41/8,39, st.p. 56
na vědomí
4. Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, p.o., emanická 10, České Budějovice, mDS: cadk8eb
5. Magistrát města České Budějovice - stavební úřad
6. Magistrát města České Budějovice - odbor památkové péče
7. Magistrát města České Budějovice - odbor dopravy a silničního hospodářství
8. KHS Jihočeského kraje
a Sadech 25, 370 01 České Budějovice, mDS: agzai3c
9. E.O Česká republika, S.r.o., F.A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice, mDS: 3534cwz
10. Telefónica 02 Czech Republic, a.s., Za Brumlovkou 2/266, Praha, mDS: d79ch2h
11. Sprá a ChKO Blanský les, Vyšný 59 381 01 Český Krumlov, mDS: qxcdynt

