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Oznámení zahájení řízení veřejnou vyhláškou
Městský úřad Kaplice, odbor životního prostředí, územního plánování a památkové péče, který
je podle ust. § 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“), příslušným vodoprávním
úřadem (dále též „vodoprávní úřad“) a podle ust. § 15 zákona č. 183/2006 Sb., o územním
plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební
zákon“), příslušným speciálním stavebním úřadem, oznamuje podle ust. § 115 vodního
zákona, podle ust. § 112 odst. 1 stavebního zákona a podle ust. § 47 zákona č. 500/2004 Sb.,
správní řád, ve znění pozdějších předpisů, zahájení řízení ve věci prodloužení platnosti
stavebního povolení podle ust. § 115 odst. 4 stavebního zákona k provedení stavby
„Kanalizace a ČOV Stradov u Kaplice“.
Předmětem řízení je prodloužení platnosti stavebního povolení podle ust. § 115 odst. 4
stavebního zákona vydaného dne: 18. 6. 2013 pod Č.j.: MěÚK/12147/2013. Rozhodnutí nabylo
právní moci dne 21. 7. 2013. Platnost povolení byla prodloužena rozhodnutím vydaným pod
č.j.: MěÚK/23458/2015, platnost povolení byla prodloužena do 21. 7. 2017. Následně byla
platnost povolení prodloužena rozhodnutím vydaným pod č.j.: MěÚK/30085/2017, platnost
povolení byla prodloužena do 21. 7. 2019. Nová žádost o jeho prodloužení byla podána 15. 7.
2019. Podle ust. § 115 odst. 4 stavebního zákona se podáním žádosti staví běh lhůty platnosti
stavebního povolení.
Základní údaje o stavbě:
− účel vodního díla: čištění odpadních vod, pro 111-135 EO
− druh vodního díla: čistírna odpadních vod, podle ust. § 55 odst. 1 písm. c) vodního zákona
− umístění vodního díla: na pozemcích podle katastru nemovitostí (dále jen „KN“) parc.č.
978/1, 978/2, 991/17, 979/2, 40/2, 979/3, 33/2, 35/1, 983/2, 991/10, 33/1, 72/5, 979/4,
k.ú. Stradov u Kaplice, Jihočeský kraj, č. hydrog. raj. 6310-Krystalikum v povodí Horní
Vltavy a Úslavy, souřadnice: S-JSTK: y-759721,76, x-1192616,66.
− členění stavby vodního díla: stoky S, S1, S2, S3, S4, S5, ČOV
− způsob čištění: mechanicko-biologické
− typ čov: AS VARIOcomp 125N.
Projektovou dokumentaci vypracoval Bohuslav Šandera, autorizovaný technik pro stavby
vodního hospodářství a krajinného inženýrství, spec. stavby zdravotně technické ČKAIT
0101606.
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Žadatel:
− Obec Omlenice, se sídlem Omlenička 44, 382 41 Kaplice, IČO 00246034
Vzhledem k tomu, že jsou vodoprávnímu úřadu dobře známy poměry staveniště a žádost
poskytuje dostatečný podklad pro posouzení navrhované stavby, upouští správní orgán podle
§ 112 odst. 2 stavebního zákona, od nařízení ústního jednání a zároveň podle § 112 odst. 1
téhož zákona stanovuje lhůtu do 15 dnů od doručení veřejnou vyhláškou, ve které mohou
účastníci řízení uplatnit své námitky a dotčené orgány státní správy sdělit svá stanoviska.
K později uplatněným námitkám účastníků řízení nebude přihlédnuto. Svá stanoviska a
případné námitky doručte ve stanovené lhůtě vodoprávnímu úřadu.
Upozorňujeme žadatele tj.: obec Omlenice, se sídlem Omlenička 44, 382 41 Kaplice, IČO
00246034, že do stanovené lhůty (10 dnů) je nutné zaplatit správní poplatek ve výši 1 000,Kč (slovy: Jeden tisíc korun českých). Poplatek je stanoven položkou 18 odst. 2 Sazebníku
správních poplatků, přílohy k zákonu č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění
pozdějších předpisů. Tuto částku uhraďte na účet podepsaného správního orgánu u: Česká
spořitelna a.s. pobočka Kaplice, číslo účtu 0580009369/0800, konst. symbol 0558 a variabilní
symbol 7102262803.
Do podkladů řízení lze nahlédnout u vodoprávního úřadu, každé pondělí a středu od 800 hod
do 1700 hod.
Tato písemnost je doručována veřejnou vyhláškou podle ust. § 144 odst. 2 správního řádu.
Oznámení zahájení správního řízení veřejnou vyhláškou bude 30 dní vyvěšeno na úřední
desce Městského úřadu Kaplice a Obecního úřadu Omlenice. Podle ust. § 25 odst. 2
správního řádu je patnáctý den této lhůty dnem doručení

Bc. Roman Okrouhlý
vedoucí odboru životního prostředí
územního plánování a památkové péče

Na této písemnosti označí orgán, který ji vyvěsil data vyvěšení a sejmutí z úřední desky a
písemnost opatřená podpisem oprávněné osoby a razítkem obce bude vrácena orgánu, který
o správním řízení uvědomil účastníky řízení.
Vyvěšeno dne ……………………….

Sejmuto dne ………………………..
2
Čj: MěÚK/22628/2019

Obdrží účastník řízení (podle ust. § 27 odst. 1 správního řádu):
− Obec Omlenice, se sídlem Omlenička 44, 382 41 Kaplice, IČO 00246034
Obdrží účastníci řízení (podle ust. § 27 odst. 1 správního řádu a podle ust. § 109 písm. c)
stavebního zákona):
− Povodí Vltavy, státní podnik, závod Horní Vltava, Litvínovická silnice 5, 371 21 České
Budějovice, IČO 70889953
− Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, 13000 Praha 3 – Žižkov, IČO 01312774
Obdrží účastníci řízení (podle ust. § 27 odst.2 správního řádu):
− E.ON Česká Republika, a.s., F.A.Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice, IČO
25733591
− Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Olšanská 2681/6, 130 00 Praha 3, IČO
04084063
Obdrží účastníci řízení (podle ust. § 27 odst.2 správního řádu podle ust. § 109 písm. e) a f)
stavebního zákona): (veřejnou vyhláškou)
− Majitelé sousedních pozemků a osob majících k pozemkům právo odpovídající věcnému
břemenu či služebnosti uvedených v KN pod parc.č: 165/1, 70/1, 991/17, 991/16, 1, 33/2,
33/1, 991/1, 991/12, 991/11, 42/2, 162/2, 162/3, 165/2, 164/3, 156/2, 167/1, 55/2, 55/4,
44/1, 44/2, 49/1, 49/2, 52/2, 52/1, 991/24, 991/13, 9/1, 991/14, 55/1, 55/3, 52, 9, 997, 10,
12/1, 169/2, 169/1, 170, 15/1, 15/3, 991/20, 23/2, 271/3, 21/1, 32/1 v k.ú. Stradov u Kaplice
Na vědomí:
− Městský úřad Kaplice, odbor stavební úřad, Náměstí 70, 382 41 Kaplice
− Městský úřad Kaplice, odbor dopravy a silničního hospodářství
− Krajská hygienická stanice JČ kraje, územní pracoviště Český Krumlov, Havraní ulice 594,
381 01 Český Krumlov
Dále obdrží:
− Městský úřad Kaplice, odbor vnitřních věcí (k vyvěšení veřejné vyhlášky na úřední desce)
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