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'A VYHLAŠKA

Čistírna odpadních vod, prodlouŽení kanalizace a vodovod - kemp AT
075.
Oznámení o zahájení vodoprávního

Milavy, č.h.p. 1-08-02-

řízení

Městský úřad Strakonice, odbor životního prostředí, jako příslušný vodoprávní úřad, dle §
106 zákona č.2541200 1 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, v platném znění (vodni zákon) a
speciální stavební úřad, dle § 15 zákona Č. 18312006 b., o územním plánování a stavebním řádu,
v platném znění (stavební zákon), oznamuje, dle § 47 odst. 1 zákona Č. 500/2004 Sb., správní řád, v
platném znění, že bylo na základě žádosti Obce Velká Turná, Velká Turná 41, 386 01 Strakonice,
vodoprávní řízení, dle § 115 vodního zákona, ve věci prodloužení lhůty k dokončení stavby
vodního díla "Čistírna odpadních vod, prodloužení kanalizace a vodovod - kemp ATC Milavy,
ě.h.p. 1-08-02-075", dle § 115 odst. 4 stavebního zákona.
Jedná se o prodloužení Lhůtyk dokončení stavby do 31.12.2015.
Stavba byla povolena rozhodnutím Městského úřadu trakonice, odboru životního prostředí, č.j.
ŽPI1768/J-2625/G-2241/I-2410/2009P, ze dne 18.3.2009.
Stavbou dotčené pozemky:
872/8,999/35,999/26,999/28,812/4,872/9,

st. 105,872110,872/11

v k.ú. Velká Turná

Stavebníka žádáme o doložení kopie dokladu o zaplacení správního poplatku.
Vzhledem k tomu, že jsou stavebnímu úřadu známy poměry staveniště a žádost poskytuje
dostatečný podklad pro posouzení navrhované stavby, bylo dle § 112 stavebního zákona upuštěno
od ústního jednání a ohledání na místě.
Dle § 36 odst. 3 správního řádu mají účastníci řízení možnost před vydáním rozhodnutí
vyjádřit se k podkladům rozhodnutí. Do podkladů pro rozhodnutí je možné nahlédnout na
Městském úřadu Strakonice, odboru životního prostředí - oddělení vodního hospodářství, v pondělí
od 8 do 16 hodin, ve středu od 8 do 18 hodin a v pátek od 8 do 11:30 hodin.
Případné námitky nebo připomínky mohou jednotliví účastníci řízení uplatnit nejpozději do
10 dnů ode dne doručení tohoto oznámení. Po uplynutí lhůty vodoprávní úřad ve věci rozhodne.
echá-li se některý z účastníků řízeni za tupovat, předloží jeho zástupce písemnou plnou
moc.
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Příloha: složenka (v

7021 61902.300.-

Kč)

Rozdělovník:
Účastníci řízení (§ 27 odst. I správního řádu):
Obec Velká Turná, 386 O I Strakonice + příloha
Úča tníci řízení (§ 27 odst. 2 správního
doručení veřejnou vyhláškou

řádu):

Dotčené orgány státní správy:
MěÚ Strakonice, odbor dopravy, Velké nám. 2, 386 O I Strakonice
Na vědomí:
vlastní
Obecní úřad Velká Turná (I x na úradnl desku)
MěÚ Strakonice, kancelář tajemníka (dálkový přístup, na úřední desku)

Toto rozhodnutí bude vyvěšeno formou veřejné vyhlášky na úřední desce Obecního úřadu
Velká Turná patnáct dnů a poté bude předáno MěÚ Strakonice, odboru ŽP, s vyznačením
data vyvěšení a sejmutí a potvrzením úřadu. Zároveň bude zveřejněno po stejnou dobu na
úřední desce Městského úřadu trakonice a způsobem umožňujícím dálkový přístup.

Patnáctým dne po vyvesení se povazuje písemnost za doručenou,
zveřejnění umožňující i dálkový přístup.

byla-li splněna

podmínka

Úřední deska:

Dálkový přístup:

Velké náměsti 2
38621 trakonice
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