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OZNÁMENÍ

o zahájení vodoprávního řízení - povolení stavby vodního díla - vyhláška

Žadatel – Obec Doudleby, Doudleby 6, 370 07 České Budějovice kterou zastupuje - VAK projekt s r.o., 
Boženy Němcové 12/2, 370 01 České Budějovice, IČO: 28159721, jednatel Ing. Jiří Pudil podal dne 20. 8.
2015 u zdejšího vodoprávního úřadu žádost o povolení stavby vodního díla dle § 15 odst. 1 vodního 
zákona:

„DOUDLEBY  - DOSTAVBA KANALIZACE“

(dále jen "stavba") na pozemcích parc.č. 295, 1185/1, 250/1, 1200/19, 1200/1, 251/5, 266, 280/3, 
1180/19, 1180/20, 37/1, 37/2, 1202/1, 1180/18 v katastrálním území Doudleby

Stavební objekty:
SO – 01  Gravitační kanalizace
SO – 02  Tlaková kanalizace

Odbor ochrany životního prostředí Magistrátu města České Budějovice podle § 106 zák. č. 254/2001 Sb., 
o vodách a změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, v souladu s ust. § 15 
zákona č. 183/2006, o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v souladu s ust. § 11 
zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, oznamuje zahájení vodoprávního řízení, a protože jsou mu dobře 
známé vodohospodářské poměry staveniště a žádost s přiloženými podklady poskytuje dostatečný 
podklad pro posouzení navrhované stavby, upouští, ve smyslu ustanovení § 112 odst. 2 stavebního 
zákona, od místního šetření (ústního jednání).

Účastníci řízení mohou nahlédnout do příslušné projektové dokumentace a podkladů na odboru ochrany 
životního prostředí Magistrátu města v Českých Budějovicích, v úředních hodinách: pondělí a středa - v 
době od 800 do 1700 hod. a v pátek v době od 8,00-11,30 hod.

Účastník řízení může podle ust. § 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 odpovídající věcnému břemenu k pozemku nebo 
stavbě. Účastník řízení ve svých námitkách uvede skutečnosti, které zakládají jeho postavení jako 

Viz rozdělovník:



Zn. OOZP/7699/2015/Pak str. 2

účastníka řízení, a důvody podání námitek; k námitkám, které překračují rozsah uvedený ve větě 
první, se nepřihlíží.

Účastníci řízení - další dotčené osoby: doručováno veřejnou vyhláškou podle ust. § 144 správního řádu, 
podle ust. § 112 odst. 1 stavebního zákona, identifikace označením pozemků a staveb evidovaných v KN 
přímo dotčených vlivem záměru: parc.č. st. 19, st. 20, st. 21, st.22, st. 23/1, st. 27/2, st. 27/3, st. 88, st. 
479, 22, 24, 35/2, 33/2, 34/2, 35/3, 35/6, 37/3, 40, 32/1, 32/2, 1180/8, 290/3, 250/23, 250/6, 250/7, 
250/26, 250/25, 300/3, 246/13, 300/14, 249/3, 249/2, 246/4, 246/5, 246/6, 246/7, 246/8, 246/9, 
246/10, 246/11, 242/5, 246/12, 244, 812/6, 287/2, 284/4, 284/26, 284/27, 284/28, 284/29, 284/30, 
284/31, 384/32, 284/33, 284/34, 284/35, 284/36, 284/37, 285/4, 285/5, 285/6, 87, 67/2, 272/2, 258/9 v 
katastrálním území Doudleby

Bude doložen doklad:
- plán kontrolních prohlídek stavby
- doklad o zaplacení správního poplatku 3000,- Kč.

Své námitky a připomínky mohou, ve smyslu ustanovení § 112 odst. 2 stavebního zákona uplatnit 
nejpozději do deseti dnů od doručení tohoto oznámení, jinak k nim nebude přihlédnuto. Ve stejné lhůtě 
jako účastníci řízení jsou povinny sdělit svá stanoviska i dotčené orgány státní správy.

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

Magistrát města, Odbor kanceláře tajemníka a Obec Doudleby žádáme o zveřejnění vyhlášky 
obvyklým způsobem na veřejné tabuli. Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů, poté je 
nutno toto potvrzené oznámení poslat zpět na zdejší odbor.

Ing. Svatopluk Mika
vedoucí odboru ochrany životního prostředí
Magistrát města České Budějovice

Obdrží:
Navrhovatel:

- VAK projekt s r.o., Boženy Němcové 12/2, 370 01 České Budějovice

Na vědomí:
- Obec Doudleby - s žádostí o vyvěšení na úřední desce na 15 dnů
- MM - Odbor kanceláře tajemníka se žádostí o vyvěšení na 15 dnů
- Magistrát města České Budějovice - Odbor památkové péče 
- Stavební úřad, Magistrát města České Budějovice – zde
- OOŽP, oddělení ochrany přírody a krajiny - zde
- Povodí Vltavy s.p., Litvínovická 5, 370 01 České Budějovice
- ČEVAK a.s., Severní 8, 370 10 České Budějovice
- Jihočeský vodárenský svaz, S.K. Neumanna 19, 370 01 České Budějovice
- E.ON Česká Republika, s.r.o., regionální správa, F. A. Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice
- Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Olšanská 2681/6, 130 00 Praha 3 - Žižkov


		2015-09-02T06:25:32+0000
	Mika Svatopluk Ing.
	Konverze dokumentu




