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OZNÁMENÍ
o zahájení správního řízení o žádosti a vyrozumění o možnosti vyjádřit se k podkladům rozhodnutí
VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU
Městský úřad Havlíčkův Brod, odbor životního prostředí (dále jen odbor ŽP) jako věcně příslušný
vodoprávní úřad podle ustanovení § 104 odst. 2 písm. c) a ustanovení § 106 zákona č. 254/2001 Sb.,
o vodách a o změně některých zákonů ve znění pozdějších předpisů (dále jen vodního zákona) a dále
jako věcně příslušný speciální stavební úřad podle § 15 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a
stavebním řádu (dále jen stavebního zákona) a jako místně příslušný správní orgán podle § 11 zákona
č. 500/2004 Sb., správního řádu ve znění pozdějších předpisů (dále jen správního řádu) obdržel dne
20.2.2014 od obce Horní Krupá, IČO 00267481, Horní Krupá 49, 580 01 Havlíčkův Brod (dále jen
žadatele) žádost o prodloužení platnosti stavebního povolení pro akci „Kanalizace a ČOV Horní Krupá“.
Jedná se o prodloužení platnosti stavebního povolení stavby vodního díla dle § 115 odst. 4 stavebního
zákona.
Jedná se o stavbu vodního díla pro akci „Kanalizace a ČOV Horní Krupá“. Stavba byla povolena
rozhodnutím č.j. OZP/3006/2009/Za ze dne 18.1.2010 (nabylo právní moci dne 26.2.2010), platnost
stavebního povolení byla již jednou prodloužena rozhodnutím č.j. OZP/120/2012/Va ze dne 3.2.2012
(nabylo právní moci dne 21.2.2012).
Účel stavby: bezpečné odvedení odpadních vod od jednotlivých objektů v obci a jejich předčištění
před vypuštěním do vod povrchových na právním předpisem stanovené hodnoty, bezpečné odvedení
srážkových vod z území obce a zajištění zásobování pitnou vodou části obce.
Členění vodního díla na jednotlivé stavební objekty:
SO
SO
SO
SO
SO

01
02
03
04
05

Splašková kanalizace
Dešťová kanalizace
Vodovod
ČOV (technologie)
ČOV (stavební část)

Stavba bude umístěna na pozemcích p. č. (seznam pozemků s uvedením vlastníků pozemků je součástí
projektové dokumentace): 2702/1, 1634/11, 1587/44, 1636/7, 1638/35, 1638/9, 1638/54, 1638/15,
1638/26, 83/1, 2651, 1587/40, 1637/2, 1628/1, 1587/40, 2641/15, 83/2, 1587/58, 2740, 2641/18,
2745, 2641/7, 2642/1, 25/1, 22/1, 22/2, 25/12, 25/13, 25/14, 65/3, 2676/3, 2676/2, 28/4, 2679/1,
87/11, 2738/1, 2742/1, st. p. č. 25 KN, 87/18, 86/17, 1626/2, 2641/17, 25/1, 22, 28/4, 2679 PK.
Všechny pozemky se nachází v k. ú. Horní Krupá u Havlíčkova Brodu.
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Dnem podání žádosti bylo zahájeno vodoprávní řízení. Odbor ŽP podle § 115 odst. 8 vodního zákona
v souladu s § 47 správního řádu
oznamuje
všem známým účastníkům řízení a dotčeným správním úřadům zahájení správního řízení ve výše
uvedené věci a současně jim
dává možnost vyjádřit se
ke shromážděným podkladům ve lhůtě do 10 dnů ode dne doručení tohoto oznámení, neboť
žadatelem byly předloženy veškeré podklady, na jejichž základě lze rozhodnout. V uvedené lhůtě
mohou dotčené orgány uplatnit závazná stanoviska a účastníci řízení své námitky, popřípadě důkazy.
Odbor ŽP je zároveň upozorňuje, že k později uplatněným závazným stanoviskům, námitkám,
popřípadě důkazům nebude přihlédnuto.
Do podkladů pro rozhodnutí lze nahlédnout u odboru ŽP v 1. patře budovy V Rámech 1855 ve dnech
pondělí a středa od 8.00 do 17.00, mimo tyto dny po předchozí domluvě.

Nechá li se účastník řízení zastupovat, předloží jeho zástupce písemnou plnou moc v souladu s § 33
správního řádu a doklad totožnosti.

Ing. Miluše Ostatnická
referentka odboru

Obdrží:
Účastníci řízení:
Obec Horní Krupá, Horní Krupá 49, 580 01 Havlíčkův Brod – IDDS xy5a9v7
Povodí Vltavy, státní podnik, Holečkova 106/8, 150 24 Praha – Smíchov – IDDS gg4t8hf

Žádáme městský úřad Havlíčkův Brod a úřad obce Horní Krupá o zveřejnění tohoto oznámení jako
veřejné vyhlášky způsobem v místě obvyklým, a to po dobu nejméně 15 dnů, včetně způsobu
umožňující dálkový přístup, v souladu s § 25 odst. 2 a § 144 odst. 6 správního řádu. Podepsaná a
orazítkovaná vyhláška bude předána vodoprávnímu úřadu.

Vyvěšeno dne:……………………………………………….

Sejmuto dne:……………………………………………………………

Razítko, podpis:…………………………………………….

Razítko, podpis:……………………………………………………….

Zveřejněno bez příloh. Přílohy jsou k dispozici na odboru ŽP ve dnech pondělí a středa od 8.00 do
17.00 hod., mimo tyto dny pouze po předchozí domluvě.

