MĚSTSKÝ ÚŘAD NEPOMUK
Odbor výstavby a životního prostředí
Náměstí Augustina Němejce 63, 335 01 Nepomuk, Plzeňský kraj
Tel.: 371 519 711 Fax: 371 519 755 IČO: 00256986
e-mail: podatelna@urad-nepomuk.cz

Váš dopis zn. ze dne
9.9.2011

Naše zn. / č.j.
MÚ/VŽP/1654/11
VŽP/3035/2011 - Pe

Vyřizuje / tel / e-mail

V Nepomuku dne

Marek Petrů
371519725
marek.petru@urad-nepomuk.cz

4.10.2011

OZNÁMENÍ
ZAHÁJENÍ SPOJENÉHO ÚZEMNÍHO A STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ A POZVÁNÍ
K VEŘEJNÉMU ÚSTNÍMU JEDNÁNÍ
Obec Mladý Smolivec, IČ 00256935, Mladý Smolivec 95, 335 01 Nepomuk 1
(dále jen "stavebník") dne 9.9.2011 podal žádost o vydání územního rozhodnutí o umístění stavby a
žádost o vydání stavebního povolení ke zřízení vodního díla:
Dešťová kanalizace
Mladý Smolivec, Starý Smolivec
na pozemku parc. č. 833/4 v katastrálním území Starý Smolivec. Uvedeným dnem bylo zahájeno spojené
územní a vodooprávní řízení.
Údaje o místu předmětu rozhodnutí:
Název kraje
Název obce
Názvy katastrálních území
Název vodního toku
Čísla hydrologického pořadí
Přímé určení polohy (konec stavby) - (souřadnice X,
Y)
Přímé určení polohy (začátek stavby) - (souřadnice
X, Y)

Plzeňský
Mladý Smolivec
Starý Smolivec
Metelský potok
1-8-04-002
1097760, 799253
1097696, 799206

Popis stavby: Dešťová kanalizace v délce 80 m, profil DN 500 bude začínat u propustku na hraně
pozemku 840/11 a povede po pozemku parc. č. 833/4 se zaústěním do stávající kanalizace v majetku
obce Mladý Smolivec.
Městský úřad v Nepomuku, odbor výstavby a životního prostředí, jako vodoprávní úřad příslušný
podle § 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"), a speciální stavební úřad příslušný podle § 15 odst. 4
vodního zákona a § 15 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění
pozdějších předpisů (stavební zákon) (dále jen "stavební zákon"), spojil územní a stavební řízení podle
§ 78 odst. 1 stavebního zákona v souladu s § 140 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“)a oznamuje podle § 87 odst. 1 stavebního zákona a § 47
správního řádu zahájení spojeného územního a vodoprávního řízení a současně nařizuje k projednání
předložené žádosti veřejné ústní jednání na den
7.11.2011 v 9 00 hod. na MěÚ Nepomuk, Odbor výstavby a ŽP, 3. patro č. dveří 12
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Účastníci řízení mohou námitky, popřípadě důkazy uplatnit nejpozději při ústním jednání, jinak
k nim nebude přihlédnuto. Účastníci řízení mohou nahlížet do podkladů rozhodnutí (Městský úřad v
Nepomuku, odbor výstavby a životního prostředí, úřední dny: pondělí a středa od 7,00 - 18,00 hodin; v
jiné dny po telefonické domluvě).
Poučení:
Žadatel zajistí, aby informace o jeho záměru a o tom, že podal žádost o vydání územního
rozhodnutí a stavebního povolení, byla bezodkladně poté, co bylo nařízeno veřejné ústní jednání,
vyvěšena na místě určeném stavebním úřadem nebo na vhodném veřejně přístupném místě u
stavby nebo pozemku, na nichž se má záměr uskutečnit, a to do doby veřejného ústního jednání.
Zúčastní-li se veřejného ústního jednání více osob z řad veřejnosti a mohlo-li by to vést ke zmaření
účelu veřejného ústního jednání, zvolí si společného zmocněnce.
Účastník řízení ve svých námitkách uvede skutečnosti, které zakládají jeho postavení jako účastníka
řízení, a důvody podání námitek; k námitkám, které nesplňují uvedené požadavky, se nepřihlíží.
Účastník řízení může podle § 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 založené smlouvou provést stavbu nebo opatření nebo
právo odpovídající věcnému břemenu k pozemku nebo stavbě.
Nechá-li se některý z účastníků zastupovat, předloží jeho zástupce písemnou plnou moc.

otisk razítka

Marek Petrů
referent odboru výstavby
a životní prostředí

Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů
Vyvěšeno dne ………………..….

Sejmuto dne…………………..

Razítko a podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení

Obdrží:
účastníci (dodejky)
Účastníci územního a vodoprávního řízení :
Obec Mladý Smolivec, IDDS: 39ya6vr
Jaroslav Sloup, Argentinská č.p. 702/1, Holešovice, 170 00 Praha 7
Karel Eisman, Starý Smolivec č.p. 116, Mladý Smolivec, 335 01 Nepomuk 1
Plzeňský kraj, IDDS: zzjbr3p
Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, příspěvková organizace, IDDS: qbep485
Miroslav Slavíček, Starý Smolivec č.p. 76, Mladý Smolivec, 335 01 Nepomuk 1
Ostatní účastníci územního řízení dle § 85 odst. 2 veřejnou vyhláškou

