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Oznámení o zahájení řízení
Výzva
a
Usnesení
- doručení veřejnou vyhláškou
Dne 27.9.2011 obdržel Městský úřad Soběslav, odbor životního prostředí, žádost Obce Val o
povolení stavby vodního díla, akce s názvem „ Kanalizace a ČOV pro obce Val a Hamr “.
Dnem podání bylo zahájeno řízení o předmětné žádosti.
VÝZVA
Vzhledem k tomu, že žádost je třeba doplnit, Městský úřad Soběslav, odbor životního
prostředí, jako příslušný orgán státní správy dle § 7 odst. 2 písm. a) a § 61 odst. 1 zákona č.
128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů , dále jako příslušný správní orgán dle
ustanovení § 11 zákona č. 500/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů, správní řád, a věcně
příslušný vodoprávní úřad dle ustanovení dle § 106 zák. č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně
některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, dle § 27 odst. 1 zákona č.
274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých
zákonů, ve znění pozdějších předpisů, speciální stavební úřad dle § 15 odst. 1 písm. d) zákona
č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), a § 15 odst. 4
citovaného zákona o vodách,
žadatele, to je Obec Val , se sídlem Val 67, 391 81 Veselí nad Lužnicí
IČ: 00 66 72 26
podle § 45 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů,
vyzývá
k doplnění žádosti o následující doklady:
1. Uvést do souladu čísla pozemků stavbou dotčených i se stavbou sousedících
s aktuálním stavem dle Katastru nemovitostí v souvislosti s proběhlou
pozemkovou úpravou.

2. Předložit změnu Územního rozhodnutí pro předmětná vodní díla ve smyslu
předložené PD( tzn. místo původně zamýšlené kořenové čistírny umístit mechanickobiologickou ČOV pro 350EO).
a stanovuje lhůtu pro doplnění žádosti do 30.6.2012.
Nebudou-li podstatné vady žádosti v určené lhůtě odstraněny, nebude návrhu
vyhověno a vodoprávní úřad řízení o žádosti usnesením podle § 66 odst. 1 písm. c)
citovaného správního řádu zastaví.
USNESENÍ
Městský úřad Soběslav, odbor životního prostředí, jako příslušný orgán státní správy
dle § 7 odst. 2 písm. a) a § 61 odst. 1 zákona č. 128/200 Sb., o obcích, dále jako příslušný
správní orgán dle ustanovení § 11 zákona č. 500/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů,
správní řád, a věcně příslušný vodoprávní úřad dle ustanovení dle § 106 zák. č. 254/2001 Sb.,
o vodách a o změně některých zákonů ( vodní zákon ), ve znění pozdějších předpisů, a
speciální stavební úřad dle § 15 odst. 1 písm. d) zákona č. 183/2006 Sb., o územním
plánování a stavebním řádu ( stavební zákon ), a § 15 odst. 4 citovaného zákona o vodách,
přerušuje řízení
podle § 64 odst. 1 písm. a) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších
předpisů, o povolení stavby - „ Kanalizace a ČOV pro obce Val a Hamr “, které bylo
zahájeno na návrh žadatele – Obce Val, dne 27.9.2011.

Odůvodnění:
Městský úřad Soběslav, odbor životního prostředí, obdržel žádost investora- Obce Val
o povolení kanalizace a centrální ČOV pro obce Hamr a Val.
Vzhledem k tomu, že žádost neobsahovala potřebné podklady pro vydání rozhodnutí
v dané věci, vyzval Městský úřad Soběslav, odbor životního prostředí, žadatele o jejich
doplnění a řízení přerušil.
V souladu s ustanovením § 45 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění
pozdějších předpisů, vodoprávní úřad poskytl podateli přiměřenou lhůtu k odstranění
nedostatků podání.

Poučení o odvolání:
Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení podat podle ustanovení § 81 odst.1
správního řádu odvolání, ve kterém se uvede, v jakém rozsahu se rozhodnutí napadá a dále
namítaný rozpor s právními předpisy či nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu
předcházelo, ke Krajskému úřadu Jihočeského kraje se sídlem U Zimního stadionu 1952/2,
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370 76 České Budějovice, podáním učiněným u Městského úřadu Soběslav. Odvolací lhůta
činí dle § 83 odst. 1 správního řádu 15 dnů ode dne oznámení rozhodnutí.
Podané odvolání má v souladu s ustanovením § 85 odst.1 správního řádu odkladný
účinek. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné
Ing. Marie Staňková
Vedoucí odboru ŽP MěÚ Soběslav

Toto rozhodnutí se doručuje veřejnou vyhláškou dle ustanovení § 25 odst. 1 a 2
citovaného zákona o správním řádu, ustanovení § 115 odst. 5 stavebního zákona a § 115 odst.
8 vodního zákona s tím, že bude po dobu 15-ti dnů vyvěšeno na úřední desce OÚ Val a
MěÚ Soběslav.
Poslední den této lhůty je dnem doručení.
Do rozhodnutí je rovněž možno nahlížet na adrese www.musobeslav.cz.
Obdrží:


Obec Val

Účastníci řízení :
-

doručení veřejnou vyhláškou

Na vědomí:




Povodí Vltavy s.p., Holečkova 8, 150 24 Praha 5
Městský úřad Veselí nad Lužnicí, OVŽP
Ing. František Sedláček, Zlukovská 885, 391 81 Veselí nad Lužnicí

MěÚ Soběslav- odbor organizační a SMM- se žádostí o vyvěšení po dobu 15-ti dnů na
úřední desce. Po sejmutí prosíme tuto stranu potvrdit a vrátit. Poslední den této lhůty je
dnem doručení.
OÚ Val - se žádostí o vyvěšení po dobu 15-ti dnů na úřední desce. Po sejmutí prosíme tuto
stranu potvrdit a vrátit. Poslední den této lhůty je dnem doručení.
Vyvěšeno dne……………………………….
(MS/25863/2011)
Sejmuto dne…………………………………..
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