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Oprava požární nádrže v osadě Chrást – změna stavba před dokončením, 2019
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
Oznámení o zahájení řízení o změně stavby před dokončením spočívající v prodloužení lhůty pro
dokončení stavby a změně trvání stavebního povolení
Městský úřad Vodňany, odbor životního prostředí, jako věcně a místně příslušný vodoprávní úřad
dle § 106 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, v platném znění (dále jen vodní zákon),
dle § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění, a dále jako speciální stavební úřad
dle § 15 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění (dále jen stavební
zákon),
oznamuje zahájení řízení
dle § 115 vodního zákona na základě žádosti Obce Pivkovice, se sídlem Pivkovice 17, 387 73 Bavorov,
IČ: 00667765, v řízení zastoupené paní Jiřinou Sobkovčíkovou, se sídlem Krčská 280, 398 11 Protivín,
IČ: 06933572, ve věci změny stavby vodního díla „Oprava požární nádrže v osadě Chrást“, na níže uvedených
pozemcích v k.ú. Pivkovice, v obci Pivkovice, v kraji Jihočeském před jejím dokončením dle § 15 odst. 5 vodního
zákona a podle § 118 odst. 1 a 3 stavebního zákona, spočívající v prodloužení lhůty pro dokončení stavby do
15. 4. 2021. Tímto se prodlužuje i lhůta pro trvání stavební povolení, do stejného data, tedy do 15. 4. 2021.
Stavbou budou dotčeny následující pozemky:
p.č. 480, 479, 528/1 v k.ú. Pivkovice
Předmět žádosti:
Jedná se o změnu stavby vodního díla povoleného rozhodnutím Městského úřadu Vodňany, odboru životního
prostředí, dne 31. 3. 2017, č.j.: MUVO 3064/2017. Rozhodnutím č.j.: MUVO 1545/2018, ze dne 13. 2. 2018 byla
povolena změna stavby před dokončením, spočívající v drobných stavebních úpravách. Žádostí ze dne
15. 4. 2019, vedenou pod č.j.: MUVO 4185/2019 bylo stavebníkem požádáno o změnu stavby před dokončením,
která spočívá ve změně termínu pro dokončení stavby, který byl stanoven na 15. 4. 2021, zároveň s touto změnou
dojde ke změně trvání stavebního povolení do stejného data. Změny, které byly povoleny výše uvedeným
rozhodnutím MUVO 1545/2018 zůstávají nadále v platnosti.
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Poučení účastníků
Případné námitky nebo připomínky mohou jednotliví účastníci řízení i dotčené orgány uplatnit před vydáním
rozhodnutí. Na pozdější námitky nebude možno brát zřetel. Správní orgán rozhodne nejdříve po 10 dnech ode
dne doručení tohoto oznámení.
Do podkladů pro rozhodnutí je možné nahlédnout na Městském úřadu Vodňany, odboru životního prostředí - úseku
vodního hospodářství, v úřední dny od 8.00 do 17.00 hodin.
Nechá-li se některý z účastníků zastupovat, předloží jeho zástupce písemnou plnou moc.

Ing. Michaela Oberpfalzerová
referentka odboru životního prostředí
oprávněná úřední osoba
Příloha: Výzva k zaplacení správního poplatku
Rozdělovník:
Účastníci řízení:
 adresát + příloha
 Povodí Vltavy, státní podnik, Holečkova 8, Praha 5, závod Horní
371 21 České Budějovice
 E.ON Servisní, s.r.o., F. A. Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice
 Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Olšanská 2681/6, 130 00 Praha 3

Vltava,

Litvínovická

5,

Dotčené orgány:

Městský úřad Vodňany, odbor životního prostředí – ochrana přírody a krajiny, odpadové hospodářství

Městský úřad Vodňany, odbor výstavby a ÚP
Na vědomí:

Obecní úřad Pivkovice – úřední deska

Městský úřad Vodňany, odbor životního prostředí – vlastní 1x

Obecní úřad Pivkovice žádáme o vyvěšení této vyhlášky na úřední desce obecního úřadu na dobu 15 dnů a poté
o její předání, s vyznačením data vyvěšení a sejmutí a s potvrzením obecního úřadu, zdejšímu odboru životního
prostředí.

Vyvěšeno dne:

Sejmuto dne:

Razítko, podpis
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