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V Blovicích, dne 18.5.2022

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

OZNÁMENÍ
ZAHÁJENÍ ŘÍZENÍ O ZMĚNĚ STAVBY PŘED DOKONČENÍM
Obec Nové Mitrovice, IČO 00257052, 335 63 Nové Mitrovice č.p. 136, 335 61 Spálené Poříčí
(dále jen "žadatel") podala u zdejšího vodoprávního úřadu žádost o povolení změny stavby před jejím
dokončením spočívající v prodloužení lhůty k dokončení stavby:
"Rekonstrukce vodovodu Nové Mitrovice"
(dále jen "stavba"). Dnem podání žádosti bylo řízení o změně stavby před jejím dokončením zahájeno.
Na stavbu vydal povolení zdejší vodoprávní úřad dne 30.12.2008 pod č. j. MeU Blovice CJ 16756/2008.
Rekonstrukce vodovodních řadů po obci byla již z větší části realizována, prodloužení lhůty k dokončení
stavby se týká provedení vodovodního řadu 1, 1-1 a přivaděče – řad A dle schválené PD na pozemcích
(dle současného číslování) p. č. 697/6, 697/2, 691/5, 156/1, 118, 116/2,116/3, 715/3, 452/27, 452/6,
452/5, 348/2, 351, 452/28, 452/10, 452/18, 452/2 v k. ú. Nové Mitrovice a na pozemcích p. č. 455 a 454/2
v k. ú. Chynín.
Městský úřad Blovice, odbor životního prostředí, jako vodoprávní úřad věcně a místně příslušný podle
ustanovení § 104 odst. 2 písm. c) a ustanovení § 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"), § 11 odst. 1
písm. b) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších změn a předpisů a speciální stavební
úřad příslušný podle ustanovení § 15 odst. 5 vodního zákona a § 15 odst. 1 podle § 118 odst. 3 a § 112
odst. 1 stavebního zákona oznamuje zahájení řízení o změně stavby před dokončením spočívající
v prodloužení lhůty k dokončení stavby, ve kterém podle § 112 odst. 2 stavebního zákona upouští od
ohledání na místě a ústního jednání. Dotčené orgány mohou uplatnit závazná stanoviska a účastníci řízení
své námitky do
10 dnů ode dne doručení
tohoto oznámení o zahájení řízení. Účastníci řízení mohou nahlížet do podkladů rozhodnutí (Městský
úřad Blovice, odbor životního prostředí, Masarykovo nám. 143, 336 01 Blovice ve dnech pondělí a
středa: 7:00-17:00 hodin, popř. po předchozí telefonické domluvě v úterý a čtvrtek: 7:00-15:00 hodin a
v pátek: 7:00-13:30 hodin).
K později uplatněným závazným stanoviskům, námitkám, popřípadě důkazům nebude přihlédnuto.
Vodoprávní úřad po uplynutí lhůty pro podání závazných stanovisek, námitek popř. důkazů shromáždí
podklady pro vydání rozhodnutí a dává účastníkům řízení možnost ve lhůtě 5 dní po uplynutí lhůty pro
podání námitek, popř. důkazů v souladu s ustanovením § 36 odst. 3 správního řádu, vyjádřit se
k podkladům rozhodnutí. Jedná se o lhůtu pro seznámení se s kompletním spisem před vydáním
rozhodnutím ve věci, nikoli o další lhůtu pro námitky a důkazy. Námitky uplatněné v této lhůtě, by byly
námitkami opožděnými, k nimž vodoprávní úřad nepřihlíží ve smyslu zásady koncentrace řízení,
zakotvené v ustanovení § 115 odst. 8 vodního zákona.
Poučení:
Závazná stanoviska dotčených orgánů a námitky účastníků řízení musí být uplatněny v uvedeném
termínu, jinak se k nim nepřihlíží. Účastník řízení ve svých námitkách uvede skutečnosti, které zakládají
jeho postavení jako účastníka řízení a důvody podání námitek.
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Nechá-li se některý z účastníků zastupovat, předloží jeho zástupce písemnou plnou moc.

Ing. Jiří Kos
vedoucí odboru životního prostředí

Obdrží:
1. Obec Nové Mitrovice, IDDS: phvbt8c
2. Obec Čížkov, IDDS: sjsa8cn
3. U hospodáře s.r.o., IDDS: kvw7g95
4. Metropolitní kapitula u sv. Víta v Praze, IDDS: mnnbt99
5. Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, příspěvková organizace, Plzeň - jih, IDDS: qbep485
6. GasNet Služby, s.r.o., IDDS: jnnyjs6
7. CETIN a.s., IDDS: qa7425t
8. ČEZ Distribuce, a. s., IDDS: v95uqfy
9. KANALIZACE A VODOVODY Starý Plzenec, a. s., IDDS: kfbeqhh
10. ČEPRO, a.s., IDDS: hk3cdqj
11. ČEVAK a.s., středisko Přeštice, IDDS: 3ndg7rf
DOOS:
12. Krajská hygienická stanice Plzeňského kraje se sídlem v Plzni, IDDS: samai8a
13. Městský úřad Spálené Poříčí, odbor výstavby, IDDS: 5m3bhef
na vědomí:
14. Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky, IDDS: dkkdkdj
15. Městský úřad Nepomuk, odbor stavební a životního prostředí, IDDS: f6mbchf

Tento dokument musí být vyvěšen na úřední desce po dobu 15 dnů, 15. den je posledním dnem oznámení.
Úřady pro vyvěšení a podání zprávy o datu vyvěšení a sejmutí (doručeno jednotlivě):
- Městský úřad Blovice
- Obecní úřad Nové Mitrovice
- Obecní úřad Čížkov
Datum zveřejnění na úřední desce:

Datum sejmutí z úřední desky:

Vyvěšeno dne:

Sejmuto dne:

………………

……………….

V elektronické podobě umožňující

V elektronické podobě umožňující

dálkový přístup zveřejněno od:

dálkový přístup zveřejněno do:

………….......

……………….

