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Odbor životního prostředí
Velké náměstí 114/3
pracoviště Budovcova 207/6
397 19 PÍSEK
Č. j.: ZP01/2011/39018/6/LH

V Písku dne 07.02.2012

Vyřizuje: Ladislav Hořejší / tel: 382 330 655

Veřejná vyhláška

USNESENÍ
Městský úřad Písek, odbor životního prostředí jako příslušný orgán státní správy dle § 7
odst. 2) a § 61 odst. 1) zák.č. 128/2000 Sb., o obcích, místně příslušný správní orgán podle
ust.§ 11 zák.č. 500/2004 Sb., správní řád, věcně příslušný vodoprávní úřad podle ust. § 106
zák.č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), a speciální
stavební úřad dle § 15 odst. 1 zák.č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu
(stavební zákon), a § 15 odst. 4 vodního zákona, všechny ve znění pozdějších předpisů,
v souladu s ust. § 115 odst. 1 vodního zákona

rozhodl
podle ust. § 64 odst. 1 písm. a) správního řádu tak, že vedené řízení o povolení stavby
„Revitalizace toku staré Blanice“

p ř e r u š u j e,
současně s výzvou vypravenou dne 7.2.2012, adresovanou žadateli, stavebníkovi – obci
Heřmań (IČ 00249653), se sídlem Heřmaň 101, 398 11 Protivín, k odstranění nedostatků
žádosti a k doplnění nutných podkladů.
Pokud nebudou uvedené nedostatky ve stanovené lhůtě do 31.7. 2012 odstraněny, Městský
úřad Písek, odbor životního prostředí, v souladu s ust. § 66 odst. 1 písm. c) správního řádu,
řízení zastaví.

Odůvodnění
Žadatel, obec Heřmaň, podal dne 5.12.2011 žádost o stavební povolení stavby „Revitalizace
toku staré Blanice“. Předmětné řízení bylo zahájeno podáním žádosti. K žádosti o stavební
povolení žadatel nedoložil veškeré povinné podklady a na základě výzvy v oznámení řízení
je nedoplnil. Dále v průběhu řízení na základě námitek účastníka se objevily i další
nedostatky, které je potřeba, aby stavebník vyřešil a podklady doplnil tak, aby byly k dispozici
všem účastníkům řízení. Jelikož žádost neobsahuje povinné podklady uvedené ve vyhlášce
č. 432/2001 Sb., v platném znění, byl žadatel současně vyzván k doplnění podkladů.
TELEFON: 382 330 111, 382 330 555
FAX: 382 214 431, 382 330 550

EMAIL: e-podatelna@mupisek.cz
ID DS: p5ibfya

Jelikož oznámení o zahájení řízení bylo z důvodu velkého počtu účastníků doručováno
formou veřejné vyhlášky tak i toto procesní rozhodnutí oznamuje vodoprávní úřad stejným
způsobem.
Z uvedeného důvodu správní orgán přerušuje řízení a současně stanovuje termín pro
doplnění podkladů.
Poučení účastníků: Proti tomuto usnesení může účastník řízení ve lhůtě do 15 dnů ode dne
jeho oznámení podat odvolání, podle ustanovení § 76 odst. 5 správního řádu, ke Krajskému
úřadu Jihočeského kraje podáním učiněným u Městského úřadu Písek. Odvolání jen proti
odůvodnění usnesení je nepřípustné. Včas podané odvolání nemá v souladu s ust. § 76
odst. 5 správního řádu odkladný účinek.

Otisk úředního razítka

Ing. Miloslav Šatra
vedoucí odboru životního prostředí
v.z. Ing. Naděžda Černická
vedoucí oddělení vodního hospodářství
Rozdělovník :
a) účastníci řízení :
- stavebník – Obec Heřmaň – doručit do vlastních rukou
- ostatní – doručováno veřejnou vyhláškou (řízení s velkým počtem účastníků řízení dle §
144 správního řádu, doručováno veřejnou vyhláškou dle § 25 správního řádu a §
113 odst. 3 stavebního zákona. Jedná se o vlastníky pozemků, na kterých bude
provedena stavba, vlastníky sousedních pozemků a staveb, kteří mohou být
stavbou přímo dotčeni, vlastníky inženýrských sítí v zájmovém území a správce
vodního toku)
b) ostatní :
- MěÚ Písek, odbor výstavby a ÚP
- Drážní úřad, Škroupova 11, 301 36 Plzeň (doručit do DS)
- Krajský úřad Jihočeského kraje, odbor životního prostředí, zemědělství a lesnictví, U
Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice (doručit do DS)
- MěÚ Písek, odbor ŽP – ZPF, SOP, odpadové hospodářství - zde
- MěÚ Písek- se žádostí o zveřejnění tohoto usnesení po dobu 15 dnů způsobem v místě
obvyklým a po té navrácení zdejšímu odboru
- OÚ Heřmaň - se žádostí o zveřejnění tohoto usnesení po dobu 15 dnů způsobem v místě
obvyklým a po té navrácení zdejšímu odboru (doručit do DS)
- vlastní – do spisu
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