MUPIX006AR0H
Obec Heřmaň
Heřmaň 101
398 11 Protivín

V Písku dne 16.02.2015

Č. j.: ZP01/2015/06378/2/LH
Vyřizuje: Ladislav Hořejší / tel: 382 330 655

Veřejná vyhláška
Oznámení zahájení řízení
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,

oznamuje
v souladu s ust. § 115 vodního zákona, § 47 správního řádu, že na základě žádosti obce
Heřmaň (IČ 00249653), se sídlem Heřmaň 101, 398 11 Protivín

bylo zahájeno řízení
o změně stavby před jejím dokončením dle § 118 odst. 1 stavebního zákona, a to
stavby „Revitalizace toku staré Blanice“ povolené rozhodnutím MěÚ Písek odboru
životního prostředí pod čj.:ZP01/2011/39018/8/LH ze dne 5.12.2012. Předmětná změna
spočívá v prodloužení termínu výstavby z původního termínu do 30.4.2015 uvedeného
v podmínce č. 6 povolení, nově do 31.8.2015.
S odvoláním na ust. § 112 odst.2 stavebního zákona se upouští od místního šetření i ústního
jednání.
Účastníci řízení se mohou s podklady pro řízení seznámit na Městském úřadu Písek, odboru
životního prostředí, Budovcova 207 č.dveří 126, a to každé pondělí a středu od 7.30 do
17.00 hodin, pátek od 7.30 do 14.00 hodin, nebo po telefonické dohodě v jiný den. Uplatnit
své námitky popřípadě důkazy ke shora uvedenému řízení je možné nejpozději do
16.3.2015, jinak na ně nebude možno vzít zřetel. Ve stejné lhůtě mohou podat svá
stanoviska i dotčené orgány.
Otisk úředního razítka

Ing. Miloslav Šatra
vedoucí odboru životního prostředí
v z. Ing. Naděžda Černická
vedoucí oddělení vodního hospodářství

TELEFON: 382 330 111, 382 330 555
FAX: 382 214 431, 382 330 550

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

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.
Jedná se o vlastníky pozemků, na kterých bude provedena stavba, vlastníky
pozemků použitých po dobu výstavby jako komunikace a vlastníky sousedních
pozemků a staveb, kteří mohou být stavbou přímo dotčeni, vlastníky inženýrských
sítí v zájmovém území a správce vodního toku)
b) ostatní :
- 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 - zde
- MěÚ Písek- se žádostí o zveřejnění tohoto oznámení po dobu 15 dnů způsobem v místě
obvyklým a po té navrácení zdejšímu odboru
- OÚ Heřmaň - se žádostí o zveřejnění tohoto oznámení po dobu 15 dnů způsobem
v místě obvyklým a po té navrácení zdejšímu odboru (doručit do DS)
- vlastní – do spisu
Doručení veřejnou vyhláškou:
V souladu s ust. § 144 odst. 2 správního řádu bude toto oznámení doručeno veřejnou vyhláškou.
Doručení veřejnou vyhláškou se provede tak, že se písemnost vyvěsí na úředních deskách obcí a na
úřední desce správního orgánu, který písemnost doručuje. Dnem vyvěšení je den vyvěšení na úřední
desce správního orgánu, který písemnost doručuje. Patnáctým dnem po vyvěšení se písemnost
považuje za doručenou. Písemnost je po stejnou dobu zveřejněna způsobem umožňující dálkový
přístup.
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