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Městský úřad Čáslav
odbor životního prostředí
nám. Jana Žižky z Trocnova 1,28601 Čáslav
Sídlo odboru: Gen. Eliáše 6, Čáslav

Č.j.:
Spis. zn.:
Vyřizuje:
Tel:
E-mail:
Čáslav

III. změna vodoprávního

rozhodnutí:

stavba"

ŽP/304511 5/Sk
1556114
Jana Skotnicová
327300 124
skotnicova@meucaslav.cz
18. ůnora 2015

Vodovod Horušice, Horkal., Brambory"

ROZHODNUTÍ
VEREJNA VYHLASKA
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,
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Městský úřad Čáslav, odbor životního prostředí, jako příslušný vodoprávní úřad a speciální
stavební úřad podle ustanovení § 106 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých
zákonů (vodní zákon) a ustanovení § 15 odst. 1 písmo d) zákona č. 50/1976 Sb., o územním
plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů,
účastníkovi řízení podle § 27 odst. I písmo b) správního řádu, kterým je:

Svazek obcí" Čertovka "
Se sídlem Horka I. čp. 48,286 01 Čáslav,
rc 75120 968
v

J. prodlužuje
podle § 68 - 70 zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební
zákon) prodloužení platnosti stavebního povolení vydaného na stavbu" Vodovod Horušice,
Horka 1., Brambory", o 2 roky, tj. do 31.1. 2016. Stavební povolení bylo vydáno
Městským úřadem Čáslav, odborem životního prostředí pod č. j. ŽP/12545/2479/05 ze dne
25.9.2006 a bylo prodlouženo již 2x. Stavba by měly být zahájena do 31.1.2016.

II. povoluje
podle § 68 odst.

I zákona

zákon) změnu stavby " Vodovod
Městského úřadu Cáslav, odboru
ze dne 25.9.2006, před jejím dokončením

č. 5011976 Sb. (stavební

Horušice, Horka J., Brambory", povolenou rozhodnutím
životního
takto:

prostředí

pod č. j. ŽPI12545/2479/05

.
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Podmínka č. 7 bude znít: Stavba vodního
Ostatní

díla bude dokončena

části povolení Č.J.: ŽP/12545/2479/05

zůstávají

do 31. 12.2016.

v platnosti

beze změny.

Odůvodnění
Městskému úřadu Čáslav, odboru životního prostředí byla dne 17.10.2014 doručena žádost
Svazku obcí Čertovka, se sídlem Horka T. 48, o povolení prodloužení
termínu dokončení
stavby " Vodovod Horušice, Horka 1., Brambory" o 2 roky. Současně byla prodloužena
platnost stavebního povolení o 2 roky. Jedná se o třetí prodloužení platnosti stavebního
povolení a třetí změnu stavby před dokončením. Důvodem žádosti o prodloužení termínu
dokončení stavby je nezískání finančních prostředků.
Podle § 115 zákona č. 254/200 I Sb. a § 47 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění
pozdějších předpisů, oznámil příslušný vodoprávní
úřad zahájení vodoprávního
řízení
veřejnou vyhláškou účastníkům řízení pod ČJ.: ŽP/16839/1556114/Sk
ze dne 26.11.2014,
kterým nebylo stanoveno ústní jednání (místní šetření). Účastníci řízeni mohli své námitky a
stanoviska ke změně stavebního povolení uplatnit podle § 115 odst. 8 vodního zákona
nejpozději do 30 dnů ode dne sejmutí vyhlášky na úředních deskách příslušných úřadů.
Městskému úřadu nebyly vzneseny písemné ani ústní připomínky a námitky.
Posouzení vodoprávního
úřadu:
Vodoprávní úřad na základě předložených dokladů a původního rozhodnutí o stavebním
povolení na výše uvedenou akci zjistil, že prodloužení termínu dokončení stavby je možné.
Proto bylo rozhodnuto
tak, jak je uvedeno ve výroku tohoto rozhodnutí.
Současně
s prodloužením termínu dokončení stavby byla prodloužena platnost stavebního povolení.

Poučení

účastníků

Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení podat odvolání, ve kterém se uvede v jakém
rozsahu se rozhodnutí napadá a dále namítaný rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost
rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo, ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho oznámení
ke Krajskému úřadu Středočeského
kraje, podáním učiněným u Městského úřadu Čáslav.
Odvolání se podává v počtu 2 stejnopisů. Nepodá-Ii účastník potřebný počet stejnopisů,
vyhotoví je na jeho náklady Městský úřad Čáslav. Podané odvolání má odkladný účinek.
Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.

Digitálně podepsal Jana Skotnicová
Datum: 19.02.2015 10:58:50 +01 :00
Jana Skotnicová
pověřená vedením odboru

Vyvěšeno dne:

Sejmuto

dne
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Rozhodnutí

obdrží:

Účastníci řízení:
I. Svazek obcí Čertovka, Horka i. čp. 48, 286 O 1 Čáslav
2. Obec Horušice, 286 O I Čáslav
3. Obec Horka 1., Horka 48, 286 O I Čáslav
4. Obec Brambory, 286 O I Čáslav
5. Městys Bílé Podolí, 285 72 Bílé Podolí
Dotčené orgány:
I. Městský úřad Čáslav, odbor vnějších vztahů, orgán státní památkové péče,
nám. Jana Žižky z Trocnova 1,28601
Čáslav
2. Městský úřad Čáslav, odbor výstavby a re$ionálního rozvoje,
nám. Jana Zižky z Trocnova I, 286 O I Cáslav
3. Městský úřad Čáslav, odbor dopravy, nám. Jana Žižky z Trocnova 1,286 O I Čáslav
4. Krajská hygienická stanice, územní pracoviště, U Lorce 40, 284 O I Kutná Hora

Ostatní účastníci řízení veřejnou yyhláškou

Obecní úřad Horušice, obecní úřad Horka I, obecní úřad Brambory, obecní úřad Bílé
Podolí a Městský úřad Čáslav žádáme zdvořile o vyvěšení na úřední desku po dobu lSti
dnů a poté potvrzenou vyhlášku vrátit zpět na Městský úřad Čáslav, odbor životního
prostředí.

