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Městský úřad Cáslav
odbor životního prostředí
nám. Jana Žižky z Trocnova I, 286 O1 Čáslav
Sídlo odboru: Gen. Eliáše 6, Čáslav

Č.j.
Spis. zn.:

ŽP/13368/12/Si
2637/12

Vyřizuje:
Telefon:
E-mail:

Ing. Eva Sikstová
327 300 136
sikstova@meucaslav

Čáslav 26. října 2012

Oznámení o zahájení vodoprávního

řízení

Městský úřad Čáslav, odbor životního prostředí jako příslušný vodoprávní úřad podle ustanovení
§ 106 zákona Č. 254/200 I Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon) a § 120 zákona
Č. 50/1976 Sb., o územním
plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších
předpisů, oznamuje podle ustanovení § 115 zákona o vodách, že na žádost Svazku obcí "Čertovka"
bylo dnem doručení 10. 8. 2012 zahájeno vodoprávní řízení ve věci prodloužení termínu dokončení
stavby a prodloužení platnosti stavebního povolení vydaného na stavbu vodního díla "Vodovod
Horušice, Horka I., Bram bory" podle § 68 - 70 zákona Č. 50/1976 Sb.
Stavba "Vodovod Horušice, Horka 1., Brambory"
byla povolena vodoprávním
rozhodnutím
Městského úřadu Čáslav, odboru životního prostředí pod Č. j. ŽP 12545/2479/05 ze dne 25. 9.
2006. Rozhodnutím pod Č. j. ŽP/28 I09/6566/07/Sk ze dne 12. II. 2007 došlo ke změně investora
z původní firmy Vodovody a kanalizace Pardubice a.s. na Svazek obcí "Čertovka".
Vzhledem k tomu, že stavba nebyla zahájena do 2 let ode dne, kdy stavební povolení nabylo právní
moci, investor - Svazek obcí "Čertovka" vodoprávní úřad rozhodnutím pod Č. j. ŽP/15765/1 O/Si ze
dne 29. 7.20 IO prodloužil platnost stavebního povolení a termín dokončení stavby do 31. 12.2012.
Na předmětnou akci nebyly dosud získány potřebné finanční prostředky z dotací. Proto bylo
zažádáno o další prodloužení platnosti stavebního povolení a termínu dokončení stavby nejpozději
do31.12.2015.
Vzhledem k povaze věci a znalosti místa Městský úřad Čáslav, odbor životního prostředí upouští
od místního šetření. Do spisové dokumentace mohou účastníci řízení nahlédnout u Městského úřadu
Čáslav, odboru životního prostředí, ul. Gen. Eliáše (I. patro) v úřední dny pondělí a středa od 8 II :30 a od 12 - 16:30 hodin. Svá vyjádření můžete doručit písemně na adresu Městského úřadu
Čáslav, odboru životního prostředí.
Účastníci řízení mohou své námitky a stanoviska k vodoprávnímu povolení uplatnit podle § 115
odst. 8 vodního zákona nejpozději do 30 dnů od vyvěšení oznámení o zahájení řízení na úřední.
desku.

Ing. Eva Sikstová
vedoucí odboru

Digitálně podepsal Ing. Eva Sikstová
Datum: 26.10.2012 13:41 :43 +02:00

Vyvěšeno dne

Obecní úřad Horušice, obecní úřad Horka I, obecní úřad Brambory, obecní úřad Bílé Podolí a
Městský úřad Čáslav žádáme o vyvěšení na úřední desku.

Doručí se:
Účastníci řízení:
I. Svazek obcí "Čertovka",

Horka T 48, 286 OI Čáslav

Dotčené orgány:
2. Městský úřad Čáslav, odbor
286 OI Čáslav
3. Krajská hygienická stanice,
4. Městský úřad Čáslav, odbor
5. Městský úřad Čáslav, odbor

výstavby a regionálního

rozvoje, nám J. Žižky z Trocnova I,

ÚP Kutná Hora, U Lorce 40, 284 01 Kutná Hora
vnějších vztahů, nám J. Žižky z Trocnova 1,28601
Čáslav
dopravy, nám J. Žižky z Trocnova 1,28601
Čáslav

Ostatní účastníci - veřejnou vyhláškou

