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Městský úřad Hořovice
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268 01 Hořovice
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IČO 00233498
Libomyšl 71
267 23 Lochovice

OZNÁMENÍ
O ZAHÁJENÍ ŘÍZENÍ
Obec Libomyšl, IČO 00233498, Libomyšl 71, 267 23 Lochovice
(dále jen "stavebník") dne 17.8.2015 podal žádost o schválení:
Kanalizační řád Libomyšl - stoka "H"
na pozemcích p.č. 1475/10, 1482/1, 1476 a 1477/9 k.ú. Libomyšl. Uvedeným dnem bylo zahájeno řízení.
Údaje o předmětu rozhodnutí:
Stávající kanalizační stoka „H“ bude využívána pro odvodění dešťových vod a odpadních vod
přečištěných na domovních čistírnách odpadních vod z jednotlivých RD, vyústění stoky „H“ je do
vodního toku Litavka.

Městský úřad Hořovice, odbor výstavby a životního prostředí, jako vodoprávní úřad příslušný podle
§ 104 odst. 2 písm. c) a § 106 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní
zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "vodní zákon"), speciální stavební úřad příslušný podle
§ 15 odst. 4 vodního zákona a § 15 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním
řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon") a jako místně příslušný
správní orgán podle § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen
„správní řád“), oznamuje podle § 115 odst. 1 vodního zákona a § 112 odst. 1 stavebního zákona zahájení
stavebního řízení, 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,
popřípadě důkazy do
15 dnů od doručení tohoto oznámení.
K později uplatněným závazným stanoviskům, námitkám, popřípadě důkazům nebude přihlédnuto.
Účastníci řízení mohou nahlížet do podkladů rozhodnutí (Městský úřad Hořovice, odbor výstavby a
životního prostředí, úřední dny Po a St 8 - 17 v ostatní dny po telefonické domluvě).
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Poučení:
Nechá-li se některý z účastníků zastupovat, předloží jeho zástupce písemnou plnou moc.

Ing. Daniela V. Dlouhá
samostatný odborný referent

Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů.
Vyvěšeno dne: ..............................

Sejmuto dne: ....................................

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení.
Obdrží:
účastníci řízení(dodejky)
Obec Libomyšl, IDDS: e79akhk
1x vyvěsit
Povodí Vltavy, státní podnik, závod Berounka, IDDS: gg4t8hf
dotčené správní úřady
Obecní úřad Libomyšl, IDDS: e79akhk
Městský úřad Hořovice, odbor organizační, Palackého nám. 2, 268 01 Hořovice
Městský úřad Zdice, stavební úřad, IDDS: yagbaba

1x vyvěsit

