MĚsTsKÝ ÚŘAD

HoŘovIcE

oDBoR vÝsTAvBY A ŽIvoTNÍHo PRoSTŘEDÍ

Městský úřad Hořovice
Pa|ackéhonáměstí2
2ó8 01 Hořovice
Michal Cmajdálka
nar. 31.7.1983
Komenského55
766 01 ValašskéK|obouky

našezn.: S-MUHo/l 0093/201'7lDH
č:.|MUHo/12632/20|,7
vyřizuje: Ing.Dlouhá
datum:12.6.2017
t e l :3 1 15 4 53 1 6
e-mail:vodhos@mesto-horcvice.cz

OZNAMENI
o ZAHÁ.IENi ŘiZENÍ
Michal cmajdálka' nar. 3l.7.1983'Komenského55' 76ó 01 valašskéKlobouky zstoupenna
Základěplnémoci Ing. Danielem Benrlou,Ičo E7466759,Radimoviccu Že|čel22, 390 02 Táboř 2
(dálejen ',stavebni,k'')
povo]ení
ke ZíZenívodníhodíla:
dne 1l'5'2017podalŽádosto \Tdánístavebního
domovní Čov včetněakumulačníjímky a vsakovacíhoobjektu
domo\Trístudna včetněvodovodnípřípojky
na poz€mku p.č.52123k.ú.Želkovice u Libonyšle, obec Libomyšl, křaj stř€dočeský
Uvedenýmdnembylo ZahájenoříZení'
Údaje o DřgdmětuÍozhodíutí:
Domo\'níCoV (so 403)typuAsIo variocomp5K pro4 Eo. Přečištěné
odpadní
vody budou
likvidoványvsakemna pozemkustavebníka'
Domovnívrtanástudnanavržené
vrtuzárubnicemiPvc 110/205mÚ.
hloubky70 m, vystrojení
podle
Městský úřadHořovice, odbor výstavbya Životníhoprostředí'j.rko vodoprávníúřadpříslušný
sl04odst'2písm.c)aš106odst'1Zákonač.2541200lsb.'ovodáchaozměněně]..terýchzáko
(vodnízákon),ve zněnípozdějších
předpisů(dálejen .vodnízákon'.),speciálnístavebníúřadpříslušný
podle $ 15 odst.4 vodníhoZákonaa š 15 odst. 1 Zítr.ona
č' 183/2006sb., o územnímplánovánía
(stavební
předpisů(dálejen '.stavební
stavebním
řádu
zákon).ve zněnípozdějších
zákon''),ajako místně
příslušnýsprávníorgánpodle š 1] zákonač.500/2004sb.' spíávnířád, ve zněnípozdějších
předpisů
(dálejen ''správnířád..),oznamujepod1eŠ115odst'1 vodnito zákonaa š 112odst' 1 Stavebnj.ho
zítona
zahájenístavebního
říZení've kterémpodle $ ] ]2 odst.2 stavebního
Zákonaupouští
od ohledánína místě
a ústníhojednání. Dotčenéor8;ínymohou uplatnit závazná stanoviska a účastníci
řízenísvénámitky'
popřípadědťlkazydo
.

l0 dnůod doručení
tohotooznámení.

K později uplatněnýmZávaznýmstanoviskům'nárnitkám'popřípadědůkazům
nebude přih]édnuto'
Učastríci řízení mohou oahlížetdo podkladůlozhodnutí (Městský úřad Hořovice, odbor výstavby a
po telefonické
životnfioprostředí,
úřední
dny Po a st 8 - 17 v ostatnídny
doÍíuvě)'
Poučení:
Účastníkřízení můžepod]e s i14 odst'l stavebníhozákona uplatnit námitky proti projel1ové
dokumentaci' způsobuprovádění a užívánístavby nebo poŽadavkůmdotčenýchorgánů'pol..udje jimi

12632Do I7
C i. |./ILÍ.!Ia

přímo dotčenojeho vlastnicképrávo nebo právo založenésrrilouvoltplovéststavbu nebo opatřenínebo
plávo odpovídající
věcnému
břemenuk pozeÍkunebostavbě.
řízení,kteé byly nebo mohly být up]atněnypři úzenrnímřízeni' přj pořizováru
K námitkám účastnftů
re8']lačníhoplánu nebo při vydání úzeňníboopatření o stavebníuzávěře anebo územníhoopatření
zákonanepřihlíží'
o asanaciúZemí'
se podleŠl14 odst.2 stavebni.ho
p]noumoc'
před]ožíjeho
zástupcepísemnou
Necháli se ně1.1Ú z účastníků
zastupovat'

Ing-Danielav. Dlouhá
samostatnýodbornýreferent

Toto oznámení
musíbjl rylěšenopo dobu |5 dnů'
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Sejmutodne:

oBEcNlÚŘAD

Libomyšl
71
267 23 Libo|ŤYšl
lČ 0m$498
tel.:311537779

Razítko,podpisorgánu,kterýpotvrzujevyvěšení
a sejmutí
oznámení.
obdržít
Úča'lnlciřileruídodej]q/DS)
Micha|Cmajdálka,Komenského
č'p.55. 766 01 valašské
Kloboukyzastoupenna Zíkladěplnémoci
Iig. DanielemBendou,Radimoviceu Žl'Iěeč.p.),22,39002 Tábor2
Marie llrebeňová,Župníč.p.55,Tetín,266 01 Beroun
Nikola BíIá,Zelkoviceč.p'4' 267 0l Libomyšl
vít Cemý,Zelkovíceč.p.4, 267 01 Libomyšl
VlastaBelšánová,Zelkoviceč.p.4, 267 01 Libomyšl
Marie Koněalová'Horšovč.p'13,346 0l Horšovský
Týn
václav veselý' Unčínská
č.p-1547116,
Tmovany,415 01 Teplice
Zdeněkveselý, Dobiášovač.p'884/24,46006 LiberecvI - Rochlice
Krajskásprávaa údrŽba
silnic středočeského
kraje,příspěVková
organizace,
IDDS: a6ej8Íru
CEZ Distribuce,a. s.,IDDS: v95uqfy
ceská telekomunikační
inftasÍuktura
a's'' IDDS: qa7425t
obec Libomyšl'lDDs: e79aldk
dotčené
sFávní úřady(Ds)
obecní úiadLibomyšl
MěstskýúřadZdice' stavební
úřad'IDDS: yagbaba
MěstskýúřadHořovice'odboror8anizační,
zde

1x vyvěsit
lx vyvěsit

