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267 51 Zdice

OZNÁMENÍ
O ZAHÁJENÍ ŘÍZENÍ
Obec Březová, IČO 00233153, Březová 23, 267 51 Zdice
(dále jen "stavebník") dne 15.2.2017 podal žádost o prodloužení platnosti povolení ke zřízení vodního
díla:
Obec Březová - vodovod
na pozemcích p.č. 92/11, 92/12, 150/12, 190/47, 190/48, 190/49, 190/70, 190/76, 190/77, 190/82, 196/1,
347/3, 380/1, 380/3, 381, 382, 383, 385/1, 389, 392/1, 396/1, 405/1, 406/1, 410/1, 411, 416, 419, 450,
465/2, 466, 476, 488, 477, 478, 479, 481/1, 498/21, 498/28, 498/31, 498/32, 498/48, 503/2, 503/7 k.ú.
Březová.
Uvedeným dnem bylo zahájeno řízení.
Městský úřad Hořovice, odbor výstavby a životního prostředí, jako vodoprávní úřad příslušný podle
§ 104 odst. 2písm. c) 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).
Poučení:
Účastník řízení může podle § 114 odst. 1 stavebního zákona uplatnit námitky proti projektové
dokumentaci, způsobu provádění a užívání stavby nebo požadavkům dotčených orgánů, pokud je jimi
přímo dotčeno jeho vlastnické právo nebo právo založené smlouvou provést stavbu nebo opatření nebo
právo odpovídající věcnému břemenu k pozemku nebo stavbě.
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K námitkám účastníků řízení, které byly nebo mohly být uplatněny při územním řízení, při pořizování
regulačního plánu nebo při vydání územního opatření o stavební uzávěře anebo územního opatření
o asanaci území, se podle § 114 odst. 2 stavebního zákona nepřihlíží.
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 podle § 27 odst. 1 správního řádu(DS)
Obec Březová, IDDS: nbwav8q
1x vyvěsit
účastníci řízení podle § 27 odst. 2 správního řádu(DS)
Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, IDDS: a6ejgmx
ČEZ Distribuce, a. s., IDDS: v95uqfy
Česká telekomunikační infrastruktura a.s., IDDS: qa7425t
vlastníci sousedních pozemků a nemovitostí: veřejnou vyhláškou
dotčené správní úřady (DS)
Obecní úřad Březová, IDDS: nbwav8q
Městský úřad Hořovice, odbor organizační, Palackého náměstí č.p. 2, 268 01 Hořovice
1x vyvěsit
Krajská hygienická stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze, územní pracoviště Beroun, IDDS:
hhcai8e
Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje, územní odbor Beroun, IDDS: dz4aa73
Správa chráněné krajinné oblasti Křivoklátsko, Zbečno č.p. 5, 270 24 Zbečno
Povodí Vltavy, státní podnik, závod Berounka, IDDS: gg4t8hf
Městský úřad Žebrák, stavební úřad, IDDS: 5wmbaar

