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Vodovodní přivaděč pro obce Jamný a Kašina Hora

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
Městský úřad Písek, odbor ţivotního prostředí a VLHZ jako příslušný orgán státní správy dle §
7 odst. 2) a § 61 odst. 1) zák.č. 128/2000 Sb., o obcích, místně příslušný správní orgán podle
ust.§ 11 zák.č. 500/2004 Sb., správní řád, věcně příslušný vodoprávní úřad podle ust. § 106
zák.č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), a speciální stavební
úřad dle § 15 odst. 1 zák.č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební
zákon) a § 15 odst. 4 vodního zákona, všechny ve znění pozdějších předpisů,

oznamuje
v souladu s ust. § 115 vodního zákona, § 47 správního řádu a § 112 stavebního zákona, ţe na
základě ţádosti Obce Záhoří, (IČ 00250244), se sídlem Záhoří čp. 8, 398 18 Záhoří, podané dne
16.4.2010

bylo zahájeno řízení
o vydání povolení dle § 15 odst.1 a 3 vodního zákona a § 115 stavebního zákona, a to
k provedení stavby vodního díla „Vodovodní přivaděč pro obce Jamný a Kašina Hora“ dle
projektu zpracovaného Josefem Břečkou (ČKAIT 0101630) v 04/2010.
Stavba řeší výstavbu :
- výtlačného vodovodního řadu V2– z lPE potrubí Ø 32 mm v délce 1 746 m - (s napojením na
pozemku p.č. 712/23 na stávající vodovod od čerpací stanice pro Kašinu Horu) do úpravny vody
Záhoří, kde budou provedeny drobné stavební a technologické úpravy;
- zásobního řadu V1 ( souběţného s výtlačným řadem V2) – z lPE potrubí Ø 90 mm v délce
1 746 m – z ÚV Záhoří ke stávajícímu vodovodu pro Kašinu Horu, kde bude v šachtě
provedeno propojení;
- zásobního řadu V3 z lPE potrubí Ø 63 mm - z šachty v km 1,746 do km 2,633, kde bude
v šachtě provedeno propojení na stávající vodovodní řad pro obec Jamný;
Stavba je navrţena na pozemcích:
- v k.ú. Horní Záhoří dle KN p.č.: 100 st., 111/29, 111/27, 111/32, 111/36, 795/2, 969/1, 974,
812/16, 812/8, 712/15, 712/35, 712/45, 712/34, 712/49, 712/50, 712/51, 712/23, 712/43,
712/47, 712/53, 712/4, 712/54;
- v k.ú. Jamný dle KN na p.č.: 150/2, 150/1, 150/10, 770/5, 762/3, 118/1, 764/3, 110/11,
110/18;
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Upozorňujeme, ţe při doručování rozhodnutí bude vyuţito ust. § 115 odst. 8 vodního zákona,
který umoţňuje kromě vyjmenovaných účastníků doručovat rozhodnutí veřejnou vyhláškou v
obcích, v jejichţ územních obvodech jsou zájmy účastníků dotčeny.
S odvoláním na ust. § 112 stavebního zákona se upouští od místního šetření i ústního jednání.
Účastníci řízení mohou své námitky ke shora uvedenému řízení vznést nejpozději do
15.července 2010, jinak na ně nebude moţno vzít zřetel. Ve stejné lhůtě mohou podat svá
stanoviska i dotčené orgány .
S podklady pro rozhodnutí se lze po tuto dobu seznámit na odboru ŢP a VLHZ MěÚ Písek,
kancelář č. 128, nejlépe vţdy v pondělí a ve středu nebo po telefonické domluvě i v jiný den.

otisk úředního razítka

Ing. Miloslav Šatra
vedoucí odboru ţivotního prostředí a VLHZ

Rozdělovník :
a) účastníci řízení :
- stavebník – Obec Záhoří
- ostatní : ( jako liniová stavba a řízení s velkým počtem účastníků řízení je v souladu s ust. § 115 odst. 8 vodního
zákona doručováno veřejnou vyhláškou)
- vlastníci pozemků, na kterých bude stavba zřízena
- vlastníci inţenýrských sítí v zájmovém území
- vlastníci sousedních pozemků a staveb na nich, kteří mohou být novou stavbou vodovodu přímo
dotčeni;
b) dotčené orgány a ostatní na vědomí:
- MěÚ Písek, odbor výstavby a ÚP
- MěÚ Písek, odbor dopravy
- MěÚ Písek, odbor K a CR
- KHS ÚP Písek
- OÚ Záhoří - se ţádostí o zveřejnění tohoto oznámení po dobu 30 dnů způsobem v místě obvyklým a po té
navrácení zdejšímu odboru
- MěÚ Písek- oddělení starosty - se ţádostí o zveřejnění tohoto oznámení po dobu 30 dnů způsobem v místě
obvyklým a po té navrácení zdejšímu odboru
- vlastní – do spisu
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