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Ve Znojmě dne 08.07.2013

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
OZNÁMENÍ
o zahájení vodoprávního řízení a pozvánka k ústnímu jednání
Městský úřad Znojmo, odbor životního prostředí (dále jen MěÚ Znojmo OŽP) obdržel dne
27. 6. 2013 žádost stavebníka Obce Střelice, IČ 00634025, Střelice 122, 67153 Jevišovice, o vydání
stavebního povolení k vodnímu dílu „Splašková kanalizace Střelice“ na pozemcích parc. č. 39/1,
231/1, 1022/1, 1056/1, 1057/11, 1222/2, 1248/9, 1252/1, 1261/2, 1263/4, 1263/5, 1268, 1269/2,
1279/1, 1279/2, 1279/7, 1280/2, 1280/5 v k. ú. Střelice u Jevišovic, obec Střelice a pozemcích parc. č.
1761/1, 1755/5, 1755/7, 1269/9, 1269/8, 1296/3 a 1763/4 v k. ú. Jevišovice, obec Jevišovice.
Dnem podání žádosti bylo zahájeno správní řízení podle ustanovení 44 zákona č. 500/2004 Sb.,
správní řád, ve znění pozdějších předpisů. Žádost bude posuzována podle ustanovení § 15 a § 115
zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně dalších předpisů (vodní zákon), ve znění pozdějších
předpisů, a ust. § 115 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu
(stavební zákon). MěÚ Znojmo OŽP, jako příslušný vodoprávní úřad podle ustanovení § 106 vodního
zákona a speciální stavební úřad podle ust. § 15 odst. 1 písm. d) stavebního zákona, oznamuje
účastníkům řízení a dotčeným orgánům zahájení řízení a nařizuje ústní jednání a místní šetření na den

8. 8. 2013 (čtvrtek) v 900 hod.
se schůzkou přizvaných v zasedací místnosti OÚ Střelice.
Účastník řízení může 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. Účastník řízení ve svých námitkách uvede skutečnosti, které zakládají jeho
postavení jako účastníka řízení, a důvody podání námitek; k námitkám, které překračují rozsah
uvedený ve větě první, se nepřihlíží (§ 114 odst. 1 stavebního zákona).
Účastníci řízení mohou nahlédnout do spisu a vyjádřit se k podkladům do doby vydání rozhodnutí
u MěÚ Znojmo OŽP v budově nám. Armády 8, dv. č. 413.
MěÚ Znojmo OŽP oznamuje, že rozhodnutí ve shora uvedené věci bude vydáno po dni 11. 8. 2013.

Nechá-li účastník řízení zastupovat, je třeba zmocnění k zastoupení a jeho rozsah prokázat písemnou
plnou mocí nebo plnou mocí prohlášenou do protokolu (§ 33 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní
řád, ve znění pozdějších předpisů).
Otisk úředního razítka

Ing. Blanka Jedličková
referent vodoprávního úřadu

Vyvěšeno______________

Sňato______________

(datum, razítko, podpis)

(datum, razítko, podpis)

Rozdělovník:
Účastníci řízení
1 Obec Střelice, IDDS: q9ca2kf
Ostatním účastníkům řízení, tj. vlastníkům dotčených pozemků, vlastníkům sousedních pozemků dotčených stavbou a
vlastníkům dotčené technické infrastruktury, obcím v jejichž katastrálním území se stavba nachází se oznámení doručuje
podle ust. § 144 odst. 2 správního řádu veřejnou vyhláškou.
Dotčené orgány
2 Městský úřad Jevišovice, stavební úřad, IDDS: 2k8bdtq
3 Krajská hygienická stanice, IDDS: jaaai36
4 MěÚ Znojmo, odbor dopravy, nám. Armády 1213/8, 66902 Znojmo
5 MěÚ Znojmo OŽP - orgán ochrany přírody, nám. Armády 1213/8, 66901 Znojmo
Ostatní
6 Obecní úřad Střelice, IDDS: q9ca2kf - žádám o vyvěšení na úřední desce na dobu 15 dnů
7 Městský úřad Jevišovice, IDDS: 2k8bdtq - žádám o vyvěšení na úřední desce na dobu 15 dnů
8 Městský úřad Znojmo, odbor organizační - žádám o vyvěšení na úřední desce na dobu 15 dnů
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