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OZNÁMENÍ
O ZAHÁJENÍ ŘÍZENÍ- SPOLEČNÉ ŘÍZENÍ

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
Obec Jivno, Jivno 34, 373 71 Rudolfov, IČ 00581411, v zastoupení na základě plné moci Ing.
Miroslavem Holým, Třebotovice 2480, 370 06 České Budějovice, (dále jen "stavebník") dne
25.5.2020 žádost o vydání stavebního povolení ke zřízení vodního díla:

Jivno – odkanalizování odpadních vod z místní části Vyhlídky
na pozemcích parc. č. 978/4, 978/10, 1562/6, 1562/2, 1562/5, 978/2, 1193/2, 1193/3 v katastrálním
území Hlincová Hora, poz. p.č. 4233/7, 4165/2, 4463/1, 4238/10, 4235/6, 4237/4, 4463/5, 4238/7,
4238/6, 4238/8, 4463/2, 4238/9, 4214, 4464/3, 4464/4, 4237/9, 4464/1, 4463/3 v k.ú. Jivno, souřadnice
x= 1166150, y= 749027 až x= 1165946, y= 748361.
Uvedeným dnem bylo zahájeno řízení.
Stavební objekty: tlaková kanalizace – 1645,4 m ( řady V1a, V1b, V1c, V2, V3, V4), gravitační část
kanalizace- 3 m ( napojení)
Údaje o předmětu rozhodnutí: Účelem stavby je umožnění napojení splaškových vod z nemovitostí –
z místní části Jivno Vyhlídky , způsob odvedení splaškových vod je navržen systémem tlakové kanalizace
a individuálních čerpacích stanic s odvedením tlakovou kanalizací do ČS odpadních vod v obci Hlincová
Hora, ze které bude dále odpadní voda čerpána do gravitační stoky kanalizace města Rudolfov a dále na
ČOV České Budějovice.Odbor ochrany životního prostředí Magistrátu města České Budějovice, jako
příslušný vodoprávní úřad podle ustanovení § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád ve znění pozdějších
předpisů (dále jen „správní řád“), ustanovení § 106 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně
některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "vodní zákon"), a dále jako
příslušný speciální stavební úřad podle ustanovení § 15 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a
stavebním řádu ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), oznamuje podle § 115 odst. 1
vodního zákona a § 112 odst. 1 stavebního zákona zahájení společného řízení podle ust. § 94m odst. 3
stavebního zákona a současně upouští od ohledání na místě a ústního jednání. Dotčené orgány mohou
uplatnit závazná stanoviska a účastníci řízení své námitky, popřípadě důkazy ve lhůtě
do patnácti dnů od doručení tohoto oznámení.
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Ve stejné lhůtě žádáme o doplnění dokladu k záměru:





kopie zaplaceného správního poplatku ve výši 3 000 Kč
souhlasy se záměrem vlastníků pozemků dotčených stavbou, vyznačené na situačním výkresu
projektové dokumentace
závazné stanovisko Odboru územního plánování Magistrátu města
plán kontrolních prohlídek

K později uplatněným závazným stanoviskům, námitkám, popřípadě důkazům podle ust. 94m odst.3
stavebního zákona nebude přihlédnuto. Účastníci řízení mohou nahlížet do podkladů rozhodnutí (Odbor
ochrany životního prostředí, Magistrát města České Budějovice, úřední dny pondělí a středa od 8,00 do
17,00 hod. a pátek od 8,00 do 11,30 hod.).
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.
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.
Účastníci řízení - další dotčené osoby: doručováno veřejnou vyhláškou podle ust.§ 144 správního řádu,
podle ust. § 109 písm. e), f) stavebního zákona, identifikace označením pozemků a staveb evidovaných
v KN přímo dotčených vlivem záměru: vlastníci pozemků parc. č. 1236/4, 1222/1, 1532/30, 1532/53,
1532/70, 981/1, 981/2, 982, 983, 978/12, 978/13, 978/14, 1004, 1532/52, 1195/1, 978/15, 987, 1195/2,
1194/2, 1532/40, 1182, 1185/5, 1185/4, 1185/1 v katastrálním území Hlincová Hora
poz.pč.č. 4151/1, 4124/103, 4150/1, 4158, 4151/3, 4233/8, 4172/1, 4172/2, 4234/3, 4199/1, 4174,
4199/3, 4199/7, 4199/2, 4199/4, 4196, 4194/3, 4194/1, 109/1, 109/2, 4177/2, 4177/4, 4177/3, 4183/2,
4190/3, 4190/5, 4188/1, 4183/1, 4191, 4190/2, 107/3, 107/1, 108/3, 108/2, 4208, 4203/1, 4203/2,
4214/2, 4190/1, 4213/4, 4124/100, 4183/2, 4177/3, 4177/1, 569, 196, 4190/3, 4190/5, 4188/1,
4124/16, 4124/75, 4124/26, 4124/73, 4124/115, 4185, 4183/1, 4213/4, 4213/6, 4190/2 v katastrálním
území Jivno.

Ing. Svatopluk Mika
vedoucí odboru ochrany životního prostředí
Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů dle § 115 odst. 8 vodního zákona na úřední desce
Magistrátu města České Budějovice , dále na úřední desce Obecního úřadu Hlincová Hora a Jivno.
Vývěsní lhůta začíná den následující po dni vyvěšení. Sejmutí vyhlášky je možno následující pracovní
den po posledním (patnáctém) dni vývěsní lhůty. Po uplynutí lhůty a vyznačení údajů musí být
vyhláška neprodleně vrácena zpět vodoprávnímu úřadu (Odboru ochrany životního prostředí
magistrátu města České Budějovice).
Vývěsní lhůta začíná den následující po dni vyvěšení. Sejmutí vyhlášky je možno následující pracovní den
po posledním (patnáctém) dni vývěsní lhůty.
Po uplynutí lhůty a vyznačení údajů musí být vyhláška neprodleně vrácena zpět vodoprávnímu úřadu
(Odboru ochrany životního prostředí magistrátu města České Budějovice).
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Sejmuto dne: ……………………………….

Razítko. podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení.
Obdrží:
Navrhovatel – doručení dodejkou
Ing. Miroslav Holý, Třebotovice 2480, 370 06 České Budějovice- zplnomocněný zástupce stavebníka
K umístění na úřední desce po dobu 15 dnů:
Obecní úřad Jivno- k vyvěšení na úřední desce
Obecní úřad Hlincová Hora- k vyvěšení na úřední desce
Magistrát města České Budějovice – Odbor vnitřních věci - úřední deska- k vyvěšení na 15 dnů
Žádáme Obec Hlincová Hora a Obec Jivno o vyvěšení tohoto oznámení po dobu 15 dnů dle § 115 odst.
8 vodního zákona na místně příslušné úřední desce obecního úřadu a poté žádáme o zaslání
potvrzeného oznámení zpět na výše uvedenou adresu ( je možné i e-mailem).
Další účastníci řízení: doručováno na dodejku:
František Keřka, Hlinsko 34, 370 01 Rudolfov
Jaroslav Keřka, Hlinsko 58, 370 01 Rudolfov
Josef Kandl, Hlincová Hora 2, 373 71 Hlincová Hora
Michal Bendík, Dukelských hrdinů 599, 281 51 Velký Osek
Martina Ranglová, Jivno 142, 373 71 Rudolfov
Jaroslav Hanus, Jivno 20
Jaroslav Janoušek, F.Šrámka 13, 370 01 Č. Budějovice
Martina Janoušková, F.Šrámka 13, 370 01 Č. Budějovice
Vladimír Prokeš, Sedlo 14, 374 01 Komařice
Martin Filip, DiS, Jivno 62, 373 71 Rudolfov
Dagmar Šindlerová, Nežárecká 106, 377 01 Jindřichův Hradec
Mgr. Marietta Iva Blann, Nechvílova 1858/4, 148 00 Praha 4 Chodov
Martin Bednář, Nerudova 74, 370 04 České Budějovice
E.ON, s.r.o. České Budějovice
Česká telekomunikační infrastruktura Praha
dotčené orgány:
Městský úřad Rudolfov- Odbor výstavby

