Městský úřad Český Brod
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Český Brod, dne 30.1.2018
233.6 A 20

OZNÁMENÍ
O ZAHÁJENÍ ŘÍZENÍ

Obec Tuchoraz, IČO 00235814, Tuchoraz 99, 282 01 Český Brod,
kterou zastupuje PROJEKT IV, s.r.o., IČO 25601172, Jilemnická 707, 197 00 Praha 97,
které zastupuje IRNA s.r.o., IČO 61466832, Na konečné 38, 142 00 Praha 411
(dále jen "stavebník") dne 25.1.2018 podal žádost o vydání stavebního povolení ke zřízení vodního díla:
kanalizační stoka A4-2 - Tuchoraz - Dodatek 2
na pozemku parc. č. 16/2, 35/30, 359/1, 359/3 v katastrálním území Tuchoraz. Uvedeným dnem bylo
zahájeno řízení.
Údaje o místu předmětu rozhodnutí:
Název kraje
Název obce
Identifikátory katastrálních území
Názvy katastrálních území
Parcelní čísla dle evidence katastru nemovitostí

Středočeský
Tuchoraz
771384
Tuchoraz
parc. č. 16/2, 35/30, 359/1, 359/3 v
katastrálním území Tuchoraz

Přímé určení polohy (konec stavby) - (souřadnice X,
Y)
X:1051532.55, Y: 713137.64
Přímé určení polohy (začátek stavby) - (souřadnice X,
Y)
X: 1051533.22, Y: 713269.67
Stavební objekty: Tlaková kanalizační stoka A4-2, HDPE D 63, délky 175 m

Údaje o předmětu rozhodnutí:
Název kanalizačního systému
Stavby kanalizačních stok a objektů včetně čistíren
odpadních vod
Kanalizační soustava (Č 24)
Charakter kanalizační soustavy (Č 25)
Počet napojených obcí
Název vodního díla

kanalizační stoka A4-2
stoková síť
kanalizace pro veřejnou potřebu
jednotná
1
kanalizační stoka A4-2
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Městský úřad Český Brod, odbor životního prostředí a zemědělství, jako vodoprávní úřad příslušný podle
§ 106 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění
pozdějších předpisů (dále jen "vodní zákon"), a 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"), 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 Český Brod, odbor životního
prostředí a zemědělství, úřední dny pondělí od 8,00 - 17,00 hod. a středa od 8,00 - 17,00 hod.).
Účastníci, jejichž vlastnické nebo věcné právo může být vydáním stavebního povolení přímo dotčeno:
majitelé sousedních pozemků a staveb: p.č. 35/29, 35/36, 35/25, 142, 35/1, 16/8, 16/3, 35/12, 35/11,
35/10, 35/9, 35/12, 359/5, 16/4, st. 27/3, st. 83 v katastrálním území Tuchoraz.

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. Účastník řízení ve svých námitkách uvede
skutečnosti, které zakládají jeho postavení jako účastníka řízení, a důvody podání námitek; k námitkám,
které překračují uvedený rozsah, se nepřihlíží. K námitkám účastníků řízení, které byly nebo mohly být
uplatněny při územním řízení, při pořizování územně plánovací dokumentace 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.

Otisk úředního razítka

Ivana Stárková v.r.,
oprávněná úřední osoba
odborný referent vodoprávního úřadu
Za správnost vyhotovení: Olga Kadeřábková
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Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů.

Vyvěšeno dne:……………………………………

Sejmuto dne:………………………………..

Obdrží:
účastníci (dodejky) dle § 27 odst. 1 SŘ:
IRNA s.r.o., IDDS: humcwib
Robert Vyšata, Želetavská č.p. 1447/5, 140 00 Praha 4-Michle
účastníci dle § 27 odst. 2 SŘ (doručeno veřejnou vyhláškou)
majitelé sousedních pozemků a staveb, jejichž vlastnické nebo věcné právo může být vydáním
stavebního povolení přímo dotčeno
dotčené správní úřady
Městský úřad Český Brod, odbor životního prostředí a zemědělství, náměstí Husovo č.p. 70, 282 01
Český Brod
Městský úřad Český Brod, odbor stavební a územního plánování - památkové péče, náměstí Husovo č.p.
70, 282 01 Český Brod
ostatní
Krajské ředitelství policie Středočeského kraje, DI Kolín, IDDS: 2dtai5u
1.SčV, a.s., IDDS: mw2g7ve
ČEZ Distribuce a.s., IDDS: v95uqfy
CETIN Česká telekomunikační infrastruktura a. s., IDDS: qa7425t
INNOGY, IDDS: jnnyjs6

