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odbor stavebně-správní a ÚP
Mírové náměstí č.p. 208
384 11 Netolice

Vypraveno dne

Č.j. 1718/2013/328/109

Netolice, dne 13.08.2013

Oprávněná úřední osoba: pí Antónia Podlahová
Telefon: 388324602
Fax: 388324201
mail: mu.stavebni.urad@netolice.cz

Navrhovatelé:
Josef Jůn ( nar. 31.03.1969), Soběšice 110, 341 66 Sušice
Ing. Marie Jůnová (nar. 04.07.1972), Libějovice 34, 387 72 Libějovice
Doručovací adresa:
Josef Jůn, Palackého 1090, 386 01 Strakonice
Ing. Marie Jůnová, Palackého 1090, 386 01 Strakonice

Oznámení
zahájení územního řízení veřejnou vyhláškou
a pozvání k veřejnému ústnímu jednání
Navrhovatelé pan Josef Jůn, bytem Soběšice 110, 341 66 Sušice a Ing. Marie
Jůnová, Libějovice 34, 387 72 Libějovice (dále jen "žadatel"), podali dne 05.08.2013
žádost o vydání územního rozhodnutí o umístění stavby s názvem „ Doplňkový
zdroj vody č. 2 ze zatopeného kamenolomu Vrchy “, Malovičky a Černěves u
Libějovic, která je umístěna na pozemcích parc. č. KN 58/1, 58/3, 64/7 v kat. území
Malovičky a na pozemku par.č. KN 1099 v kat. území Černěves u Libějovic.
Dnem podání žádosti bylo zahájeno územní řízení.
Popis stavby:
Jedná se o umístění doplňkového zdroje vody č.2 ze zatopeného
kamenolomu Vrchy do plánovaného rybníka u statku Černěneský háj.
Těžební lom Vrchy se nachází v blízkosti staveniště rybníka, při těžební
činnosti se voda ze zdrže lomu zatím odčerpává bez dalšího využití.
Stavba se týká umístění čerpacího agregátu v tělese lomu, uložení tlakového
potrubí pod terénem v délce 315 m k silničnímu příkopu proti vtoku do propustku a
úpravy okolí výustního objektu.
Trasa přívodu vody je navržena od čerpacího stanoviště k propustku silnice
1/20. V dolní těžební části zdrže kamenolomu bude stanoviště mobilního čerpacího
agregátu se sacím řadem spuštěným do vodní zdrže. Čerpadlem bude překlenuta
poue dopravní výška od sacího koše na kotě přibližně 435 m.
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Přívodní řád - od čerpacího agregátu je navržen z tlakových trub PVC DN 150
mm, SN8 v délce 315,00 m. Hloubka uložení potrubí je min. 1,20 m pod terénem.
Potrubí bude uloženo do pískového lože tl. 10 cm, a do výše 30 cm nad vrchol
trouby se obsype písčitým materiálem. Po ukončeném čerpání voda z potrubí
gravitačně odteče po spádu potrubí k prospustku a do zdrže lomu (potrubí je proto v
zámrzné hloubce při minimálním krytí 1,20m pro potrubí zatížení SN8).
Řad bude ukončen výustním objektem ve svahu silničním příkopu proti vtoku
do propustku DN 600 mm.
Výustní objekt - navržen boční Vy-B DN 200 mm z vodostavebního betonu
V4-B20, s opevněním části svahu a dna silničního příkopu na délku 3,0 m dlažbou z
lomového kamene tl. 25 cm do betonu. Dlážděný úsek bude ukončen betonovými
prahy zapuštěnými do dna i svahů příkopu.
Od tohoto propustku je odvod vody stávajícím trubním melioračním kanálem
DN 400-500 m od otevřené odvodňovací stoky na přítoku do plánovaného rybníka u
statku Černěveský háj.
Odtokové stávající potrubí z propustu a otevřený meliorační kanál se nachází
již na pozemku investora. Kapacita potrubí a výkon čerpacího agregátu je 10,0 l/s...
36,0m3/hod.
Městský úřad v Netolicích, odbor stavebně-správní a ÚP, jako stavební úřad
příslušný podle §13 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování
a stavebním řádu (dále jen 'stavební zákon') v platném znění, oznamuje podle §87
odst. 1 stavebního zákona zahájení územního řízení dotčeným orgánům a
účastníkům řízení. Protože v dotčeném území je vydán územní nebo regulační plán,
účastníkům uvedeným v §85 odst. 2 stavebního zákona oznamuje stavební úřad
zahájení územního řízení veřejnou vyhláškou. K projednání žádosti nařizuje veřejné
ústní jednání spojené s ohledáním na místě

na den 17.09.2012 ( v úterý ) v 9.00 hodin
se schůzkou: sraz v kanceláři stavebního úřadu.

Upozornění:
Podle § 87 odst.2 žadatel zajistí, aby informace o jeho záměru a o tom, že
podal žádost o vydání územního rozhodnutí, byla bezodkladně poté, co bylo
nařízeno veřejné ústní jednání, vyvěšena na místě určeném stavebním úřadem u
stavby nebo pozemku t.j. pozemek par.č. 64/7 v kat.území Malovičky, na nichž se
má záměr uskutečnit, a to do doby veřejného ústního jednání. Pro vyvěšení
informace o záměru v území stavební úřad určuje pozemek par.č. 64/7 v
kat.území Malovičky. Podle § 8 odst.1 vyhlášky č.503/2006 Sb., o podrobnější
úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření, informace o
záměru v území a o podání žádosti o vydání územního ropzhodnutí obsahuje
identifikační údaje o žadateli podle § 37 odst.2 správního řádu, předmět územního
řízení s jeho stručnou charakteristikou, parcelní čísla dotčených pozemků, údaj, zda
předmět územního řízení vyžaduje posouzení vlivu na životní prostředí, místo a čas
veřejného ústního jednání, popřípadě spojeného s místním šetřením, uporoznění, že
námitky závazná stanoviska a připomínky mohou účastníci řízení, dotčené orgány a
jiné osoby uplatnit nejpozději při veřejném ústním jednání, jinak, že se k nim
nepřihlíží.
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Součástí této informace je též grafické vyjádření záměru, popřípadě jiný
podklad, z něhož lze usuzovat na architektonickou a urbanistickou podobu zámerů a
na jeho vliv na okolí.
Podle § 87 odst.3 u záměrů zasahujících do území několika obcí se doručuje
oznámení o zahájení řízení a další úkony v řízení vyvěšením na úředních deskách
příslušných obecních úřadů.
Pokud žadatel uvedenou povinnost nesplní, stavební úřad nařídí opakované
veřejné ústní jednání.
Vlastníci (nájemci)
pozemků a staveb, které mohou být předmětem
územního řízení, jsou povinni strpět ohledání na místě podle §54 odst. 1 zákona č.
500/2004 Sb., o správním řízení, a k tomuto účelu je zpřístupnit.
Závazná stanoviska dotčených orgánů, námitky účastníků řízení a připomínky
veřejnosti musí být uplatněny nejpozději při veřejném ústním jednání, jinak se k nim
nepřihlíží § 89 odst.1 stavebního zákona. Podle § 89 odst.2 se k závazným
stanoviskům a námitkám k věcem, o kterých bylo rozhodnuto při vydání územního
nebo regulačního plánu, nepříhlíží.
Nechá-li se některý účastník řízení zastupovat, předloží jeho zástupce při
jednání písemnou plnou moc.
Zúčastní-li se veřejného ústního jednání více osob z řad veřejnosti a mohlo-li
by to vést ke zmaření účelu veřejného ústního jednání, zvolí si společného
zmocněnce.
Okruh účastníků řízení byl stanoven podle § 85 stavebního zákona a je
jmenovitě uveden níže v rozdělovníku.
Účastníci řízení mohou nahlédnout do podkladů rozhodnutí u odboru
stavebně-správního a ÚP Městského úřadu v Netolicích - doporučujeme v úředních
hodinách (Po,St. 8-11, 12-17), v ostatní dny po telefonické domluvě, nebo při ústním
jednání.
Žadatele, stavební úřad upozorňuje, že před vydáním rozhodnutí je třeba
stavebnímu úřadu předložit doklad o zaplacení správního poplatku za vydání
rozhodnutí. Správní poplatek pol.č. 17/1/h ve výši 3.000,- Kč je možno zaplatit v
hotovosti na stavebním úřade u pí Podlahové, nebo převodem na účet KB č.účtu
925281/0100 var. symbol 1361..
Příloha:
Situační výkres umístění stavby v měř. 1: 2.000
Doručí se:
Účastníci územního řízení (doporučeně do vlastních rukou na doručenku):
Účastníci územního řízení uvedení v § 85 odst.1 stavebního zákona doporučeně na
doručenku:
Navrhovatelé:
Josef Jůn ( nar. 31.03.1969), Soběšice 110, 341 66 Sušice
Ing. Marie Jůnová (nar. 04.07.1972), Libějovice 34, 387 72 Libějovice
Doručovací adresa:
Josef Jůn, Palackého 1090, 386 01 Strakonice
Ing. Marie Jůnová, Palackého 1090, 386 01 Strakonice
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- obec:
Obec Malovice, 384 11 Netolice
Obec Libějovice, 387 72 Libějovice
Účastníci řízení uvedeni v §85 odst.2 stavebního zákona(doporučeně do vlastních
rukou na doručenku):
- Obec Malovice, 384 11 Netolice
- Obec Libějovice, 387 72 Libějovice
- Ing. Marie Jůnová, Libějovice 34, 387 72 Libějovice
- Josef Jůn, Soběšice 110, 342 01 Sušice I
- Ing. Marie Roučková, Větrná 909/18, 370 05 České Budějovice 2
- ŘSD ČR, Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha Nusle

Rudolf S T R N A D
vedoucí odboru
stavebně-správního a ÚP

Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů.
Vyvěšeno dne ..................

Sejmuto dne ..................

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení.

Na vědomí:
Vlastníci technické infrastruktury:
- Telefónica O2 Czech Republic a.s., DLSS České Budějovice, P.O.Box 56, 130 76
Praha 3
- E.ON ČR s.r.o., F.A.Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice
- E.ON ČR s.r.o., Správa sítě plyn, F.A.Gerstnera 2151/6, 370 49 České
Budějovice
- ČEVAK a.s., Severní č.p.8/2264, 370 10 České Budějovice
Dotčené orgány státní správy:
- MěÚ Prachatice, odbor životního prostředí
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- Městský úřad Vodňany, odbor výstavby a územního plánování
- Krajský úřad Jihočeského kraje, odbor životního prostředí, zemědělství a lesnictví,
U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice
- Krajský úřad Jihočeského kraje, odbor dopravy a silničního hospodářství, oddělení
silničního hospodářství, U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice
- Česká inspekce životního prostředí, Dr. Stejskala 6, 370 21 České Budějovice
- Povodí Vltavy s.p., Litvínovická silnice 5, 371 21 České Budějovice
- Obvodní Báňský úřad v Příbrami, Pracoviště Plzeň, Hřímalého 11, 301 00 Plzeň
- Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa České Budějovice, Lidická 49/110, 370 44
České Budějovice
- Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Jihočeského kraje, Lannova 26,
370 74 České Budějovice
- MěÚ Netolice, 384 11 Netolice s povinností podle § 25 odst.3 zákona
č.500/2004 Sb.,(správní řád), písemnost bezodkladně vyvěsit na své úřední
desce na dobu nejméně 15 dnů a též ji zveřejnit způsobem umožňujícím
dálkový přístup, přičemž dnem vyvěšení je den vyvěšení na úřední desce MěÚ
Netolice a vrácení potvrzené vyhlášky zpět na MěÚ Netolice, odboru
stavebně-správnímu a ÚP.
- 1 x ke zveřejnění na www.netolice.cz
- Obec Malovice, 384 11 Netolice s povinností podle § 25 odst.3 zákona
č.500/2004 Sb.,(správní řád), písemnost bezodkladně vyvěsit na své úřední
desce na dobu nejméně 15 dnů a též ji zveřejnit způsobem umožňujícím
dálkový přístup, přičemž dnem vyvěšení je den vyvěšení na úřední desce Obce
Malovice a vrácení potvrzené vyhlášky zpět na MěÚ Netolice, odboru
stavebně-správnímu a ÚP.
- 1 x ke zveřejnění na www.malovice.cz
- Obec Libějovice, 387 72 Libějovice s povinností podle § 25 odst.3 zákona
č.500/2004 Sb.,(správní řád), písemnost bezodkladně vyvěsit na své úřední
desce na dobu nejméně 15 dnů a též ji zveřejnit způsobem umožňujícím
dálkový přístup, přičemž dnem vyvěšení je den vyvěšení na úřední desce Obce
Libějovice a vrácení potvrzené vyhlášky zpět na MěÚ Netolice, odboru
stavebně-správnímu a ÚP.
- 1 x ke zveřejnění na www.libějovice.cz

Za správnost vyhotovení: pí. Antónia Podlahová
samostatný referent stavebního úřadu

