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Obec Libějovice
Libějovice 26
387 72 Libějovice

OZNÁMENÍ
ZAHÁJENÍ ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ
Obec Libějovice, IČO: 00667641, Libějovice 26, 387 72 Libějovice
(dále jen "žadatel") podal dne 7.9.2015 žádost o vydání územního rozhodnutí o umístění stavby:
"Kanalizace a ČOV s přípojkami vody a elektro v Nestanicích"
na pozemku parc. č. 21, 562/2, 567/1, 569/1 v katastrálním území Nestanice. Uvedeným dnem bylo
zahájeno územní řízení.
Stavba obsahuje:
Jedná se o provedení centrální čistírny odpadních vod v obci Nestanice na pozemku p.č. 1072 v k.ú.
Nestanice. Součástí ČOV je též její oplocení, zpevněné plochy, dřevěný přístřešek, odlehčovací komora,
česlicový koš, lapák písku, plastový septik, měrný objekt a kanalizační napojení na stávající meliorační
kanál. Umístění kanalizace spočívá v doplnění stávajícího kanalizačního řádu v pozemcích p.č. 569/1
a 562/2 v k.ú. Nestanice a napojení stávajícího řadu na ČOV v pozemcích p.č. 567/1 a 1072 v k.ú.
Nestanice. Pro ČOV budou též provedeny nové přípojky vody a elektro v pozemku p.č. 1072 v k.ú.
Nestanicich.
Městský úřad Vodňany odbor výstavby a ÚP, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. c)
zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších
předpisů (dále jen "stavební zákon"), oznamuje podle § 87 odst. 1 stavebního zákona zahájení územního
řízení, ve kterém upouští od ústního jednání. Dotčené orgány mohou uplatnit závazná stanoviska
a účastníci řízení své námitky do

15 dnů od doručení tohoto oznámení.
K později uplatněným závazným stanoviskům, námitkám nebude přihlédnuto. Účastníci řízení mohou
nahlížet do podkladů rozhodnutí (Městský úřad Vodňany odbor výstavby a ÚP, úřední dny pondělí
a středa 8.00-12.00 a 13.00-17.00, úterý a pátek 8.00-10.00 hod).
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Poučení:
Účastníci jsou oprávněni navrhovat důkazy a činit jiné návrhy po celou dobu řízení až do vydání
rozhodnutí. Účastníci mají právo vyjádřit v řízení své stanovisko. Účastníci se mohou před vydáním
rozhodnutí vyjádřit k podkladům rozhodnutí, popřípadě navrhnout jejich doplnění.
K závazným stanoviskům a námitkám k věcem, o kterých bylo rozhodnuto při vydání územního nebo
regulačního plánu, se nepřihlíží. K námitkám, které překračují rozsah a nesplňují požadavky § 89 odst. 4
stavebního zákona, se nepřihlíží. Účastník řízení ve svých námitkách uvede skutečnosti, které zakládají
jeho postavení jako účastníka řízení, a důvody podání námitek.
Nechá-li se některý z účastníků zastupovat, předloží jeho zástupce písemnou plnou moc.

Bc.Věra Černá
vedoucí odboru výstavby a ÚP

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

Sejmuto dne: ....................................

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

Obdrží:
účastníci dle § 85odst. 1. písm. a) a b)- dodejky
Obec Libějovice, IDDS: f5jb3yv
účastníci dle § 85 odst. 2. písm. a)- dodejky
Anna Pekárková, Šindlovy Dvory č.p. 71, Litvínovice, 370 01 České Budějovice 1
Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, IDDS: cadk8eb
účastníci řízení dle § 85 odst. 2 písm. b) - veřejnou vyhláškou
Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním pozemkům:
st. p. 11, 14, 15, 17, 19, 10/2, 1/4, 52, 1/5, 4, 7/2, 7/3, 10/1, 20, 21, 22, 23/1, 23/2, 32, 33, 75, 40, 56,
41, 42, 1/1, parc. č. 385/23, 22/2, 114, 567/2, 22/3, 562/11, 42, 562/9, 566/1, 116/3, 116/4, 1072,
1075, 1113, 1238, 62/5, 564, 58/2, 58/4, 57, 56, 55, 561, 569/2, 562/5, 1084, 1085, 569/20, 1086,
1249, 569/19, 16/4, 562/1, 25/1, 562/4, 30, 1250, 550/2, 465/3 v katastrálním území Nestanice
Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním stavbám:
Libějovice, Nestanice č.p. 1, č.p. 31, č.p. 30, č.p. 29, č.p. 27, č.p. 44, č.p. 48, č.p. 54, č.p. 46, č.p. 5,
č.p. 45, č.p. 47, č.p. 2, č.p. 26, č.p. 25, č.p. 24, č.p. 23, č.p. 37, č.p. 35, č.p. 8, č.p. 33, č.p. 7 a č.p. 40
dotčené správní úřady
Městský úřad Vodňany, odbor životního prostředí, nám. Svobody č.p. 18, 389 01 Vodňany I
ostatní
Městský úřad Vodňany, odbor výstavby a ÚP, nám. Svobody č.p. 18, 389 01 Vodňany I

