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VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
OZNÁMENÍ
o zahájení společného územního a stavebního řízení o žádosti
„společné řízení“
Obec Bratronice, IČ 00476846, se sídlem Bratronice 16, 388 01 Blatná, zastoupená na
základě plné moci panem Pavlem Bělem, IČ 74283570, se sídlem Mutěnice 82, 386 01
Strakonice, podala dne 2.4.2019 a po doplnění příloh dne 25.6.2019 na Městský úřad Blatná,
odbor životního prostředí, vodoprávní úřad, žádost o vydání společného povolení stavby
vodního díla
„Prodloužení kanalizace Bratronice“
změna místa výpusti VK č. 2 do vod povrchových
na pozemcích p.č. 11/3, 11/5, 623/1, 623/3, 623/4, 892/1, 892/4, 918/1, 934/4, 934/6
v katastrálním území Bratronice, obci Bratronice, v okrese Strakonice, kraji Jihočeském,
dotčen drobný vodní tok IDVT 10253351, č.h.p. 1-08-02-0680-0-00.
Městský úřad Blatná, odbor životního prostředí, vodoprávní úřad příslušný podle
ustanovení § 104 odst. 2 písm. c) a ustanovení § 106 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách
a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, speciální stavební
úřad podle ustanovení § 15 odst. 5 vodního zákona a ustanovení § 15 odst. 1 písm. d) zákona
č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších
předpisů, místně příslušný správní orgán podle ustanovení § 11 zákona č. 500/2004 Sb.,
správní řád (správní řád), ve znění pozdějších předpisů, oznamuje zahájení společného
územního a stavebního řízení (společné řízení) podle ustanovení § 115 odst. 1 vodního zákona
a podle ustanovení § 94m stavebního zákona, ve kterém podle ustanovení § 94m odst. 3
stavebního zákona, upouští od ohledání na místě a ústního jednání z důvodu, že jsou
vodoprávnímu úřadu dobře známy poměry staveniště a žádost poskytuje dostatečný podklad
pro posouzení stavebního záměru a stanovení podmínek k jeho provádění. Účastníci řízení
mohou uplatnit své námitky a dotčené orgány svá závazná stanoviska
do 15 dnů ode dne oznámení,
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jinak se k nim nepřihlíží. Za den oznámení se bere den svěšení z úřední desky. Účastníci
řízení mohou nahlížet do podkladů rozhodnutí na Městském úřadu Blatná, odboru životního
prostředí, vodoprávním úřadě, tř. T. G. Masaryka 1520, č. dveří 316, a to v pondělí a ve
středu od 7.30 hodin do 17.00 hodin, v pátek od 7.30 do 12.00 hodin. Nechá-li se některý
z účastníků řízení zastupovat, předloží jeho zástupce písemnou plnou moc.
Účastník řízení může uplatňovat námitky proti projednávanému stavebnímu záměru,
dokumentaci, způsobu provádění a užívání stavebního záměru nebo požadavkům dotčených
orgánů, pokud jimi může být přímo dotčeno jeho vlastnické nebo jiné věcné právo k pozemku
nebo stavbě. Obec uplatňuje ve společném územním a stavebním řízení námitky k ochraně
zájmů obce a zájmů občanů obce. Osoba, která je účastníkem řízení podle zvláštního právního
předpisu, může v řízení uplatňovat námitky pouze v rozsahu, v jakém je projednávaným
stavebním záměrem dotčen veřejný zájem, jehož ochranou se podle zvláštního právního
předpisu zabývá. K námitkám, které nesplňují uvedené požadavky, se nepřihlíží. Účastník
řízení ve svých námitkách uvede skutečnosti, které zakládají jeho postavení jako účastníka
řízení, a důvody podání námitek. K závazným stanoviskům a námitkám k věcem, o kterých
bylo rozhodnuto při vydání územně plánovací dokumentace, se nepřihlíží.
Podepsáno zaručeným elektronickým podpisem
Petr Jahoda, DiS.
Zástupce vedoucího odboru životního prostředí

Rozdělovník:
Účastníci společného řízení podle ustanovení § 94k stavebního zákona,
Písm. a), b), ve smyslu ustanovení § 94m odst. 2 stavebního zákona, doručuje vodoprávní
úřad jednotlivě doporučeně na doručenku:
 Obec Bratronice, ID DS: wt3jdnd, zastoupená na základě plné moci Pavlem Bělem,
Mutěnice 82, 386 01 Strakonice, ID DS: 77jznrg
Písm. c), ve smyslu ustanovení § 94m odst. 2 stavebního zákona, doručuje vodoprávní úřad
jednotlivě doporučeně na doručenku:
 Jihočeský kraj zastoupený organizací hospodařící s majetkem kraje Správa a údržba silnic
Jihočeského kraje, ID DS: cadk8eb
 E.ON Distribuce, a.s., ID DS: nf5dxbu
 Česká telekomunikační infrastruktura a.s., ID DS: qa7425t
 Povodí Vltavy, státní podnik, ID DS: gg4t8hf, závod Horní Vltava
Písm. d), ve smyslu ustanovení § 94m odst. 2 stavebního zákona, doručuje vodoprávní úřad
jednotlivě doporučeně na doručenku:
 Jihočeský kraj zastoupený organizací hospodařící s majetkem kraje Správa a údržba silnic
Jihočeského kraje, ID DS: cadk8eb
 Statek Blatná a.s., ID DS: yvgc6gt
Písm. e), ve smyslu ustanovení § 94m odst. 2 stavebního zákona, doručuje vodoprávní úřad
veřejnou vyhláškou:
Sousední stavby p.č. st. 14, 16, 17, 20, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 31, 32/2, 63 a sousední pozemky
p.č. 11/1, 11/4, 15, 16, 21/2, 23, 41/2, 698, 892/3, 892/8, 892/10, 936, 939, vše v katastrálním
území Bratronice.
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Dotčené orgány, ve smyslu ustanovení § 94m odst. 2 stavebního zákona, doručuje
vodoprávní úřad jednotlivě doporučeně na doručenku:
 Městský úřad Blatná, odbor výstavby a územního plánování
 Městský úřad Blatná, odbor životního prostředí, odpadového hospodářství
 Krajská hygienická stanice Jihočeského kraje se sídlem v Č.Budějovicích, ID DS: agzai3c
 Hasičský záchranný sbor Jihočeského kraje, ID DS: ph9aiu3
Ostatní:
 Obec Bratronice, ID DS: wt3jdnd
 Obecní úřad Bratronice, Bratronice 16, 388 01 Blatná
 Městský úřad Blatná, státní památková péče
 Městský úřad Blatná, odbor dopravy, silniční správní úřad
 Vlastní do spisu
Doručení veřejnou vyhláškou:
Z důvodu velkého počtu účastníků řízení s více než 30 účastníky, v souladu s ustanovením
§ 144 odst. 2 správního řádu, vodoprávní úřad účastníky řízení oznámení o zahájení
společného řízení o žádosti uvědomuje veřejnou vyhláškou. Stavebníkovi, vlastníkům
dotčených pozemků a staveb, dotčeným orgánům, vodoprávní úřad oznámení o zahájení
společného řízení o žádosti doručuje jednotlivě doporučeně na doručenku.
Úřední deska Městského úřadu Blatná
Vyvěšeno: …………………

Petr Jahoda, DiS. ………………….

Sejmuto:

Petr Jahoda, DiS. ………………….

…………………

Elektronická úřední deska Městského úřadu Blatná: www.blatna-mesto.cz
Vyvěšeno: …………………

Petr Jahoda, DiS. ………………….

Úřední deska Obecního úřadu Bratronice
Vyvěšeno dne: …………………
Sejmuto dne:

…………………

………………….………………….
razítko a podpis

Městský úřad Blatná vyvěšuje tuto vyhlášku na úřední desce městského úřadu na dobu
15-ti dnů. Obecní úřad Bratronice žádáme o bezodkladné vyvěšení této vyhlášky na
úřední desce obecního úřadu na dobu 15-ti dnů a poté o její zaslání, s uvedeným datem
vyvěšení a sejmutí a potvrzenou obecním úřadem, na zdejší odbor životního prostředí.
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