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Odbor životního prostředí
Velké náměstí 114/3
pracoviště Budovcova 207/6
397 19 PÍSEK
Č. j.: ZP01/2013/01882/3/NC

V Písku dne 06.03.2013

Vyřizuje: Ing. Naděžda Černická / tel: 382 330 653

ROZHODNUTÍ
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
Městský úřad Písek, odbor životního prostředí jako příslušný orgán státní správy dle § 7
odst. 2) a § 61 odst. 1) zák.č. 128/2000 Sb., o obcích, místně příslušný správní orgán podle
ust.§ 11 zák.č. 500/2004 Sb., správní řád, věcně příslušný vodoprávní úřad podle ust. § 106
zák.č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), a speciální
stavební úřad dle § 15 odst. 1 písm.d) zák.č. 183/2006 Sb., o územním plánování a
stavebním řádu (stavební zákon), a § 15 odst. 4 vodního zákona, všechny ve znění
pozdějších předpisů, na základě žádosti stavebníka – Jihočeského vodárenského svazu
(IČ 49021117), se sídlem České Budějovice 19, 370 01 České Budějovice, podané dne
16.1.2013 a doplněné dne 30.1.2013 a výsledku provedeného řízení
a)
prodlužuje
podle § 115 odst. 4 stavebního zákona platnost stavebního povolení stavby „Zásobování
obcí severního Písecka, I. etapa - Mirotice“, povolené rozhodnutím MěÚ Písek čj.
ZP01/2010/40736/16/NC ze dne 28.3.2011. Stavební povolení nabylo právní moci dne
29.4.2011.
Platnost povolení se prodlužuje o dva roky od nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.
b)
povoluje
podle § 118 stavebního zákona, změnu stavby před dokončením, spočívající v prodloužení
termínu dokončení stavby, a to stavby „Zásobování obcí severního Písecka, I. etapa Mirotice“, povolené rozhodnutím MěÚ Písek čj. ZP01/2010/40736/16/NC ze dne 28.3.2011.
Termín pro dokončení stavby se stanovuje do 31.12.2016.
Ostatní podmínky a povinnosti vydaného stavebního povolení zůstávají nezměněny.

TELEFON: 382 330 111, 382 330 555
FAX: 382 214 431, 382 330 550

EMAIL: e-podatelna@mupisek.cz
ID DS: p5ibfya

Odůvodnění
Stavebník- Jihočeský vodárenský svaz (IČ 49021117), se sídlem České Budějovice 19,
370 01 České Budějovice, požádal dne 16.1.2013 o prodloužení platnosti stavebního
povolení, vydaného rozhodnutím čj. ZP01/2010/40736/16/NC ze dne 28.3.2011. Současně
bylo požádáno o prodloužení lhůty k dokončení stavby. Žádost byla dne 30.1.2013 doplněna.
Ze zákona stavební povolení pozbývá platnosti, pokud nebyla stavba zahájena do dvou let
ode dne, kdy povolení nabylo právní moci. Vydané stavební povolení nabylo právní moci
dne 29.4.2011. Dobu platnosti lze prodloužit na odůvodněnou žádost stavebníka, podanou
před jejím uplynutím. Podáním žádosti se staví běh lhůt platnosti stavebního povolení.
Důvodem podaných žádostí o prodloužení platnosti stavebního povolení i prodloužení
termínu pro dokončení stavby je nezískání finančních prostředků (dotací).
Vodoprávní úřad v rámci prošetření podkladů zjistil, že žádost byla podána před uplynutím
lhůty platnosti, tedy včas. Proto opatřením čj. ZP01/2013/01882/2/NC ze dne 31.1.2013
oznámil zahájení řízení, kterým byli účastníci informováni o možnosti seznámení se
s podklady pro rozhodnutí a uplatnění případných námitek. Okruh účastníků řízení byl
vymezen shodně s řízením, jehož výsledkem bylo vydání stavebního povolení, tj. zahrnuje
stavebníka, vlastníky pozemků, na kterých bude stavba prováděna, vlastníky sousedních
pozemků a staveb na nich, kteří by mohli být prováděním stavby přímo dotčeni a vlastníky
podzemních a nadzemních sítí na předmětném pozemku. Protože se jedná o řízení s velkým
počtem účastníků, bylo oznámení o zahájení řízení doručováno v souladu s ust. § 144
správního řádu veřejnou vyhláškou tak, že po stanovenou dobu bylo zveřejněno na úředních
deskách MěÚ Písek, Sedlice, Mirotice a OÚ Lom a Škvořetice v písemné i elektronické
podobě. Ve stanoveném termínu vodoprávní úřad neobdržel žádné námitky ani stanoviska.
Vodoprávní úřad po posouzení žádosti stavebníka a na základě provedeného řízení rozhodl
tak, jak je uvedeno ve výroku.
Poučení účastníků:
Proti tomuto rozhodnutí mohou účastníci řízení ve lhůtě do 15 dnů ode dne jeho oznámení
podat odvolání, podle ustanovení § 81 odst. 1 správního řádu, ke Krajskému úřadu
Jihočeského kraje podáním učiněným u Městského úřadu Písek. Odvolání jen proti
odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.

Otisk úředního razítka

Ing. Miloslav Šatra
vedoucí odboru životního prostředí
v z. Ing. Naděžda Černická
vedoucí oddělení vodního hospodářství
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Rozdělovník:
a) účastníci řízení :
- stavebník - JVS, S.K.Neumanna 19, 370 01 České Budějovice
- ostatní : ( jako řízení s velkým počtem účastníků řízení je v souladu s ust. § 144 odst. 2
správního řádu doručováno veřejnou vyhláškou)
- vlastníci pozemků, na kterých bude stavba zřízena
- vlastníci inženýrských sítí v zájmovém území
- vlastníci sousedních pozemků a staveb na nich, kteří mohou být stavbou vodovodu
přímo dotčeni
b) dotčené orgány a ostatní na vědomí:
DO
- MěÚ Mirotice, odbor výstavby a ÚP – do DS Města Mirotice
- MěÚ Písek - odbor ŽP a VLHZ
- odbor Va ÚP – pam. péče
- odbor dopravy
- Městský úřad Blatná, tř. T. G. Masaryka 322, 388 01 Blatná – do DS Města Blatná
- odbor ŽP
- odbor majetku, investic a rozvoje (památková péče)
- odbor dopravy
- Krajský úřad, Jihočeský kraj – odbor dopravy a silničního hospodářství – do DS JČ kraje
- KHS JčK, České Budějovice – do DS
Na vědomí
- ČEVAK a.s., - PS Písek
- SÚS JčK, p.o., Závod Strakonice, U Řepické zastávky 1294, 386 11 Strakonice I.
- SÚS JčK, p.o., Závod Písek, Vrcovická 2148, 397 01 Písek
- Policie ČR, KrŘ JčK, DI Písek
- Policie ČR, KrŘ JčK, DI Strakonice
- Povodí Vltavy s. p. , Závod Horní Vltava, Litvínovická silnice 5, 371 21 České Budějovice

- vlastní – do spisu
- MěÚ Písek- odbod vnitřních věcí, MěÚ Sedlice, MěÚ Mirotice, OÚ Škvořetice, OÚ Lom :
- se žádostí o zveřejnění tohoto rozhodnutí po dobu 15 dnů způsobem v místě obvyklým a po
té navrácení zdejšímu odboru ( pro MěÚ Sedlice, MěÚ Mirotice, OÚ Škvořetice a OÚ Lom doručit do
DS měst a obcí)
Doručení veřejnou vyhláškou:
V souladu s ust. § 144 odst. 2 správního řádu bude toto rozhodnutí doručeno veřejnou vyhláškou.
Doručení veřejnou vyhláškou se provede tak, že se písemnost vyvěsí na úředních deskách obcí a na
úřední desce správního orgánu, který písemnost doručuje. Dnem vyvěšení je den vyvěšení na úřední
desce správního orgánu, který písemnost doručuje. Patnáctým dnem po vyvěšení se písemnost
považuje za doručenou.
Písemnost je po stejnou dobu zveřejněna způsobem umožňující dálkový přístup.

Úřední deska Městského úřadu Písek
Vyvěšeno:
Sejmuto :

8.3. 2013

....................................................................

24.3. 2013

....................................................................

Elektronická deska Městského úřadu Písek
Vyvěšeno:

8.3. 2013

Sejmuto:

24.3.2013

....................................................................
.....................................................................
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Úřední deska MěÚ Sedlice
Vyvěšeno:

8.3. 2013

Sejmuto :

24.3. 2013

....................................................................
....................................................................

Elektronická deska MěÚ Sedlice
Vyvěšeno:
Sejmuto:

8.3. 2013
24.3..2013

....................................................................
.....................................................................

Úřední deska MěÚ Mirotice
Vyvěšeno:

8.3. 2013

Sejmuto :

24.3. 2013

....................................................................
....................................................................

Elektronická deska MěÚ Mirotice
Vyvěšeno:
Sejmuto:

8.3. 2013
24.3..2013

....................................................................
.....................................................................

Úřední deska OÚ Škvořetice
Vyvěšeno:

8.3. 2013

Sejmuto :

24.3. 2013

....................................................................
....................................................................

Elektronická deska OÚ Škvořetice
Vyvěšeno:
Sejmuto:

8.3. 2013
24.3. 2013

....................................................................
.....................................................................

Úřední deska OÚ Lom
Vyvěšeno:

8.3. 2013

Sejmuto :

24.3. 2013

....................................................................
....................................................................

Elektronická deska OÚ Lom
Vyvěšeno:
Sejmuto:

8.3. 2013
24.3..2013

....................................................................
.....................................................................
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