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dle rozdělovníku

Oznámení o zahájení řízení o změně stavby před dokončením vodního díla „Vosí
protierozní a protipovodňová mez a průleh, Vosí, odpad Kokšín“ s umístěním na
pozemcích p.č. 1072/2, 1187, 1076, 1080/1, 1164 a 1165/1 v k.ú. Kokšín a na
pozemcích p.č. 410, 572 a 719 v k.ú. Vosí - veřejnou vyhláškou
Městský úřad Klatovy, Odbor životního prostředí obdržel dne 5.9.2013 žádost
Státního pozemkového úřadu, Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3, IČ 01312774,
Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj, Pobočka Klatovy, Čapkova 127, Klatovy
žádost o změnu stavby před dokončením vodního díla „Vosí protierozní a
protipovodňová mez a průleh, Vosí, odpad Kokšín“ s umístěním na pozemcích p.č.
1072/2, 1187, 1076, 1080/1, 1164 a 1165/1 v k.ú. Kokšín a na pozemcích p.č. 410, 572 a
719 v k.ú. Vosí. Stavba byla povolena rozhodnutím MěÚ Klatovy, Odborem ŽP pod zn.:
ŽP/8493/09/Pe ze dne 9.9.2009, prodloužení platnosti tohoto rozhodnutí bylo provedeno
rozhodnutím vydaném pod čj. ŽP/10231/11/Bá ze dne 2.12.2011 a ŽP/8923/13/Le ze
dne 15.11.2013.

Navrhovaná změna stavby zahrnuje:
• odvodnění plánované polní cesty do nově navrženého retenčního prostoru
umístěného na pozemku p.č. 572 v k.ú. Vosí.
Dnem podání žádosti bylo zahájeno správní řízení.
Městský úřad Klatovy, Odbor životního prostředí, jako věcně a místně příslušný
speciální stavební úřad podle ust. § 15 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním
plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v souladu s ust. § 115 odst. 1 zákona č.
254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších
předpisů a dle ust. §§ 44 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád (dále jen “správní
řád”), ve znění pozdějších předpisů
oznamuje zahájení správního řízení
o prodloužení platnosti výše uvedeného stavebního povolení. Jelikož jsou mu dobře známy
poměry staveniště a žádost poskytuje dostatečný podklad pro její řádné posouzení, nebude
konáno ústní jednání ani místní šetření.
Účastníci řízení mohou uplatnit své námitky nejpozději v termínu do 10 dnů od
doručení tohoto oznámení, jinak k nim nebude přihlédnuto. Ve stejné lhůtě sdělí svá
stanoviska dotčené orgány.
Do podkladů rozhodnutí lze nahlédnout přede dnem ústního jednání u Městského
úřadu Klatovy, Odboru ŽP - vodohospodářské oddělení ve dnech Po a St 8,00-17,00 hodin a
Pá 8,00-14,00 hodin (v ostatních dnech po telefonické dohodě).

„Otisk úředního razítka“
Ing. Jana Michálková
vedoucí odboru ŽP
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Doručí se:
Účastníci řízení (podle ust. § 27 odst. 1 písm. a) správního řádu) doporučeně do
vlastních rukou:
Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3, IČ 01312774, Krajský
pozemkový úřad pro Plzeňský kraj, Pobočka Klatovy, Čapkova 127, Klatovy
Město Švihov
Účastníci řízení (podle ust. § 27 odst. 2 správního řádu) veřejnou vyhláškou
Dotčené správní úřady a ostatní:
MěÚ Klatovy – OVÚP, OŠKCR, OŽP - orgán ochrany přírody a lesů
Městský úřad Klatovy, OVV - se žádostí o vyvěšení na úřední desce v Klatovech po dobu 15
dnů
Městský úřad Švihov - se žádostí o vyvěšení na úřední desce v písemné a elektronické
podobě ve Švihově a částech města Kokšín, Vosí po dobu 15 dnů (potvrzené vrátit zpět
na OŽP MěÚ Klatovy)
Povodí Vltavy s.p., závod Berounka, Plzeň

Vyvěšeno dne :

Sejmuto dne :

Podpis a razítko orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení.
Poznámka : Vyhláška musí být vyvěšena po dobu 15 dnů. Poslední den této lhůty je dnem
doručení.
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