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OZNÁMENÍ
ZAHÁJENÍ ŘÍZENÍ A POZVÁNÍ K ÚSTNÍMU JEDNÁNÍ
AQUASERV a.s., IČ 60071371, B. Němcové 12, 370 01 České Budějovice,
který zastupuje na základě plné moci
Sdružení měst a obcí Bukovská voda, IČ 65050541, Týnská 292, 373 65 Dolní Bukovsko
(dále jen "stavebník") dne 06.05.2011 podal žádost o změnu nakládání s podzemními vodami a vydání
stavebního povolení pro vodní dílo:

Bošilec - vstupní objekt vrtu H-3B, změna nakládání s podzemními vodami
na pozemku 1172/6 v k.ú. Bošilec. Uvedeným dnem bylo zahájeno řízení.
Odbor životního prostředí MěÚ Týn nad Vltavou, jako vodoprávní úřad příslušný podle § 106 zákona č.
254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále
jen "vodní zákon"), a speciální stavební úřad příslušný podle § 15 odst. 4 vodního zákona a § 15 odst. 1
zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších
předpisů (dále jen "stavební zákon"), oznamuje podle § 115 odst. 1 vodního zákona, § 11 správního řádu
a § 112 odst. 1 stavebního zákona zahájení stavebního řízení a současně nařizuje k projednání žádosti
ústní jednání spojené s ohledáním na místě na den
23.06.2011 (čtvrtek) v 10:00 hodin
se schůzkou pozvaných na místě samém.
Dotčené orgány a účastníci řízení mohou závazná stanoviska a námitky, popřípadě důkazy uplatnit
nejpozději při ústním jednání, jinak k nim nebude přihlédnuto. Účastníci řízení mohou nahlížet do
podkladů rozhodnutí (odbor životního prostředí MěÚ Týn nad Vltavou, úřední dny: Po 8:00 - 17:00, St
8:00 - 17:00).
Poučení:
Účastník řízení může podle § 114 odst. 1 stavebního zákona uplatnit námitky proti projektové
dokumentaci, způsobu provádění a užívání stavby nebo požadavkům dotčených orgánů, pokud je jimi
přímo dotčeno jeho vlastnické právo nebo právo založené smlouvou provést stavbu nebo opatření nebo
právo odpovídající věcnému břemenu k pozemku nebo stavbě.
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K námitkám účastníků řízení, které byly nebo mohly být uplatněny při územním řízení, při pořizování
regulačního plánu nebo při vydání územního opatření o stavební uzávěře anebo územního opatření
o asanaci území, se podle § 114 odst. 2 stavebního zákona nepřihlíží.
Pověřený zaměstnanec vodoprávního úřadu je podle § 172 odst. 1 stavebního zákona oprávněn při plnění
úkolů vstupovat na cizí pozemky, stavby a do staveb s vědomím jejich vlastníků při zjišťování stavu
stavby a pozemku nebo opatřování důkazů a dalších podkladů pro vydání správního rozhodnutí nebo
opatření.
Vodoprávní úřad může podle § 173 odst. 1 stavebního zákona uložit pořádkovou pokutu do 50 000 Kč
tomu, kdo závažným způsobem ztěžuje postup v řízení anebo plnění úkolů podle § 172 odst. 1 stavebního
zákona tím, že znemožňuje oprávněné úřední osobě nebo osobě jí přizvané vstup na svůj pozemek nebo
stavbu.
Nechá-li se některý z účastníků zastupovat, předloží jeho zástupce písemnou plnou moc.

Ing. Ivan P A L M A
Vedoucí odboru životního prostředí
Obdrží:
navrhovatelé (doručenky)
1. AQUASERV a.s., IDDS: jtygx2n
ostatní účastníci (doručenky)
2. Povodí Vltavy, státní podnik, správce toku, IDDS: gg4t8hf
3. Kamil Drs, Bošilec č.p. 17, 373 65 Dolní Bukovsko
4. Obec Bošlilec, IDDS: vzyb7ue
dotčené orgány
5. Hasičský záchranný sbor Jihočeského kraje, IDDS: ph9aiu3
6. Krajská hygienická stanice Jihočeského kraje se sídlem v Českých Budějovicích, IDDS: agzai3c
7. Obecní úřad Bošilec, IDDS: vzyb7ue
8. Magistrát města České Budějovice, stavební úřad, IDDS: kjgb4yx
ostatní orgány
9. ČEVAK a.s., IDDS: 3ndg7rf
10. E.ON Česká republika, s. r. o., - správa sítě plynu, IDDS: 3534cwz
11. E.ON Distribuce, a.s., IDDS: nf5dxbu
12. Povodí Vltavy, státní podnik, IDDS: gg4t8hf

