Oznámení zahájení rizeni

ci. Hl

J 44201200910ŽP

stavebního zákona o z n a m u j e zahájení vodoprávního řízení všem známým účastníkům řízení (ve smyslu
§ 27 správního řádu), dotčeným orgánům a dalším právnickým osobám.
Vzhledem k tomu že jsou vodoprávnímu úřadu Městského úřadu Hlinsko poměry staveniště dobře známy
a žádost poskytuje dostatečný podklad pro posouzení navrhované stavby, upouští správní orgán v souladu
s § 112 odst. 2 stavebního zákona od ústního jednání a místního šetření a stanoví lhůtu pro uplatnění
námitek, připomínek a závazných stanovisek V termínu do 30.09.2009.
Účastníci řízení, dotčené orgány státní správy mohou své námitky a připomínky k zahájenému řízení
uplatnit nejpozději do stanoveného termínu. K námitkám a připomínkám uplatněným po tomto termínu
nebude přihlédnuto.
Nahlížení do spisu předmětného správního řízení (podklady pro rozhodnutí) mohou účastníci řízení
provést u odboru životního prostředí odd. vodního hospodářství a ekologie Městského úřadu Hlinsko
v průběhu provozní doby (tj. pondělí a středa 7.30 - 17.00 hod. v ostatních dnech po předchozí dohodě).
Zvolí-Ii si některý z účastníků zmocněnce,
správního řádu.

probíhá zastoupení na základě plné moci v souladu s § 33

Vzhledem k povaze podané žádosti je zřejmé, že její vyřízení si vyžádá delší lhůtu pro rozhodnutí než 30
dnů. Z uvedeného důvodu bude vodoprávní úřad postupovat v souladu s ustanovením § 115 odstavce 10
vodního zákona.
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RNDr. Jaroslava Sulcová
vedoucí odboru životního prostředí
Rozdělovnik:
Investor stavby (dle § 27 odst.1 správního řádu):
Svazek obcí Studnice, Hamry, Vortová, Studnice 108,53901

Hlinsko

Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 30 dnů. Posledním dnem této lhůty uplyne lhůta pro podání
námitek a připomínek.
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Městský úřad Hlinsko podatelna
- všem úřadům zasíláme 2x, pro zveřejnění na úřednl descc(kách)
lx bude následně s vyznačením data vyvěšení a sejmutí vrácena na Měli Hlinsko odbor ŽP

Dotčené orgány státní správy:
KHS Pardubického kraje, Územní pracoviště Chrudim Čáslavská 1146,53732 Chrudim
MěÚ Hlinsko, Stavební úřad, Adámkova tř. 554, 53923 Hlinsko
Městský úřad Hlinsko, odbor ŽP - odpadové hospodářství, Adámkova 554, Hlinsko
Městský úřad Hlinsko, odbor regionálního rozvoje, Adámkova tř. 554, Hlinsko
AOPK ČR, Správa CHKO Žd'árské vrchy, Brněnská 39,59101 Ždár nad Sázavou
Policie České republiky, OŘ - dopravní inspektorát, Všehrdovo nám. 46,53720 Chrudim
KÚ Pardubického kraje, OŽPaZ, Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice
Státní památkový ústav v Pardubicích, Zámek 4, 530 02 Pardubice
HZS Pardubického kraje Topolská 569, 537 05 Chrudim
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