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zahájení

vodo právního

řízení

Žadatel a investor stavby Svazek obcí Studnice, Hamry, Vortová se sídlem Studnice 108, 539 OI
Hlinsko, lČ 71185062, zastoupený
předsedkyní
paní Marcelou Sázavovou, podal dne 03.08.2009 u odboru
ži otního prostředí Městského úřadu Hlin ko

žádost o změnu stavby před jejím dokončením

- prodloužení

termínu dokončení stavby

Technické vybavení - odkanalizování obcí Hamry, Studnice, Vortová
na pozemcích
v Čechách.

v kat. území

Lhory,

Vortová,

Hamry

u Hlinska,

Studnice

u Hlin ka. Vítano

Stávající stavební povolení stavby bylo vydáno Mě tskýrn úřadem Hlin ko, odborem životního
dne 13. září 2004 pod čj.: OŽPNHE/1131/04/Bi-31,
které nabylo právní moci dne 26. 10. 2004.
Termín dokončení stavby je žadatelem

a Hlinsko

prostředí

navržen do 31. 12.2014.

Důvod prodloužení termínu je ten, že svazek obcí nezískal dotaci na výstavbu kanalizace.
není možné celou výstavbu realizovat.
Součástí žádosti jsou aktualizovaná
vyjádření dotčených organizací, správců inženýrských

Z vlastních

zdrojů

sítí a další.

Popis stavby:
Cílem akce je kompletní vybudování oddílné kanalizace splaškových odpadních vod v obci Vortová, Hamry
a Studnice. S ohledem na konfiguraci terénu budou realizovány kanalizační stoky jako kombinace gravitačních a
tlakových kanalizačních sítí. Veškeré splaškové vody budou (s vyloučením balastních a dešťových vod) výtlačným
potrubím odvedeny na stávající městskou čav Hlinsko.

častníci řízení (dle § 27 správního řádu v platném znění):
Svazek obcí Studnice, Hamry, Vortová, Studnice 108,53901 Hlinsko
Vlastníci

pozemků

dotčených

stavbou a dále vlastníci

pozemků

se stavbou

(investor sta by)
sou edící

Uvedeným dnem bylo oznámeno zahájení vodoprávniho řízení.
Odbor životního pro tředí Městského úřadu Hlin ko, jako příslušný vodoprávní úřad /ustanovení
§ 104
odst. 2 písmo c) a § 106 zákona č. 254/2001 Sb ..o vodách a o změně některých zákonů v platném znění
("vodní zákon") a místně příslušný správní orgán podle ustanovení § II od t.l písmo b) zákona Č. 50012004
Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (,.správní řád")/ a dále jako speciální stavební úřad dle § 15
odst. I zákona č. 183/2006 Sb.,o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále
jen" tavební zákon"), v souladu s ustanovením
§ 47 odst. 1 správního řádu, § 115 vodního zákona a § 118
\dr
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