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OZNÁMENÍ
ZAHÁJENÍ ŘÍZENÍ A POZVÁNÍ K ÚSTNÍMU JEDNÁNÍ
Dis. Lucie Hellerová, Koštice 88, 439 21 Koštice nad Ohří
(dále jen "žadatel") dne 29.5.2007 podal žádost o dodatečné povolení stavby:
"Domovní ČOV"
na pozemku st. p. 111 v katastrálním území Želevice. Uvedeným dnem bylo zahájeno řízení
o dodatečném povolení stavby.
Městský úřad Louny, stavební úřad, jako vodoprávní úřad příslušný dle ust. § 10 a 11 zákona č.
500/2004 Sb., správní řád (dále jen „správní řád“), podle ust. § 61 odst.1, písm.c) a § 66 zákona č.
128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů a § 2 odst.1 zákona č. 314/2002 Sb., o stanovení
obcí s pověřeným obecním úřadem a stanovení obcí s rozšířenou působností, a dále jako vodoprávní úřad
příslušný podle § 104, odst.2, písm.c) a § 106 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých
zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "vodní zákon"), a jako speciální stavební
úřad 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 § 129 odst. 2 a 3 a § 112 odst. 1 stavebního zákona zahájení řízení o dodatečném povolení stavby a
současně nařizuje k projednání žádosti ústní jednání spojené s ohledáním na místě na den
19. června 2007 (úterý) v 9:00 hodin,
se schůzkou pozvaných na místě stavby p.č. 111 v katastrálním území Koštice.
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 (Městský úřad Louny, stavební úřad, úřední dny: pondělí 8.00 - 17.00, středa 8.0018.00 hodin; úterý, pátek 8.00-15.00 hodin).
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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.
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. Jiří Janíček
vedoucí stavebního úřadu
Příloha – 1x kopie z katastrální mapy
Obdrží:
účastníci (dodejky)
Dis. Lucie Hellerová, Koštice 88, 439 21 Koštice nad Ohří
Obec Koštice, Koštice 180, 439 21 Koštice nad Ohří
Jiří Zahrádka, Koštice 215, 439 21 Koštice nad Ohří
dotčené správní úřady
Městský úřad Louny - ORM, úsek památkové péče, Mírové náměstí 35, 440 23 Louny
Městský úřad Louny - OMH silniční správní úřad, Mírové náměstí 35, 440 01 Louny 1
Městský úřad Louny odbor životního prostředí, Mírové náměstí 35, 440 23 Louny
Povodí Ohře, st. p., Chomutov, Bezručova 4219, 430 03 Chomutov 3
ostatní
Severočeská plynárenská, a.s., Ústí n/L, Na Moráni 8, 430 01 Chomutov 1
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s., Dělnická 14, 434 72 Most
ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874/8, Děčín IV-Podmokly, 405 02 Děčín 2

