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OZNÁMENÍ
ZAHÁJENÍ ŘÍZENÍ O UDĚLENÍ SOUHLASU
Petr Kovařík, nar. 28.2.1979, Kamenná cesta 316, 431 41 Údlice,
kterého zastupuje Jelínek Josef, IČ 12068802, Lipanská 4533, 430 01 Chomutov
(dále jen "ţadatel") dne 13.10.2008 podal ţádost o udělení souhlasu ke stavbě:

Rodinného domu na p.p.č. 1482/9 k.ú. Údlice
(dále jen "stavba") na pozemku parc. č. 1482/9 v katastrálním území Údlice. Uvedeným dnem bylo
zahájeno řízení o udělení souhlasu podle § 17 odst. 1 písm. X zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o
změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "vodní zákon").
MAGISTRÁT MĚSTA CHOMUTOVA, odbor Stavební úřad a ţivotní prostředí, oddělení ţivotního
prostředí, jako vodoprávní úřad příslušný podle § 106 vodního zákona,, oznamuje podle § 115 odst. 1
vodního zákona a § 47 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů zahájení
řízení o udělení souhlasu. Účastníci řízení mohou své námitky podle § 115 odst. 8 vodního zákona sdělit
do
11.12.2008,
na námitky, které budou sděleny později, se nebere zřetel. Ve stejné lhůtě sdělí svá stanoviska dotčené
správní úřady. Účastníci řízení mohou nahlíţet do podkladů rozhodnutí (MAGISTRÁT MĚSTA
CHOMUTOVA, odbor Stavební úřad a ţivotní prostředí, oddělení ţivotního prostředí, úřední dny Po a St
8 - 17 hod., Út a Čt 8 -15 hod.).
Poučení:
Účastníci jsou oprávněni navrhovat důkazy a činit jiné návrhy po celou dobu řízení aţ do vydání
rozhodnutí. Účastníci mají právo vyjádřit v řízení své stanovisko. Účastníci se mohou před vydáním
rozhodnutí vyjádřit k podkladům rozhodnutí, popřípadě navrhnout jeho doplnění.
Nechá-li se některý z účastníků zastupovat, předloţí jeho zástupce písemnou plnou moc.
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Obdrží:
účastníci řízení (doručenky do vlastních rukou)
1. Petr Kovařík
2. Jelínek Josef
3. Povodí Ohře, s.p. závod Chomutov
4. Obec Údlice
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