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SDĚLENÍ
DODATEČNÉ 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
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 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"), vede řízení podle § 129 odst. 1 písm. b) stavebního zákona o odstranění
stavby vodního díla „domovní čistírna odpadních vod“ Chlumčany č.p. 128 (dále jen "stavba") na pozemku st.
p. 13/3, 13/7, parc. č. 44/8, 60/1, 451/2, 451/6 v katastrálním území Chlumčany u Loun, jejímž vlastníky jsou
Helena Majarová, Chlumčany 128, 439 03 Chlumčany u Loun, Miroslav Majar, Chlumčany 128, 439 03
Chlumčany u Loun, která je prováděna nebo provedena bez rozhodnutí nebo opatření vodoprávního úřadu
vyžadovaného tímto zákonem anebo v rozporu s ním.
Na základě dosavadního průběhu řízení vodoprávní úřad
s d ě l u j e,
aby stavebník nebo vlastník stavby, pokud má zájem o dodatečné povolení stavby, nejpozději v termínu
do

30.7.2008

požádal podle § 129 odst. 3 stavebního zákona o dodatečné povolení stavby a předložil podklady ve stejném
rozsahu jako k žádosti o stavební povolení a podle § 129 odst. 2 stavebního zákona prokázal, že stavbu lze
dodatečně povolit.
Poučení:
Pokud nebude úplná žádost s požadovanými přílohami ve stanovené lhůtě předložena, vodoprávní úřad
rozhodne o odstranění stavby.

Ing. Jiří Janíček
vedoucí stavebního úřadu
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Obdrží:
účastníci (dodejky)
Helena Majarová, Chlumčany 128, 439 03 Chlumčany u Loun
Miroslav Majar, Chlumčany 128, 439 03 Chlumčany u Loun

