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Ředitelství silnic a dálnic ČR
Na Pankráci 546
140 00 Praha 4

22.3.2010

OZNÁMENÍ
O ZAHÁJENÍ ŘÍZENÍ
Ředitelství silnic a dálnic ČR, IČ 65993390, Na Pankráci 546, 140 00 Praha 4,
kterého zastupuje Art Inside s.r.o., IČ 27269434, Palackého 4278, 430 01 CHOMUTOV
(dále jen "stavebník") dne 10.3.2010 podal ţádost o vydání stavebního povolení ke zřízení vodního díla:
SO 341 Retenční nádrž v km 0,50
na stavbě „R7 MUK Vysočany - MUK Droužkovice “
na pozemku parc. č. 1043/25, 1043/26 v katastrálním území Vysočany u Chomutova. Uvedeným dnem
bylo zahájeno řízení.
Údaje o místu předmětu rozhodnutí:
Název kraje
Název obce
Identifikátor katastrálního území
Název katastrálního území
Parcelní čísla dle evidence katastru nemovitostí
Přímé určení polohy (souřadnice X, Y)

Ústecký kraj
Hrušovany
648795
Vysočany u Chomutova
parc. č. 1043/25, 1043/26 v katastrálním
území Vysočany u Chomutova
1001197.17, 799936,22

Stavební objekty:
Údaje o předmětu rozhodnutí:
Výškopisné údaje
Název vodního díla
Stavby kanalizačních stok a objektů včetně čistíren
odpadních vod
Způsob odvodnění (Č 18)
Způsob vypouštění do recipientu (Č 29)
Zpracování provozního řádu uloţeno

293,74 m n. m.
R7 MUK Vysočany - MUK Drouţkovice
SO 341 RETENČNÍ NÁDRŢ v km 0,50
retenční nádrţe,
stoková síť DN 400, dl. 99,74 m
odvodnění příkopy
gravitační
ANO
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MAGISTRÁT MĚSTA CHOMUTOVA, odbor Stavební úřad a ţivotní prostředí, oddělení ţivotního
prostředí, jako vodoprávní úřad příslušný 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, ve znění pozdějších předpisů (stavební zákon) (dále jen "stavební zákon"),
oznamuje podle § 115 odst. 1 vodního zákona a § 112 odst. 1 stavebního zákona zahájení stavebního
řízení, ve kterém podle § 112 odst. 2 stavebního zákona upouští od ohledání na místě a ústního jednání.
Dotčené orgány mohou uplatnit závazná stanoviska a účastníci řízení své námitky, popřípadě důkazy do
12.4.2010.
K později uplatněným závazným stanoviskům, námitkám, popřípadě důkazům nebude přihlédnuto.
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:
Účastník řízení můţe podle § 114 odst. 1 stavebního zákona uplatnit námitky proti projektové
dokumentaci, způsobu provádění a uţívání stavby nebo poţadavkům dotčených orgánů, pokud je jimi
přímo dotčeno jeho vlastnické právo nebo právo zaloţené 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 nepřihlíţí.
Nechá-li se některý z účastníků zastupovat, předloţí jeho zástupce písemnou plnou moc.

otisk úředního razítka
Taibr Libor
pracovník pro vodní hospodářství
Obdrží:
účastníci řízení a zmocněnec (doručenky do vlastních rukou)
1. Ředitelství silnic a dálnic ČR
2. Art Inside s.r.o. zmocněnec
3. Povodí Ohře, státní podnik
4. Anna Leonovičová
5. Miloslav Štípek
6. OBEC HRUŠOVANY
dotčené správní úřady (doručenka)
7. Krajský úřad Ústeckého kraje, IČ 70892156, odbor dopravy a SH
8. MAGISTRÁT MĚSTA CHOMUTOVA, IČ 00261891, ODaSČ
9. Krajský úřad Ústeckého kraje, IČ 70892156, odbor ţivotního prostředí a zemědělství
10. MINISTERSTVO DOPRAVY ČR

