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VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
ROZHODNUTÍ
o prodloužení platnosti společného povolení
Výroková část:
Magistrát města České Budějovice, odbor ochrany životního prostředí, jako věcně a místně příslušný
vodoprávní úřad podle § 106 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen "vodní zákon"), podle § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění
pozdějších předpisů, a dále jako speciální stavební úřad příslušný podle § 15 odst. 5 vodního zákona
a § 15 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen "stavební zákon"), ve správním řízení posoudil žádost, kterou dne 7.10.2021 podal
stavebník:
Obec Lipí, se sídlem Lipí 28, 373 84 Dubné, IČO: 00245160
a na základě tohoto posouzení:

prodlužuje

podle § 94p odst. 5 stavebního zákona platnost společného povolení ze dne 10.2.2020,
č.j.: OOZP/14828/2019-3 Pap, na stavbu:
"Lipí - obnova vodovodu a kanalizace včetně přípojek"
na pozemcích p. č. 330, 345/2, 1240/2, 1259/1, 1260/1 v katastrálním území Lipí, a to na dobu 2 let
ode dne nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.
Odůvodnění:
Dne 7.10.2021 podal stavebník žádost o prodloužení platnosti společného povolení na stavbu vodního
díla z důvodu nedostatku finančních prostředků na realizaci stavby. Zdejší správní orgán posoudil
důvod stavebníka jako opodstatněný a žádosti vyhověl.
Vzhledem k tomu, že rozsah stavby zůstává nezměněn, vodoprávní úřad bezodkladně posoudil žádost
stavebníka a rozhodl tak, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů
ve výroku uvedených.
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Poplatek:
Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, položky 18 odst. 2 ve výši
1 000 Kč byl zaplacen.
Poučení účastníků:
Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu
Jihočeského kraje, odboru životního prostředí, zemědělství a lesnictví, podáním u zdejšího správního
orgánu.
Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu
a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je
správní orgán na náklady účastníka. Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý
výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.

Ing. Svatopluk Mika
vedoucí odboru ochrany životního prostředí

Obdrží:
Účastníci řízení podle § 94k písm. a) až d) stavebního zákona:
Obec Lipí, Lipí 28, 373 84 Dubné
Účastníci řízení podle § 94k písm. e) stavebního zákona:
osoby, jejichž vlastnické právo nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám nebo sousedním
pozemkům nebo stavbám na nich může být společným povolením přímo dotčeno
k. ú. Lipí
pozemky st. p. č. 28, 29, 90, 19, 20, 21, 119, 145, 126, 23, 24, 112, pozemky p. č. 339/9, 341/7, 343/2,
345/3, 345/4, 345/5, 345/6, 345/7, 345/8, 345/9, 345/10, 345/11, 345/12, 355/1, 355/6, 355/8,
355/11, 355/14, 355/20, 355/26, 355/28, 355/29, 356/1, 357/3, 357/4, 343/1, 329/4, 329/2, 329/3,
326/1, 379/8, 379/9, 379/10, 688/5, 685, 684/4, 25/1, 683/5, 683/6, 683/17, 660/28, 660/34, 1259/3,
650/1, 600/3, 600/1, 379/5, 360/2, 1260/3
stavby č. p. 5, 33, 1, 2, 3, 86, 87, 89, 42, 41, 80
Tito účastníci jsou ve smyslu § 94m odst. 2 stavebního zákona identifikováni označením pozemků
a staveb evidovaných v katastru nemovitostí.
Další dotčené osoby podle § 27 odst. 2 a 3 správního řádu:
ČEVAK a.s., Severní 8/2264, 370 10 České Budějovice
CETIN a.s., Českomoravská 2510/19, 190 00 Praha 9 - Libeň
EG.D, a.s., Lidická 1873/36, 602 00 Brno – Černá Pole, Regionální správa České Budějovice, Křižíkova
1676/9, 370 01 České Budějovice
Dotčené orgány:
Magistrát města České Budějovice, stavební úřad – zde
Magistrát města České Budějovice, odbor památkové péče - zde
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Magistrát města České Budějovice, odbor dopravy a silničního hospodářství - zde
Magistrát města České Budějovice, odbor ochrany životního prostředí, odd. OPaK – zde
Krajská hygienická stanice Jihočeského kraje se sídlem v Českých Budějovicích, Na Sadech 25, 370 71
České Budějovice
Hasičský záchranný sbor Jihočeského kraje, Pražská 52b, 370 04 České Budějovice

Magistrát města České Budějovice, odbor vnitřních věcí a Obecní úřad Lipí žádáme o vyvěšení této
vyhlášky na úřední desku na dobu 15 dnů a poté o její předání zdejšímu správnímu orgánu
s vyznačením data vyvěšení a sejmutí a s potvrzením obecního úřadu.

