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O Z N Á M E N Í
o zahájení řízení

veřejnou vyhláškou

Městský úřad Příbram, odbor životního prostředí, oddělení vodního hospodářství jako speciální stavební 
úřad   oznamuje podle § 47, zák. č. 500/2004 Sb. o správním řádu ve znění pozdějších předpisů,  že na 
základě  žádosti  stavebníka,  obce  Křešín,  zastoupené  Ing.  Jiřím  Matznertem,  bylo  dne  18.05.  2010 
zahájeno  stavební    vodoprávní  řízení.  Předmětem  řízení  je  projednání  stavby  „Křešín  –  splašková 
kanalizace“. Vlastní stavba představuje vybudování oddílné gravitační  kanalizační sítě a její napojení na 
stávající  jímku  s odtokem  do  již  provozované  kořenové  čistírny  odpadních  vod.  Celková  délka 
kanalizačních  stok bude v rozsahu cca 1330 m. Účelem stavby je zajištění  odkanalizování  větší  části 
zástavby  obce  Křešín,  a  tím  zajištění  přímého  odkanalizování  a  nátoku  odpadních  vod  do  kořenové 
čistírny odpadních vod. Realizací navržené stavby by mělo dojít i ke zlepšení poměrů  čištění splaškových 
odpadních vod.            
S žádostí byla předložena odpovídající projektová dokumentace a dokladová část v dostatečném rozsahu 
pro možnost provedení vodoprávního stavebního řízení.  Celá stavba již byla územně projednána a bylo 
vydáno uzemní rozhodnutí a následně souhlas ve smyslu ustanovení stavebního zákona. 
Jelikož  se  jedná  o  stavbu  liniovou  a  s velkým  počtem  účastníků  řízení,   přistoupil  vodoprávní  úřad 
k oznámení o zahájení řízení  formou „veřejné vyhlášky“ dle ustanovení § 115, odst. 8 zák. č. 254/2001 
Sb. o vodách  v platném znění a zároveň stanovil provedení místního šetření spojeného s ústním jednáním 
na den 

13. 07. 2010 od 9,00 hodin
se schůzkou případných účastníků řízení  na Obecním  úřadu Křešín 

Účastníci  řízení  mohou  nahlédnout  do  předložených  podkladů,  které  budou  předmětem  jednání,  na 
zdejším odboru a své námitky či připomínky mohou uplatnit nejpozději v den stanoveného ústního jednání. 

otisk úředního razítka

Jaromír Fajrajzl 
vedoucí oddělení vodního hospodářství

VÁŠ DOPIS ZN: 18.05.2010
SPIS. ZNAČKA: SZ MěÚPB 34897/2010
ČÍSLO JEDNACÍ: MěÚPB 34897/2010/OŽP/Faj

VYŘIZUJE: Fajrajzl
TEL/FAX: 318 402 482/318 402 475
E-MAIL: jaromir.fajrajz@lpribram-city.cz

DATUM: 24.05.2010
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Toto oznámení  musí  být  vyvěšeno po dobu 30 dnů   způsobem ve   městě  Příbrami  a    obci  Křešín 
obvyklém.

Vyvěšeno dne ..................                                               Sejmuto dne ................

................................                                                            ...................................
Podpis oprávněné osoby                                                  Podpis oprávněné osoby
Razítko                                                                             Razítko 

Rozdělovník:
účastníci řízení – formou veřejné vyhlášky

Obdrží:
MěÚ  Příbram OKSIS a Obecní  úřad Křešín -  se žádostí o vyvěšení této veřejné      
                                           vyhlášky po stanovenou dobu, opatřit  datem vyvěšení a sejmutí             
                                           s potvrzením a  zpětné zaslání na  vodoprávní úřad

Rozdělovník:
Obec Křešín
Ing. Jiří Matzner, Xaveriová 27, Praha 5 150 00
Miloslav Mudra, Křešín 9, Jince 262 23
Milan Selmbacher, Slavíkova 116, Jince 262 23
Jarmila Matějková, Sporná 17, Plzeň- Hradiště 317 02
Milena Matějková, Křešín 10, Jince 262 23
Symbióza, Občanské sdružení zeměřené na ekologii
Český svaz ochránců přírody, 3. Základní organizace Hořovicko 
ČEZ Distribuce a.s., Teplická 874/8, Děčín 4, 405 02 
Telefonica O2
SÚS Benešov
Povodí Vltavy s.p. závod Berounka 

Ostatní účastníci řízení – formou veřejné vyhlášky
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