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OZNÁMENÍ
O ZAHÁJENÍ ŘÍZENÍ

VYHLÁŠKA

Obec Branišov, IČO 00581666, Branišov 5, 373 84  Branišov,
kterou zastupuje VAK projekt s.r.o., IČO 28159721, B. Němcové 2/12, 370 01  České Budějovice

(dále jen "stavebník") dne 25.1.2017 podal žádost o vydání stavebního povolení ke zřízení vodního díla:

Kanalizace a ČOV Branišov

na pozemcích parc. č. 145/1 (PK 43), 145/14, 661/2, 583 (PK 584), 637/62 (PK 660/1/d1, 571/4), 658/3
(PK 575, 659/d2), 637/50, 568/5, 568/6, 568/7, 568/4 (PK 626, 637/4, 633/3, 633/1), 645/11, 385/1, 
385/4, 652/13, 47, 660/1 v katastrálním území Branišov u Dubného, čhp 1-06-03-0150-0-00, 
hydrogeologický rajón 2160. Uvedeným dnem bylo zahájeno řízení.

Stavební objekty:

SO-01 Čistírna odpadních vod, SO-02 Kanalizace, SO-03 Otevřené příkopy, SO-05 Vodovod

Údaje o předmětu rozhodnutí: stavba řeší dostavbu kanalizace v podobě propojení stávající jednotné 
kanalizace a výhledové splaškové kanalizace do společné stoky vedené na ČOV. Osazení dvou 
odlehčovacích komor v místech stávajících volných výustí a nové biologické čistírny odpadních vod. Po 
realizaci bude stavba odvádět odpadní vody z celé obce Branišov na ČOV.

Odbor ochrany životního prostředí Magistrátu města České Budějovice, jako příslušný vodoprávní úřad 
podle ustanovení § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád ve znění pozdějších předpisů (dále jen 
„správní řád“), ustanovení  § 106 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní 
zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "vodní zákon") , a dále jako příslušný speciální stavební 
úřad podle ustanovení § 15 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu ve znění 
pozdějších předpisů (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 27. března 2017.

Viz rozdělovník:
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K později uplatněným závazným stanoviskům, námitkám, popřípadě důkazům nebude přihlédnuto.
Účastníci řízení mohou nahlížet do podkladů rozhodnutí (Odbor ochrany životního prostředí, Magistrát 
města České Budějovice, úřední dny pondělí a středa od 8,00 do 17,00 hod. a pátek od 8,00 do 11,30 
hod.).

Poučení:
Účastník řízení může podle § 114 odst. 1 stavebního zákona uplatnit námitky proti projektové 
dokumentaci, způsobu provádění a užívání stavby nebo požadavkům dotčených orgánů, pokud je jimi 
přímo dotčeno jeho vlastnické právo nebo právo založené 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 nepřihlíží.

Nechá-li se některý z účastníků zastupovat, předloží jeho zástupce písemnou plnou moc.

Ing. Svatopluk Mika
vedoucí odboru ochrany životního prostředí
Magistrát města České Budějovice

Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů dle § 115 odst. 8 vodního zákona na úřední desce 
Magistrátu města České Budějovice a úřední desce obecního úřadu Branišov. Vývěsní lhůta začíná den 
následující po dni vyvěšení. Sejmutí vyhlášky je možno následující pracovní den po posledním 
(patnáctém) dni vývěsní lhůty. Po uplynutí lhůty a vyznačení údajů musí být vyhláška neprodleně 
vrácena zpět vodoprávnímu úřadu (Odboru ochrany životního prostředí magistrátu města České 
Budějovice).

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

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení.

Obdrží:
navrhovatelé (dodejky)
1. Obec Branišov, IDDS: 9kvat3y
2. VAK projekt s.r.o., IDDS: sbgkam8

k umístění na úřední desce: (dodejky) – se žádostí o vyvěšení
3. Magistrát města - kancelář tajemníka - Úřední deska, -zde-
4. Obecní úřad Branišov, IDDS: 9kvat3y
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účastníci řízení doručení veřejnou vyhláškou podle § 112 odst. (1) stavebního zákona
vlastníci dotčených pozemků parc. č. 145/1 (PK 43), 583 (PK 584), 658/3 (PK 659/d2), 568/6, 568/7, 
568/4 (PK 626, 637/4, 633/3, 633/1), 645/11 v katastrálním území Branišov u Dubného, dále vlastníci 
sousedních pozemků 375/38, 381/3, 382/3, 383/15, 383/10, 383/11, 383/9, 383/8, 383/7, 383/23, 
383/6, st. 115, 383/5, 383/4, 385/5, 645/9, 645/7, 367/54, 637/56, 637/51, 637/48, 637/47, 637/46, 
637/29, 637/28, 637/27 637/21, 637/13, 622/5, 145/4, 145/12, 145/5, 145/15, 145/1 (PK1), 145/1 (PK2), 
145/1 (PK 45), 619/1 (PK 619/2, PK 619/1), 619/1 (PK 587), 583 (PK 586, PK 660/1/1, PK 583), 580 (PK 
621), 130, 129, 580 (PK 624), 580 (PK 575), PK 658/1/2, 637,61, 637/60, 568/10 (PK 574), 637/59, 
637/58 (PK 627), PK 417/2, PK 385/2, PK 385/3, PK 390/1, PK 390/3, PK 417/24 v k. ú. Branišov u 
Dubného
E.ON Česká republika, s. r. o., Česká telekomunikační infrastruktura, a.s.,

dotčené orgány: (na vědomí)
5. Magistrát města České Budějovice - stavební úřad 
6. Magistrát města České Budějovice - odbor památkové péče
7. Magistrát města České Budějovice - odbor dopravy a silničního hospodářství 

na vědomí 
8. Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, IDDS: cadk8eb
9. Povodí Vltavy s. p., Závod Horní Vltava, IDDS: gg4t8hf
10. Lesy a rybníky města Českých Budějovic s.r.o., IDDS: v63ibak
11. ČEVAK a.s., IDDS: 3ndg7rf
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