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OZNÁMENÍ
ZAHÁJENÍ ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ
Mgr. Pavel Vlček, nar. 7.8.1962, Na Sídlišti č.p. 494, 387 73 Bavorov
(dále jen "žadatel") podal dne 15.5.2015 žádost o vydání územního rozhodnutí o umístění
stavby:

Vodovodní přípojka pro rodinný dům č.p. 55 v Dráchově
na pozemcích st. p. 17/1 a parc. č. 1605/1 (PK 1605/1) v katastrálním území Dráchov.
Uvedeným dnem bylo zahájeno územní řízení.
Stavba obsahuje:


Vodovodní přípojka z potrubí PE DN32x2,9 o délce 7 m bude napojena na stávající
vodovodní řad uložený v pozemku parc.č. 1605/1 (PK 1605/1) v k.ú. Dráchov. Trasa
přípojky povede od místa navrtáváky na vodovodní řad kolmo k rodinného domu č.p. 55
(st. p. 17/1 k.ú. Dráchov), kde bude provedeno napojení na vnitřní rozvod vody. Vodoměrná
sestava bude umístěna v objektu (za první obvodovou zdí).

Odbor výstavby a regionálního rozvoje Městského úřadu v Soběslavi, jako stavební úřad
příslušný podle § 13 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním
řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), oznamuje podle
§ 87 odst. 1 stavebního zákona zahájení územního řízení, ve kterém upouští od ústního jednání.
Dotčené orgány mohou uplatnit závazná stanoviska a účastníci řízení své námitky do

12.6.2015.
K později uplatněným závazným stanoviskům, námitkám nebude přihlédnuto. Účastníci řízení
mohou nahlížet do podkladů rozhodnutí (odbor výstavby a regionálního rozvoje Městského
úřadu v Soběslavi, nám. Republiky č.p. 55/23, 1. patro, č. dveří 105).
Poučení:
Účastníci jsou oprávněni navrhovat důkazy a činit jiné návrhy po celou dobu řízení až do vydání
rozhodnutí. Účastníci mají právo vyjádřit v řízení své stanovisko. Účastníci se mohou před
vydáním rozhodnutí vyjádřit k podkladům rozhodnutí, popřípadě navrhnout jejich doplnění.
K závazným stanoviskům a námitkám k věcem, o kterých bylo rozhodnuto při vydání územního
nebo regulačního plánu, se nepřihlíží. K námitkám, které překračují rozsah a nesplňují
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požadavky § 89 odst. 4 stavebního zákona, se nepřihlíží. Účastník řízení ve svých námitkách
uvede skutečnosti, které zakládají jeho postavení jako účastníka řízení, a důvody podání námitek.
Obec může uplatnit námitky k ochraně zájmů obce a zájmů občanů obce. Vlastník pozemku
nebo stavby, na kterých má být požadovaný záměr uskutečněn, není-li sám žadatelem, nebo ten,
kdo má jiné věcné právo k tomuto pozemku nebo stavbě, nebo osoba, jejíž vlastnické nebo jiné
věcné právo k sousedním stavbám anebo sousedním pozemkům nebo stavbám na nich může být
územním rozhodnutím přímo dotčeno, může uplatňovat námitky proti projednávanému záměru v
rozsahu, jakým je její právo přímo dotčeno. Osoba, která je účastníkem řízení podle zvláštního
právního předpisu, může uplatňovat námitky pouze v rozsahu, v jakém je projednávaným
záměrem dotčen veřejný zájem, jehož ochranou se podle zvláštního právního předpisu zabývá.
Nechá-li se některý z účastníků zastupovat, předloží jeho zástupce písemnou plnou moc.

Ing. Dana Hořická
vedoucí odboru výstavby a RR

Obdrží:
účastníci územního řízení (dodejky)
Mgr. Pavel Vlček, Na Sídlišti č.p. 494, 387 73 Bavorov
Obec Dráchov, IDDS: 6i6as9j
Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o., IDDS: cadk8eb
E.ON Distribuce a.s., IDDS: nf5dxbu
dotčené správní úřady
Městský úřad Soběslav, odbor výstavby a regionálního rozvoje – silniční hospodářství, náměstí
Republiky č.p. 55/23, 392 01 Soběslav I
Městský úřad Soběslav, oddělení územního plánování a památkové péče – památková péče,
náměstí Republiky č.p. 55/23, 392 01 Soběslav I
Městský úřad Soběslav, odbor životního prostředí, náměstí Republiky č.p. 55/23, 392 01
Soběslav I
ostatní
ČEVAK a.s., Provozní středisko Tábor, IDDS: 3ndg7rf
E.ON Servisní, s.r.o., RCDS Tábor, IDDS: fdbdvmf
O2 Czech Republic, a.s., IDDS: d79ch2h
Městský úřad Soběslav, oddělení územního plánování a památkové péče – územní plánování,
náměstí Republiky č.p. 55/23, 392 01 Soběslav I
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