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OZNÁMENÍ 
ZAHÁJENÍ ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ A POZVÁNÍ K VEŘEJNÉMU ÚSTNÍMU JEDNÁNÍ 

 
Ing. Roman Češka, nar. 29.1.1964, Rymaně 928, 252 10  Mníšek pod Brdy, 
kterého zastupuje Ing. Michala Lešáková, IČO 87661331, Liboč 277, 387 11  Katovice 

(dále jen "žadatel") podal dne 10.2.2014 žádost o vydání územního rozhodnutí o umístění stavby: 

„Domovní čistírna odpadních vod s kanalizací“  

pro rodinný dům č.p. 24, Hlupín na pozemcích p.č. st. 11, p.č. 37/1 a 1456/1 v katastrálním území 
Hlupín, obec Hlupín. Uvedeným dnem bylo zahájeno územní řízení. Protože žádost nebyla úplná                        
a neposkytovala dostatečné podklady pro její posouzení vyzval stavební úřad žadatele k jejímu doplnění  
a řízení usnesením ze dne 19.2.2014 přerušil. Žadatel žádost doplnil dne 26.2.2014. 

Stavba obsahuje: 

- mechanicko - biologickou domovní čistírnu odpadních vod firmy SEPARA s.r.o., výrobní řady BIO-S 

pro rozsah čištění 6 - 10 EO, která bude sloužit pro čištění odpadních vod ze stávajícího rodinného 

domu č.p. 24. ČOV bude provedena jako celoplastová nádrž o půdorysných rozměrech 3,0 x 1,4 m             

a výšce 2,25 m a bude instalována ve výkopové jámě na podkladní konstrukci z betonu. Přečištěné 

odpadní vody budou svedeny do kanalizace z potrubí HD-PE 160 mm
2
 v délce 31,5 m do obecní 

vodoteče. 

Stavební úřad Městského úřadu Strakonice, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. d) 
zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 
"stavební zákon"), oznamuje podle § 87 odst. 2 stavebního zákona zahájení územního řízení a současně, 
protože jde o záměr umisťovaný v území, ve kterém nebyl vydán územní plán, nařizuje k projednání 
žádosti veřejné ústní jednání na den 

3. dubna 2014 (čtvrtek) v 10:00 hodin 

se schůzkou pozvaných na stavebním úřadu MěÚ Strakonice, kancelář č. 2119.  

Konání veřejného ústního jednání se oznamuje veřejnosti veřejnou vyhláškou, která musí být vyvěšena 
nejméně 30 dnů předem. Po tuto dobu musí stavební úřad umožnit každému nahlédnout do podkladů pro 
vydání rozhodnutí na stavebním úřadu Městského úřadu Strakonice (úřední dny: Po, St, Pá). 
 

Žadatel podle § 87 odst. 2 stavebního zákona zajistí, aby informace o žadateli, předmětu územního řízení 
a veřejném ústním jednání byla bezodkladně vyvěšena do doby konání veřejného ústního jednání na 
viditelném místě u pozemku p.č. 37/1 v k.ú. Hlupín. 
 

V případě, že nemáte připomínky nebo námitky k předmětnému řízení, Vaše účast při ústním jednání není 

povinná (neplatí pro žadatele). 

 
Poučení: 
Námitky účastníků řízení a připomínky veřejnosti musí být uplatněny nejpozději při veřejném ústním 
jednání, jinak se k nim nepřihlíží. K námitkám, které překračují rozsah a nesplňují požadavky § 89 odst. 4 
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stavebního zákona, se nepřihlíží. Účastník řízení ve svých námitkách uvede skutečnosti, které zakládají 
jeho postavení jako účastníka řízení, a důvody podání námitek. 

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

Každý, kdo činí úkony jménem právnické osoby, musí prokázat své oprávnění. V téže věci může za 
právnickou osobu současně činit úkony jen jedna osoba. 

 
 
 
  
____________________ 
 Ing. Jaromír  Z e m a n                           otisk úředního razítka 
vedoucí stavebního úřadu 
 
 
Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 30 dnů na úřední desce Městského úřadu Strakonice                           
a Obecního úřadu Hlupín a zároveň musí být po stejnou dobu zveřejněno Městským úřadem Strakonice 
způsobem umožňujícím dálkový přístup. 
 

 
Úřední deska: 
 
Vyvěšeno dne: ..............................   Sejmuto dne: .................................... 
 
 
 

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

 
Dálkový přístup: 
 
Zveřejněno dne: ..............................   Sejmuto dne: .................................... 
 
 
 

……………………………………………………………………….. 
Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení. 
 
 
 
Příloha: výzva k zaplacení správního poplatku č.j. MUST/010336/2014/SÚ/met. 

  
Obdrží: 
účastníci řízení 
Ing. Michala Lešáková, Písecká č.p. 506, Strakonice I, 386 01  Strakonice + příloha 
Obec Hlupín, IDDS: hecb4xi + 1x úřední deska OÚ Hlupín 
Povodí Vltavy, s.p., závod Horní Vltava, IDDS: gg4t8hf 
E.ON Česká republika, s. r. o., IDDS: 3534cwz 
Telefónica Czech Republic, a.s., IDDS: d79ch2h 
ČEVAK a.s., IDDS: 3ndg7rf 
  
dotčené orgány 
Městský úřad Strakonice, odbor životního prostředí, Velké náměstí č.p. 2, 386 21  Strakonice  
  
ostatní 
Městský úřad Strakonice, úřední deska, Velké náměstí č.p. 2, Strakonice I, 386 01  Strakonice  
 
vlastní 
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