Městský úřad Turnov
odbor životního prostředí
Antonína Dvořáka 335
511 22 Turnov

Adr:
 Vodohospodářské sdružení Turnov, Antonína Dvořáka 287, 511 01 Turnov
IČ: 49295934
Ostatní účastníci řízení:
 Obec Ohrazenice (doručeno DS h6abk57)
 Hana Hanušová, Ohrazenice 41, 511 01 Turnov
 Věra Košková, Ohrazenice 85, 511 01 Turnov
- ostatní vyrozuměni veřejnou vyhláškou
Naše značka: OZP/15/226/HOJ

Vyřizuje: Houžvička

Turnov dne: 19.1.2015

Věc:
Ohrazenice – kanalizace u tenisových kurtů

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
OZNÁMENÍ
o zahájení správního řízení bez místního šetření
Vodohospodářské sdružení Turnov podalo žádost o povolení stavby “Ohrazenice –
kanalizace u tenisových kurtů“.
Umístění stavby:
ppč. 120, 174, 889/1, 894, 906/1, k.ú. Ohrazenice u Turnova.

Popis stavby:
Napojení na stávající kanalizaci bude na pozemku pč. 889/1.
Stavbu tvoří:
Kanalizační sběrač A1 – délky 192 m, materiál PVC SN 16 DN 300
Kanalizační sběrač A1-1 – délky 28 m z materiálu PVC SN 16 DN 300 a délky 24 m z
materiálu PVC SN 16 DN 250

Podrobný popis stavby je uveden v projektové dokumentaci zpracované společností Vodní
zdroje Ekomonitor spol. s r.o., autorizované ing. Danielem Kotaškou, autorizovaným
inženýrem pro vodohospodářské stavby, pod číslem zakázky 5800 14 999 v říjnu 2014.
Městský úřad Turnov, odbor životního prostředí, oznamuje zahájení vodoprávního řízení
účastníkům řízení.
Vzhledem k tomu, že jsou správnímu orgánu známy poměry staveniště a žádost poskytuje
dostatečný podklad, je upuštěno od ohledání na místě i od ústního jednání.

Vodoprávní úřad určuje lhůtu, do kdy mohou účastníci řízení uplatnit své námitky, popř.
důkazy do

20. února 2015
Do předložených podkladů lze před vydáním rozhodnutí nahlédnout v úřední dny
(pondělí, středa) v kanceláři č. 109 Městského úřadu Turnov, OŽP a to rovněž v termínu do
20.2.2015.

Otisk úředního razítka

Ing. Miloslava Šípošová
vedoucí odboru životního prostředí

Potvrzení o vyvěšení tohoto oznámení na desce vodoprávního úřadu, popř. obecního úřadu
(vyvěšeno po dobu nejméně 15 dnů - poslední den této lhůty je dnem doručení):
Datum vyvěšení:
Datum sejmutí:
Razítko a podpis orgánu, který vyvěšení a sejmutí potvrzuje:
K vyvěšení na úřední desku se zasílá obci Ohrazenice (DS).

Před vydáním stavebního povolení je nutno žadatelem uhradit správní poplatek ve výši
3 000,- Kč. (na účet 19-1263075359/0800, VS 1715230002)

