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VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
ROZHODNUTÍ
ZÁKAZ UŽÍVÁNÍ STAVBY
Městský úřad Benešov, odbor životního prostředí, jako vodoprávní úřad příslušný podle § 106 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále
jen "vodní zákon"), a speciální stavební úřad příslušný podle § 15 odst. 4 vodního zákona a § 15 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), přezkoumal podle § 122 stavebního zákona žádost o kolaudační souhlas,
kterou podala právnická osoba
město Neveklov, zastoupené starostou ing. Janem Slabým, se sídlem Náměstí Jana Heřmana 80,
257 56 Neveklov, IČO 002 32 386
(dále jen "stavebník"), a na základě tohoto přezkoumání podle § 122 odst. 4 stavebního zákona

zakazuje
užívání stavby
„Vodovod, kanalizace splašková a kanalizace dešťová včetně sedimentační nádrže“
na pozemcích p. č. 1047, 1046, 1045, 1288, 1128/1, 1150/4, 1159/1, 1160/91, 1160/102, 1160/162,
1160/160, 1160/93 vše v k. ú. Neveklov.
provedené podle stavebního povolení č. j.: Vod. 235-29395/2015 (MUBN/29395/ 2015) z 12.06.2015, které
nabylo právní moci 15.07.2015.
Účastníci řízení, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:
•
•

město Neveklov, zastoupené starostou ing. Janem Slabým, se sídlem Náměstí Jana Heřmana 80,
257 56 Neveklov, IČO 002 32 386
Centrum sociálních služeb Tloskov, se sídlem Tloskov 1, 257 56 Neveklov, IČO 006 40 841

Odůvodnění
Stavebník podal žádost o kolaudační souhlas na stavbu. Vodoprávní úřad provedl 29.03.2016 (úterý) závěrečnou kontrolní prohlídku stavby s tímto výsledkem: stavba byla provedena s tím, že při závěrečné kontwww.benesov-city.cz
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k č. j.: Vod. 235-16550/2016 (MUBN/16550/2016)
rolní prohlídce nebyly předloženy žádné doklady ve smyslu vyhlášky č. 432/2001 Sb., o dokladech žádosti o
rozhodnutí nebo vyjádření a o náležitostech povolení, souhlasů a vyjádření vodoprávního úřadu ve znění
pozdějších předpisů a stavebního zákona. Dále bylo zjištěno, že stavba není provedená celá – pouze část (do
protokolu bylo požádáno o změnu stavby před jejím dokončením – o etapizace stavby, rekolaudaci vodovodní přípojky na vodovodní řad a o prodloužení lhůty k dokončení stavby.
Při závěrečné kontrolní prohlídce byly zjištěny závady bránící jejímu bezpečnému užívání, a proto vodoprávní úřad vydal zákaz užívání stavby.
Vodoprávní úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve
výroku uvedených.
Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků:
-

Účastníci neuplatnili návrhy a námitky.

Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí:
-

Účastníci se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili.

Poučení účastníků
Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení k odboru životního prostředí
Krajského úřadu Středočeského kraje podáním u zdejšího správního orgánu. Podle § 122 odst. 4 stavebního
zákona odvolání proti rozhodnutí nemá odkladný účinek.
Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby
každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní
orgán na náklady účastníka.
Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.
Stavebník oznámí písemně odstranění nedostatků vodoprávnímu úřadu, který po ověření, že oznámení
odpovídá skutečnosti, vydá kolaudační souhlas.
otisk úředního razítka
Ing. Tomáš Heřmánek, v. r.
vedoucí Odboru ŽP
Městského úřadu Benešov

MěÚ Neveklov a MěÚ Benešov se tímto žádají o vyvěšení této vyhlášky na úřední desce po dobu 15 dnů.
Vyhlášku s datem vyvěšení a sejmutí neprodleně OÚ zašle na Odbor ŽP MěÚ Benešov po uplynutí této doby.
Vyvěšeno
……………….

Sejmuto
………………
Razítko a podpis OÚ
……………………..
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Rozdělovník
Účastníci řízení
Účastnící řízení veřejnou vyhláškou
Obdrží
• Město Neveklov, Náměstí Jana Heřmana 80, 257 56 Neveklov – 2x
• Centrum sociálních služeb Tloskov, Tloskov 1, 257 56 Neveklov
Na vědomí
• MěÚ Neveklov – SÚ, Náměstí Jana Heřmana 80, 257 56 Neveklov
• KHS Stř. kraje se sídlem v Praze, ÚP Benešov, Černoleská ul. 2053, 256 01 Benešov (k č. j.: 453882.5/10/Bn/HJ)
• VHS Benešov s.r.o., Černoleská 1600, 256 13 Benešov (k č. j.: 1231/Vyj/So/Neveklov/2010 a
111/Čj28/Vyj/Vn/2012)
• Povodí Vltavy s. p., Grafická 35, 130 21 Praha 5 (k č. j.: 47503/2010-242/Má / SP-2010/15770 a
2904/2012-242/Má / SP-2010/15770)
• Krajská správa a údržba silnic p. o., Zborovská 11, 150 21 Praha 5 (k č. J.: 2/5072/208/313/2010
• MěÚ Benešov – SKS - památkové péče – zde (k č. j.: MUBN/40811/2011/VÝST a MUBN/21309/
2011/VÝST)
• MěÚ Benešov – odbor výstavby a ÚP – SSÚ – zde (k č. j.: MUBN/786/2011/ODSH a MUBN/75266/
2011/OSSU)
• ČR – HZS Stř. kraje, ÚO Benešov, Pod Lihovarem 1816, 256 01 Benešov (k č. j.: HSKL-10288-2/2010BN
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