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ROZHODNUTÍ

Výroková část:

Odbor životního pro tředí Měst kého úřadu ve Stodě, jako vodoprávní úřad příslušný podle § 106 zákona
č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále
jen "vodní zákon"), a peciální tavební úřad pří lušný podle § 15 od t. 4 vodního zákona a § 15 od t. I
zákonu Č. 183/2006 Sb., o územním plánování a tavebnim řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších
předpisů (dále jen " tavební zákon"), ve správním řízení po oudil žádost, kterou dne 22.8.2011 podala

Obec Hradec, Hradec 45, 332 11 H.·adec, IČ: 256617

(dále jen "žadatel "), a na základě tohoto po ouzení:

1.) Podle § 8 od t. I pí m. c) vodního zákonu

v y d á v á povolení

k vypouštěni odpadních vod do vod povrchových - do významného vodního toku Radbuza, z obecní
centrální ČOV na pozemku parc. Č. 2406 v k.LI. Hradec u Stoda, okres Plzeň-jih, kraj Plzeňsky v tomto
rozsahu:

Množ tví: Oplin" - 1,67 I/s

Oma\ - S, I I I/s

Om~s - 5.3 03 ny'/měs

o., -57.793 m'/rok

Hodnoty koncentrace znečištění ve vypouštěných odpadních vodách (mg/I) :

ukazatel hodnota "p" hodnota ,.111°' hodnota t/rok

CHSKcl 7S 140 4,33

BSKs 22 30 1,27

NL ,- 3O 1,44-)

N- H~_ 12 20 0,69

Pc 2 3 0,12

Povolení se vydává pro účel vypouštění odpadních vod z centrální obecní ČOV v obci Hradec do
významného vodního toku Radbuza.
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Povinnosti a podmínky pro nakládání s vodami:
I. Odběr vzorků předčištěných odpadních vod bude prováděn přímo ve výusti do řeky; odběr bude

prováděn mimo dešťové období a záplavy.

2. Četnost odběru vzorků se stanovuje 12 x ročně v intervalu I měsíčně v laboratoří akreditací na
stanovení zj išťovaných ukazatelů.

3. Typ vzorku se stanovuje dvouhodinový mě ný.

4. Doba povoleného nakládání vodami se stanovuje na dobu 10 let ode dne nabytí právní moci tohoto
rozhodnutí.

5. Na ČOV budou vypouštěny pouze surové splaškové vody; a ČOV nesmí být vypouštěny dešťové
anijiné balastní vody.

6. Bude aktualizován kanalizační řád obce.

2.) Podle § 8 od t. I písmo b) č. I vodního zákona

vydává p o v o l e n í

k nakládání s podzemními vodami - kjejich odběru (dále jen "nakládání vodami") z vrtané studny HV -
I na pozemku parc. č. 2406 k.ú. Hradec u Stoda, okre Plzeň-jih, kraj Plzeň ký, hydrogeologický rajon č.
6222 - Krystalinikum a proterozoikum mezipovodí Úhlavy a dolního toku Radbuzy.

v tomto rozsahu: Qprtllll - 0,0 I I I/s

Qma. - 0,029 I/s

Qrok - 0,3358 tis. m3/rok

počet měsíců v roce, kdy se odebírá: 12 měsíců

Účel nakládání s vodami: zásobování centrální obecní ČOV v Hradci vodou.

Povinnosti a podmínky pro nakládání s vodami:
I. Doba povoleného nakládání s vodami: Na dobu pojenou s provozem ČOV v Hradci, nezmění-li

e rozhodné skutečnosti, za kterých bylo povolení vydáno.
2. Voda bude odebírána v povoleném množ tví a k účelům ve výroku uvedeným.

r. Podle § 15 vodního zákona

vydává stavební povolení

ke tavbě vodního díla:

"ČOVa KANALIZACE HRADEC, I. a II. etapa"

na pozemku parc. č. 77/3, 570/1, 629/2, 869/7,1014/6,1200/2 1201/3,1204/1,1209/12,1209/18,
1233/10, 1366/2, 1366/22, 1366/38, 1366/39, 1399/1, 1399/6, 1399/7, 1400/1, 1400/2, 1403/2, 1405/4,
1424/1,1431/2,1431/3,1435/1, 1435/2, 1439/1,2271,2302,2305,2319,2406,2407,2408,2460,2473,
2474 a 2477 v k.ú. Hradec u Stoda, okres Plzeň-jih, kraj Plzeň ký, č.h.p. 1-10-02-080, 083, 084,
hydrogeologický rajón č. 6222 - Krystalinikum a proterozoikum mezipovodí Úhlavy a dolního toku
Radbuzy.
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Údaje o předmětu rozhodnutí: Jedná e o odkanalizování obce Ilradec a zajištění čištění odpadních vod
novou obecní centrální ČOV. ČOV bude umístěna na pozemku parc. Č. 2406 v k.ú, Hradec u Stoda na
levém břehu významného vodního toku Radbuza. ČOV je navržena jako mechanicko - biologická o
kapacitě 940 EO. Kanalizace bude oddílná plašková a v I. a II. etapě bude provedena převážně jako
gravitační. ČOV bude zá obována vodou z nově vybudované studny O průměru 140 mm a max. hloubky
28 m na pozemku parc. Č. 2406 v k.ú. I lradec u toda v areálu ČOV.

Stavba zahrnuje:

10 200 - splašková kanalizace
I. etapa - 10 201 - plašková kanalizace:
Stoka" A"

Stoka" A I"

Stoka" A I - 1"

Stoka "SA I - 2"

Stoka "SA 2"

Stoka, SA 3"

Stoka" A4"

Stoka "SA 5"

Stoka "SA 6"

Celkem:

Materiál:

1.189,75 m D 250 z toho 65,28 m HDPE

399,30 m D 250

75,00 m DN 250

42,62 m DN 250

32,28 m D 250

439,04 m D 250

186,78 m D ~50

138,14 m D 250 z toho 17,03 m HDPE

49,37 m D 250

2.552,282 m

plastové s plným žebrem - pp UR 2 S 8

II. etapa - 10 202 - splašková kanalizace
Stoka" B" 228,91 m D 300

Stoka ,SB" 136,64 m DN 250 z toho 38,70 m HDPE

Stoka "SB 2" 85,72 m O 250

Stoka ,SB 2 - I" 39,46 m DN 250

Stoka "SC" 185,30 m ON 250

Celkem ON 250 447,12m

Celkem DN 300 228,91 m

Celkem 676,03 m

Materiál: plastové plným žebrem - pp UR 2 S 8

10 108 - odpadní kanalizace vyčištěné vody (SV) a jednotná kanalizace (J)

Stoka SV 6,50 m DN 200 (z do azovací nádrže do stáv. kanal.)

Stoka J 28,52 m DN 400 (k lapači splavenin)

Stoka J 79,06 m ON 500 (od přípojky od LS)

Celkem I 14,08 m

Materiál: pla tové s plným žebrem - pp UR 2 S 8

10 lOS - vodní zdl·oj
Vrtaná studna HV - I o vý troji PVC 1401128 mm a maximální hloubce 28 m.

10106 - Vodovod - venkovní část
Vodovod od tudny k objektu ČOV, dl. 50,35 m, materiál HDPE SDR II PE 100
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10 102 Stavební část ČOV - spodní stavba
Hladina dna nádrží ČOV je 6,5 m od podlahy, tI. těn a dna železobetonové
kon trukce tI. 400 mm, obvodový rozměr 21,4 x 12,4 m. Nádrže: nitrifikace,
denitrifikace, regenerace, do azovací, kalová MP, PČŠ.

PS 1 - ČOV - stl'oiní technologie
Mechanicko - biologická ČOV navržená na 940 EO, je navržena jako
jemnobublinná nízkozatížená aktivace s regenerací, denitrifíkací a separací kalu
v samostatné dosazovací nádrži.

Povinnosti a podmínky pro provedení stavby:
1. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace ověřené ve vodoprávním řízení, kterou

vypracoval autorizovaný inženýr pro vodohospodářské tavby Ing. Alfréd Samek, ČKAIT 0200072
v 08/20 II. Případné změny ne mí být provedeny bez předchozího povolení vodoprávního úřadu.

2. Při provádění stavby budou dodrženy základní technické požadavky na stavební konstrukce vodních
děl podle vyhlášky č. 590/2002 b., o technických požada ích pro vodní díla.

3. Stavba bude provedena dodavatelsky oprávněnou firmou, jejíž jméno stavebník nahlásí
vodoprávnímu úřadu min. 14 dní před zahájením prací.

4. Před zahájením stavby bude na viditelném místě u v tupu na staveniště umístěn štítek "Stavba
povolena", který obdrží stavebník, jakmile toto rozhodnutí nabude právní moci. Štítek musí být
chráněn před povětrnostními vlivy, aby údaje na něm uvedené zůstaly čitelné a ponechán na
staveništi do kolaudace tavby.

5. Účinnost ČOV bude ověřena ve zkušebním provozu v délce 1 roku během kterého bude odebráno 12
zkušebních vzorků.

6. 1 měsíc před ukončením zkušebního provozu stavebník zažádá o uvedení stavby do trvalého provozu.

7. Pro ČOV bude zpracován provozní řád.

8. Čerpací stanice nebude vybavena bezpečnostním přepadem.

9. Zahájení a ukončení prací v korytech toků bude oznámeno LI ekovérnu technikovi organizace Povodí
Vltavy s.p. (p. Opat - tel.č. 724212364)

10. Křížení kanalizace s Touškovským potokem bude uloženo do chráničky I m pode dnem toku.

II. Podél stoky "SA I" budou před zahájením výkopových prací, v intervalu I x týdně a po vybudování
stoky "SA I" zaměřeny hladiny podzemní vody v těchto tudních: studna při hřiVti na kopanou,
studny při č.p. 180, 172, 173 a 171.

12. Podél toky "SA" budou před zahájením výkopových prací, v intervalu I x týdně a po vybudování
stoky "SA" zaměřeny hladiny podzemní vody v těchto tudních: obecní studna při železniční trati a
ilnici, studny při č.p. 9, 7 a 87.

13. Podél stoky "SB" budou před zahájením výkopových prací, v intervalu I x týdně a po vybudování
stoky, SB" zaměřeny hladiny podzemní vody v těchto studních: studna při č.p. 23, 25, 26, 73 a 79.

14. Při provádění tavby mu í být dodrženy požadavky dotčených orgánů

a.) Krajská hygienická stanice Plzeňského kraje, Skrétova 15,303 22 Plzeň

Nejpozději ke kolaudačnímu řízení je nutno orgánu ochrany veřejného zdraví doložit doklad o
nezávadnosti pitné vody ze studny dle přílohy č. I vyhlášky č. 252/2004 Sb., kterou se tanoví
hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody, ve znění
pozdějších předpi ů.

b.) Hasičský záchranný sbor Plzeilského kraje, Kaplířova 9, P.O.BOX 18, 320 68 Plzeií

Splnit podmínky požárně bezpečnostního řešení stavby vypracovaného Ing. Pavlem Slavíkem dne
10.08.20 II a splnit veškeré požadavky na zajištění požární bezpečnosti vyplývající z norem a
technických předpisů.
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Při řízení k užívání stavby doložit splnění požadavků § 9 vyhlášky Č. 246/200 I Sb., o stanovení
podmínek požární bezpečno ti a výkonu tátního požárního dozoru.

Písemně oznámit HZS Plzeň kého kraje, Krajskému operačnímu a informačnímu středisku, Kaplířova
9, Plzeň v předstihu termín případných uzavírek jednotlivých vozovek (jmenovitě) a dobu jejich
trván í.

c.) Drážní úřad, Škroupova 11,30 I 36 Plzeň

Stavba bude provedena podle projektové dokumentace předložené drážnímu úřadu. Případné změny
této dokumentace je stavebník povinen předem projednat s drážním úřadem.

Stavba mu í být chráněna proti nepříznivým vlivům provozu dráhy, zejména z hlediska vibrací.

Stavbou nesmí být nepříznivě ovlivněny drážní objekty a zařízení.

a tavbě ne mějí být umí těna taková větla nebo barevné plochy, které by mohly vést k záměně
s drážními znaky nebo mohly jinak ohrozit provoz dráhy.

Při provádění stavby nesmí být ohrožena bezpečnost a plynulost železničního provozu. Veškeré kroky
při provádění stavby v obvodu dráhy - tj. harmonogram prací, nutná ochranná opatření, případné
výluky kolej í, apod. je třeba řádně v předstihu projednat s vlastníkem a provozovatelem dráhy.

Stavebníkje povinen písemně oznámit Drážnímu úřadu tennín zahájení výše uvedené stavby, a to
v rozsahu stavby zasahující do obvodu dráhy.

Po ukončení stavby požádá stavebník o vydání ouhlasu k provozování stavby, který Drážní úřad
vydává podle § 7 odst. 3 zákona.

d.) MěÚ Stod, odbor výstavby - úsek památkové péče, ám. ČSA 294, 333 OI Stod

Je nutné provést ve vytipovaných místech předstihový archeologický průzkum za účelem ozřejmění
případných nálezových ituací. podkladě takto zj ištěných poznatků by měl následně být stanoven
po tup zemních prací. Doklad o provedení archeologického průzkumu tavbou dotčeného území bude
oučástí kolaudačního rozhodnutí. Terén bude po skončení zemních prací uveden do původního stavu.

Případnou obnovou komunikací v dotčených částech území zasaženého stavbou (v tomto případě jde
o území západního předhradí s komunikacemi p. p. Č. 1285/1 či 1281/13) nesmí pokud možno dojít ke
změně nivelety stávajícího terénu. Způ ob řešení obnovy komunikací mu í být již na úrovni záměru
projednán e zá tupci tátní parnátkové péče.

15. Při provádění tavby budou dodrženy tyto další podmínky a povinnosti:

a.) Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, v kroupova 18,306 13 Plzeň
dle mlouvy číslo 1152/11/ U PK-PJ

b.) ČEZ Distribuce a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín

dle vyjádření ze dne 18.07.2011, zn.1035574723

c.) Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 Praha

dle vyjádření ze dne 09.08.2011, č.j. UZ VM/P/l5899/20 11-1-1 MU

d.) RWE Distribuční služby, S.I'.O., Plynáren ká 499/1, 657 02 Brno

dle vyjádření ze dne 23.08.20 II, zn. 2337/ I 1/173

e.) práva železniční dopravní cesty, .0., Správa dopravní cesty Plzeň, Sušická 23, 326 00 Plzei)

dle ouhrnného stanoviska ze dne 12.09.20 II zn. 1171/11- DC PLZ-346/Pru

f.) Telefónica Czech Republic, a .. , Za Brumlovkou 266/2, 140 22 Praha

dle vyjádření ze dne 06.09.201 I, č.j.135838/11

g.) Zemědělská vodohospodářská práva, Rudolfov ká 80,37021 Če ké Budějovice

dle vyjádření ze dne 14.02.2011, zn. ÚPČB/902/11

h.) ČD - Telematika a .. , Pernerova 2819/2a, 130 00 Praha

dle vyjádření ze dne 01.03.2011, zn.4613/2011-0

16. tavba bude dokončena nejpozději do 31.12.2014.
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Účastníci řízení na něž se vztahuje rozhodnutí právního orgánu:

Obec Hradec, Hradec 45, 332 I I Hradec

Odůvodnění:

Dne 22.8.2011 podal žadatel žádo t o povolení k nakládání s vodami a o stavební povolení na výše
uvedenou stavbu, uvedeným dnem bylo zahájeno vodoprávní řízení.
Žádo t byla doložena všemi povinnými doklady podle ustanovení § 9 vodního zákona a § 2 a § 6
vyhlášky Č. 432/200 I Sb., o dokladech žádosti o rozhodnutí nebo vyjádření a o náležitostech povolení,
souhlasů a vyjádření vodoprávního úřadu.

Vodoprávní úřad oznámil dne 07.09.20 II zahájení řízení známým účastníkům řízení a dotčeným
orgánům. Vodoprávní úřad nařídil k projednání žádo ti ústní jednání spojené s ohledáním na místě na den
03.10.20 II v 09:00 a současně upozornil účastníky řízení a dotčené orgány, že mohou svá závazná
stanoviska a námitky, popřípadě důkazy uplatnit nejpozději při tomto jednání. O vý ledku jednání byl
epsán protokol č.j. 1548/11/0ŽPIVa ze dne 03.10.2011.

Projektovou dokumentaci tavby "ČOV a KANALlZA E HRADEC, I. a II. etapa" a dokumentaci
záměru nakládání vodami vypracoval autorizovaný inženýr pro vodohospodářské stavby Ing. Alfréd
Sarnek, ČKAIT 0200072 v 08/2011, č.zak. 1357/2. Projektová dokumentace řeší odkanalizování obce
Hradec a zajištění čištění odpadních vod novou obecní centrální ČOV. ČOV bude umístěna na pozemku
parc. Č. 2406 v k.ú. Hradec u Stoda na levém břehu významného vodního toku Radbuza. ČOV je
navržena jako mechanicko - biologická o kapacitě 940 EO. Kanalizace bude oddílná plašková a v I. a II.
etapě bude provedena převážně jako gravitační. ČOV bude zásobována vodou z nově vybudované studny
o průměru 140 mm a max. hloubky 28 m na pozemku parc. Č. 2406 v k.ú, Hradec u Stoda v areálu ČOV.

Hydrogeologické posouzení týkající e vlivu trubní tudny HV - I vypracoval RNDr. Václav Traksmandl
držitel osvědčení odborné způ obilo ti projektovat, provádět a vyhodnocovat geologické práce - obor
hydrogeologie a sanační geologie. V předloženém hydrogeologickém posouzení se kon tatuje, že v okolí
projektovaného areálu ČOV nejsou žádné vodní zdroje, jejichž výška vodních sloupců a vydatnost by
mohla být ovlivněna vybudováním trubní studny HV-I a čerpáním podzemní vody z HV-1.

Hydrogeologické posouzení týkající e možnosti ovlivnění vodních zdroj LI v obci Hradec vlivem
vybudování kanalizačních stok v I. a II. etapě vypracoval taktéž R Dr. Václav Traksrnandl, držitel
osvědčení odborné způsobilo ti projektovat provádět a vyhodnocovat geologické práce - obor
hydrogeologie a sanační geologie. V předloženém hydrogeologickérn posouzení je vy tipováno několik
vodních zdrojů, které by mohly být předrnětnou stavbou ovlivněny z hlediska výšky vodního loupce a
vydatnosti, případně kvality vody. U těchto tudní bylo doporučeno před zahájením výkopových prací,
v intervalu I x týdně a po vybudování stok zaměřit hladinu podzemní vody. Vodoprávní úřad výše
uvedené doporučení zahrnul do povinno tí a podmínek pro provedení tavby.

K záměru stavby vydal obecný stavební úřad Mě t kého úřadu ve Stodě územní rozhodnutí pod č.j.
l896/11/0V dne 16.08.2011, které nabylo právní moci dne 17.09.2011.

Stanoviska dotčených orgánů, odborná posouzení, znalecké po udky:
stanovisko a vyjádření správce povodí, Povodí Vltavy .p., závod Berounka, Plzeň ze dne ze dne
13 .07.2011, zn. 37815/20 I 1-343/Šn S P-20 I 1/2972
Koordinované závazné stanovi ko MěÚ Stod ze dne 24.06.20 I I, č.j. 10971 I I
Stanovisko odboru výstavby MěÚ tod, ú eku památkové péče ze dne 15.08.2011, č.j. 1909/1 IlOV
Závazné tanovisko HZS-PK ze dne 07.09.2011, čj. IISPM-3389-7/20 II ÚPP
Závazné tanovisko KHS-PK ze dne 19.09.20 II zn. 18154-24/11
souhlas Drážního úřadu ze dne 24.08.20 II zn. ML-SOL0590/l1-3/Kn DUCR-40402/11/Kn

Vodoprávní úřad v provedeném řízení přezkoumal předloženou žádost z hledisek uvedených
v LI tanoveních vodního zákona a stavebního zákona, projednal ji s účastníky řízení a s dotčenými
právními úřady a zji til, že jejím u kutečněnírn nebo užíváním nej ou ohroženy zájmy chráněné zákony

a zvláštními předpisy. Při přezkoumání žádo ti, projednání věci s úča tníky řízení a na základě
shromážděných právně významných skutečností nebyly shledány důvody bránící povolení.
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Vodoprávní úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpi ů

ve výroku uvedených.

Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků:
Stanovisko správce povodí a vyjádření účastníka řízení Povodí Vltavy S.p. ze dne 13.07.2011, zn.

37815/2011-343/Šn SP-20 11/2972 doplněno vyjádřením účastníka řízení Povodí Vltavy .p. ze dne
03.10.20 I 1 zn. 51892/20 11-343/Šn P-20 11/2972

- podmínky předrnětného stanoviska Č. 2 a 4 vodoprávní úřad akceptoval a zahrnul do povinností a
podmínek tohoto rozhodnutí pro provedení stavby a povolení k nakládání vodami; podmínka Č. 5
byla žadatelem splněna při podání žádosti; podmínky Č. I a 3 vodoprávní úřad nezahrnul do
podrn ínek a povinností pro provedení stavby neboť se jedná pouze o doporučen í.

- podmínky předrnětného vyjádření Č. 2 a 3 vodoprávní úřad akceptoval a zahrnul do povinností a
podmínek tohoto rozhodnutí pro provedení tavby; podmínka Č. 1 byla žadatelem splněna při podání
žádo ti - byl předložen souhlas navrženým výustním objektem; podmínka Č. 4 byla změněna
citovaným vyjádřením účastníka řízení ze dne 03.10.20 II a žadatel její splnění doložil předložením
rnlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břernene uzavřenou s organizací Povodí Vltavy, s.p.

Dále byly k žádosti předloženy tyto další vyjádření úča tní~ů řízení:

ČEZ Distribuce a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín

vyjádření ze dne 18.07.2011, zn. 1035574723

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 Praha

vyjádření ze dne 09.08.2011, č.j. UZSVM/P/15899/2011-HSMU

RWE Distribuční služby, s.r.o., Plynárenská 499/1,65702 Brno

vyjádření ze dne 23.08.20 II zn.2337/11/173

Správa železniční dopravní cesty, S.O., Správa dopravní cesty Plzeň, ušická 23, 326 00 Plzeň

ouhrnného stanovisko ze dne 12.09.2011, zn. 1171/II-SDC PLZ-346/Pru

Telefónica Czech Republic, a.s., Za Brumlovkou 266/2, 14022 Praha

vyjádření ze dne 06.09.2011, č.j. 135838/11

Zemědělská vodoho podářská práva Rudolfovská 80,37021 Če ké Budějovice

vyjádření ze dne 14.02.20 II, zn. ÚPČB/902111

ČD - Telematika a.s., Pernerova 2819/2a, 130 00 Praha

vyjádření ze dne 01.03.20 II, zn. 4613/20 II-O

Podmínky uvedené v předrnětných vyjádřeních byly zahrnuty do podmínek a povinností pro provedení
tavby tohoto rozhodnutí.

Poučení účastníků:

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Kraj kérnu úřadu Plzeňského
kraje podáním u zdejšího právního orgánu.

Odvolání se podává potřebným počtem stejnopi li tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a
aby každý úča tník dostal jeden tejnopis. Nepodá-Ii úča tník potřebný počet tejnopi ů, vyhotoví je
právní orgán na náklady účastníka.

Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší u tanovenÍ.
Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.

Vodoprávní úřad po dni nabytí právní moci tavebního povolení zašle stavebníkovi jedno vyhotovení
ověřené projektové dokumentace a štítek ob ahuj ící identifikační údaje o povolené stavbě. Další
vyhotovení ověřené projektové dokumentace za šle vlastníkovi tavby, pokud není stavebníkem.
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Stavebník je povinen štítek před zahájením stavby umístit na viditelném místě u vstupu na staveniště a
ponechat jej tam až do dokončení stavby, případně do vydání kolaudačního souhla u; rozsáhlé stavby se
mohou označit jiným vhodným způsobem s uvedením údajů ze štítku.

Stavba nesmí být zahájena, dokud stavební povolení nenabude právní moci. Stavební povolení pozbývá
platnosti,jestliže stavba nebyla zahájena do 2 let ode dne, kdy nabylo právní moci.

Valeš Matěj
referent odboru životního prostředí

Poplatek:
Správní poplatek podle zákona Č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích ve výši 3.000 ,- byl uhrazen dne
22.08.20 II.

Toto rozhodnutí musí být vyvěšeno po dobu 15. dnů na úřední desce. Obecní úřad potvrdí vyvěšení a
sejmutí rozhodnutí a po uplynutí tanovené lhůty vrátí zpět Mě tskému úřadu ve Stodě, odboru životního
prostředí.

Vyvěšeno dne: .. ~.~ ..(~:.!-oJ'J

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

Obdrží:
žadatel, stavebník:
Obec Hradec, !DOS: 5xebhui

ostatn í účastn íci:
- veřejnou vyhláškou

dotčené orgány:
Krajská hygienická stanice Plzeňského kraje se sídlem v Plzni lDDS: samai8a
Hasičský záchranný sbor Plzeňského kraje, IDO : p36ab6k
Drážní úřad, sekce stavební, [DOS: 5mjaatd
Městský úřad Stod, odbor výstavby, Nám. ČSA 294, 333 O I Stod
MěÚ Stod, odbor výstavby, úsek památkové péče, Nám, ČSA 294,333 01 Stod
Městský úřad Stod, odbor životního prostředí, Sokolská 566, 33301 Stod
Městský úřad Stod, odbor správní a dopravní, Sokolská 566, 333 O I Stod
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o tatní:
árodní památkový ústav, územní odborné pracoviště, Prešovská č.p. 7,30637 Plzeň I

Městský úřad Stod - k vyvěšení na úřední desce
Obecní úřad Hradec - k vyvěšení na úřední de ce


