KRAJSKÝ ÚŘAD
JIHOČESKÝ KRAJ
Odbor životního prostředí, zemědělství a lesnictví
Oddělení vodního hospodářství

*KUCBX00TS9EG*
KUCBX00TS9EG

U Zimního stadionu 1952/2
370 76 České Budějovice
Váš dopis zn.:
Ze dne:
Naše č. j.:
Sp. zn.:

KUJCK 97568/2019/4
OZZL 69164/2019/vlza SS

Vyřizuje:
Telefon:
E-mail:

Ing. Vlasta Žáčková
386 720 731
zackova@kraj-jihocesky.cz

Datum:

4. 9. 2019

Veřejná vyhláška
Oznámení o možnosti převzít rozhodnutí o odvolání
Krajský úřad Jihočeského kraje, odbor životního prostředí, zemědělství a lesnictví, jako věcně a místně příslušný
odvolací orgán podle § 89 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, a § 67
odst. 1 písm. a) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, přezkoumal
odvoláním napadené usnesení Městského úřadu Soběslav, odboru životního prostředí ze dne 7.9.2018,
č.j.: MS/19916/2018, spisové značky: MS/05097/2018/68, a rozhodl ve věci.
Napadeným usnesením ze dne 7.9.2018 vodoprávní úřad dle § 64 odst. 1 písm. c) správního řádu přerušil řízení
o žádostech Bc. Jiřího Novotného o vydání stavebního povolení malé vodní elektrárny (MVE), obnovy
protrženého jezu, obnovy zaneseného náhonu k MVE včetně nakládání s vodami pro obnovený jez na
Dírenskému potoce a pro malou vodní elektrárnu u obnovovaného objektu bývalého Božkova mlýna v Záříčí a
schválení Manipulačního řádu (MŘ) pro jez a MVE na Dírenském potoce – s názvem stavby „Božkům mlýn –
malá vodní elektrárna v k.ú. Záříčí u Dírné“. Správní řízení bylo přerušeno z důvodu probíhajícího řízení o
předběžné otázce, tj. soudního řízení, které probíhá u Okresního soudu v Táboře pod spisovou značkou: 15 C
203/2018, jehož předmětem je určení vlastnického práva k jezu přes Dírenský potok v Záříčí jakožto součásti
pozemku parc. č. 70 v k.ú. Záříčí u Dírné, který je ve vlastnictví obce Dírné – do doby pravomocného skončeného
předmětného soudního řízení. Soudní řízení bylo zahájeno dne 12.7.2018 u Okresního soudu v Táboře na
základě žaloby podané obcí Dírná proti stavebníkovi.
Krajský úřad Jihočeského kraje, odbor životního prostředí, zemědělství a lesnictví,
oznamuje dle § 25 odst. 2 správního řádu
dědicům či právním nástupcům po zemřelém Janu Holcovi, posledně bytem: Slámova 518, Prachatice II, 38301
Prachatice, spoluvlastníku pozemku parcel. č. 976 v k.ú. Třebějice,
možnost převzít
rozhodnutí Krajského úřadu Jihočeského kraje, odboru životního prostředí, zemědělství a lesnictví,
ze dne 4.9.2019, č.j.: KUJCK 97551/2019/3, sp. zn.: OZZL 69164/2019/vlza, kterým bylo odvolání zamítnuto a
napadené usnesení ze dne 7.9.2018 potvrzeno.
Rozhodnutí lze převzít na Krajském úřadu - Jihočeský kraj, odboru životního prostředí, zemědělství a lesnictví,
pracovišti v ulici B. Němcové 49/3, České Budějovice, a to každé pondělí a středu od 8:00 do 16:00 hod, v ostatní
dny doporučujeme převzetí předem telefonicky domluvit.

Ing. Zdeněk Klimeš
vedoucí odboru

identifikátor DS: kdib3rr
e-podatelna:
posta@kraj-jihocesky.cz

tel: 386 720 111
fax: 386 359 069

IČ:
70890650
DIČ: CZ70890650

Naše č. j.: KUJCK 97568/2019/4

Sp. zn.: OZZL 69164/2019/vlza SS

Toto oznámení o možnosti převzít rozhodnutí o odvolání musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů na
úřední desce a zároveň zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup.
Dnem vyvěšení je den vyvěšení na úřední desce krajského úřadu.
Patnáctým dnem po vyvěšení se rozhodnutí o odvolání považuje za doručené.

Vyvěšeno dne ……………………………..

Sejmuto dne: ………………………………….

Oznámení o možnosti převzít rozhodnutí o odvolání bylo zároveň zveřejněno způsobem umožňující dálkový
přístup.

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

Obdrží do vlastních rukou se žádostí o bezodkladné vyvěšení na úřední desku
1. Krajský úřad – Jihočeský kraj, odbor kanceláře ředitele
2. Obecní úřad Třebějice, č.p. 1, 39201 Třebějice
Identifikátor datové schránky: af5amum
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