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Oznámení o zahájeni vodoprávního øízení
VE~EJNA VYHLASKA

Magistrát mìsta KJadna, odbor fivotnlho prostfedl, oznamuje podle § 115,
odstavce 1,2 a 8 zákona è.254/2001 Sb., o vodách a o zmW niktefýd1 zákonù
(vodnl zákon), ve znAnf pozdAjlfch predpisù, že na n6vrh

~t6pánky Hreblkové, bytem V Podllskách 318, 273 51 poIta Unholf

ze dne 17.8. 2009 byto zahájeno vod~rávnl "mni o stavebnlm povoleni k vodnlmu
dllu "Braikov - Valdek, 7RD - vodovod . kanalizace" podle § 15 zá4<ona È.
254~OO1 Sb., o vodách a o zmAM nikterýd1 zjlconù (vodnl zákon), ve zn6nf
pozdAjifch predpisù.

Stavba bude umlst6na na pozemclch parc. è. 256/4, 258//41, 258/93 a p. p. k.
256/1 v obci Braškov, k.ú. Braikov.

OèsstnIci rlzenf a dotèené orgány státnI správy mohou nahlédnout do
pnslutn6 projektov6 dokumentace a pod kJad ù , kter6 jsou pfedm6tem vodoprávnlho
rtzeni, na Magistrátu m6sta Kladna, odboru životnlho prostfedf, a své námitky mohou
uplatnit podle § 115, odst. 8 vodnlho zákona nejpozdijl do

30-1 dnù od vyvUenl n. ùfednl desce Magi8tr6tu mi_ta KJadna,

jinak nebude možno na ~ vzlt ztetel.

Nechá-Ii se n6který z úèastnfkù nzenf zastupovat, predložl jeho zástupce
plsemnou plnou moc.
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Poznámka:

Toto oznámeni musl být vyvtieoo po 00bu 3O-ti dr-. na
BraAkov a Magistr6tu ma.ta Kl8dna.
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Oèastnlci fizenl nebo ;ejtch zmocn6nci - dopotuèenl do vl8sbJlch nJkou na (t)c»Jru:
1. ~t6pánka Hreblková. V Podll8kách 318. 27351 poIt8 Urttoif

Oèastnlci flzeni - vefejnou vyhIálkou:
2. MMK - 2x se žádosti o vyv6lenl a zasláni potvrzen6 kopie zpit
3. Obec BraAkov

Dotèené stjtn( orgány - dopotutel.:
4. MMK - odbor výstavby - pam6tkovi péèe
5. HZS Stfedoèeského kraje S8 sldlem v KJadnl
6. KHS StfedoÈ8sk6ho kraje se sldlem V Praze, pracoviitA I

7. spts

KJadno


