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Oznámení o zahájení vodoprávního řízení 

Městský úřad Čáslav, odbor životního prostředí jako příslušný  vodoprávní  úřad  podle   ustanovení 
§ 106 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon) a § 15 zákona 
č.  183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon),  ve znění pozdějších 
předpisů, oznamuje podle ustanovení § 115 zákona o vodách,  že na žádost pana Ing. Petra Plichty a 
Elišky  Kozderkové,  bylo  dnem  doručení  21.  9.  2012  zahájeno  vodoprávní  řízení  ve  věci 
prodloužení termínu dokončení stavby vodního díla  „Tři malé vodní nádrže Nový Mlýn k. ú. 
Souňov, k. ú. Vodranty“ podle § 118 zákona č. 183/2006 Sb. 

Stavba  „Tři  malé  vodní  nádrže  Nový  Mlýn  k.  ú.  Souňov,  k.  ú.  Vodranty“ byla  povolena 
vodoprávním  rozhodnutím  Městského  úřadu  Čáslav,  odborem  životního  prostředí  pod  č.  j. 
ŽP/20951/09/Si ze  dne  14.  10.  2009.  S  ohledem  na  celkový  rozsah  prací  žádá  investor  o 
prodloužení termínu dokončení stavby do 31. 12. 2013. 

Vzhledem k povaze věci a znalosti místa Městský úřad Čáslav, odbor životního prostředí  upouští 
od místního šetření. Do spisové dokumentace mohou účastníci řízení nahlédnout u Městského úřadu 
Čáslav, odboru životního prostředí, ul. Gen. Eliáše (1. patro) v úřední dny pondělí a středa od 8 – 
11:30 a od 12 - 16:30 hodin. Svá vyjádření  můžete doručit písemně  na adresu Městského úřadu 
Čáslav, odboru životního prostředí. 
 
Účastníci řízení  a dotčené orgány státní správy mohou své námitky a stanoviska  k prodloužení 
termínu dokončení stavby vodního díla, uplatnit podle § 115 odst. 8 cit. zákona o vodách nejpozději 
do 10 dnů od obdržení oznámení o zahájení řízení.

Ing. Eva Sikstová
vedoucí odboru   
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Oznámení obdrží:

Účastníci vodoprávního řízení (doporučeně do vlastních rukou na dodejku): 
1. Ing. Petr Plichta, Jana Palacha 143, 284 01  Kutná Hora
2. Eliška Kozderková, Čápkova 46/43, 602 00  Brno Veveří
3. Obec Souňov, Souňov 14, 286 01  Čáslav
4. Obec Vodranty, Vodranty 25, 286 01  Čáslav
5. Povodí Labe, státní podnik, ul. Víta Nejedlého 951, 500 03  Hradec Králové
6. Telefónica O2 Czech Republic, a. s., Olšanská 55/5,  130 34 Praha 3

                                                                                                
Dotčené orgány (doporučeně do vlastních rukou na dodejku):

7. Městský úřad Čáslav, odbor vnějších vztahů
8. Městský úřad Čáslav, odbor výstavby a regionálního rozvoje
9. Městský úřad Čáslav, odbor životního prostředí, orgán ochrany přírody a krajiny
10. Městský úřad Čáslav, odbor životního prostředí, orgán státní správy lesů
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