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VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
OZNÁMENÍ
ZAHÁJENÍ ŘÍZENÍ O SCHVÁLENÍ KANALIZAČNÍHO ŘÁDU
Městský úřad Cheb obdržel od společnosti CHEVAK Cheb, a. s. (IČO – 49787977), Tršnická 4/11, 350 02 Cheb
žádost o schválení kanalizačního řádu pro veřejnou kanalizaci Cheb, Podhrad a Pomezí nad Ohří.
Městský úřad Cheb, odbor stavební a životního prostředí jako správní orgán příslušný dle § 27 odst. 1 a odst. 2
písm. c) zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů
(zákon o vodovodech a kanalizacích), ve znění pozdějších předpisů

o z n a m u j e
v souladu s ustanovením § 47 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále
jen „správní řád“) zahájení řízení o schválení kanalizačního řádu ve věci schválení dokumentu
„Kanalizační řád pro veřejnou kanalizaci Cheb, Podhrad a Pomezí nad Ohří,
dílčí část II. – veřejná kanalizace Podhrad“
Účastníci řízení mohou uplatnit své námitky, popř. důkazy nejpozději do 15 dnů ode dne doručení
tohoto oznámení, jinak k nim nebude přihlédnuto. Nechá-li se některý z účastníků řízení zastupovat, předloží jeho
zástupce písemnou plnou moc.
Účastníci řízení mohou nahlížet do podkladů rozhodnutí u Městského úřadu Cheb, odboru stavebního a životního
prostředí na adrese náměstí Krále Jiřího z Poděbrad 1/14, 350 20 Cheb ve dnech pondělí a středa: 7.30 - 12.00 hod.,
13.00 - 17.00 hod., v ostatních pracovních dnech po telefonické domluvě.
Účastník řízení nebo jeho zástupce je v souladu s ustanovením § 36 odst. 5 správního řádu povinen předložit
na výzvu oprávněné úřední osoby průkaz totožnosti. Průkazem totožnosti se rozumí doklad, který je veřejnou
listinou, v němž je uvedeno jméno a příjmení, datum narození a místo trvalého pobytu, popř. bydliště mimo území
České republiky a z něhož je patrná i podoba, popř. jiný údaj umožňující správnímu orgánu identifikovat osobu,
která doklad předkládá, jako jeho oprávněného držitele. Případně je třeba dále předložit doklad opravňující
k jednání za právnickou osobu.

Ing. Jaroslav Šinka
vedoucí odboru stavebního a životního prostředí

Tento dokument musí být vyvěšen na úřední desce po dobu 15 dnů a současně zveřejněn způsobem umožňujícím
dálkový přístup podle věty druhé § 25 odst. 2 správního řádu. Patnáctým dnem po vyvěšení se písemnost považuje
za doručenou.
Žádáme Městský úřad Cheb – Org a Obecní úřad Pomezí nad Ohří o vyvěšení tohoto oznámení o zahájení
vodoprávního řízení a podání zprávy o sejmutí oznámení.

Datum vyvěšení: ............................................

Datum sejmutí: …………………................

….………………………………….....................
Podpis oprávněné osoby, potvrzující vyvěšení

………………………………........................
Podpis oprávněné osoby, potvrzující sejmutí

Razítko:

Razítko:

V elektronické podobě

V elektronické podobě

zveřejněno od: ………………………..…….

zveřejněno do: ……………………………

………………………………….....................
Podpis oprávněné osoby, potvrzující zveřejnění

..………………………………......................
Podpis oprávněné osoby, potvrzující zveřejnění

Razítko:

Razítko:

Obdrží
Účastníci vodoprávního řízení nebo jejich zmocněnci
(dle § 27 odst. 1 správního řádu - doručeno jednotlivě)
CHEVAK Cheb, a. s., Tršnická 4/11, 350 02 Cheb
(dle § 27 odst. 2 správního řádu - doručeno veřejnou vyhláškou)
ostatní účastníci řízení
Ostatní (doručeno jednotlivě)
Městský úřad Cheb - OaS - žádáme o vyvěšení oznámení a podání zprávy o vyvěšení a sejmutí oznámení
Obecní úřad Pomezí nad Ohří, Pomezí nad Ohří 18, 350 02 Pomezí nad Ohří - žádáme o vyvěšení oznámení
a podání zprávy o vyvěšení a sejmutí oznámení
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