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VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
Oznámení
o zahájení vodoprávního řízení o povolení stavby vodního díla
Dne 12.1.2018 podal Městys Načeradec, IČ:00232289, se sídlem Zámecké náměstí 152, 257 08 Načeradec
u odboru životního prostředí MěÚ Vlašim žádost pod Č.j. ZIP3734/2018 o vydání stavebního povolení na
stavbu pod názvem: „Slavětín - vodovod“ ve Středočeském kraji, okrese Benešov, Městysy Načeradec,
v ČHP 1-09-02-0740-0-00, v HGR 6520 – Krystalinikum v povodí Sázavy, umístěnou na pozemcích parc. č.
936/5, 925/10, 926/1, 932/15, 947/2, 947/1, 938, 968 a parc. č. st. 20, 64 v katastrálním území Slavětín u
Načeradce.
Povolení stavby vodního díla dle ustanovení § 15 odst. 1 vodního zákona a ustanovení § 115 stavebního
zákona, a to ke stavbě vodního díla pod názvem: „Slavětín - vodovod“ .
Popis stavby: Jedná se o výstavbu vodovodu pro zásobování obce Slavětín pitnou vodou.
Stavba bude mít dva stavební objekty:
SO 01 – tlaková stanice
SO 02 – vodovodní řady
SO 01 – tlaková stanice:
Tlaková stanice se nachází na pozemku parc.č. st. 20 v katastrálním území Slavětín u Načeradce. Jedná se o
stavební úpravu stávajícího jednopodlažního objektu pro účely zřízení tlakové stanice veřejného vodovodu.
Do jedné z místností objektu bude instalována technologie tlakové stanice spočívající v instalaci dvou nádrží
na vodu o objemu 2 x 2 m 3, průměr nádrže 1500 mm, výška nádrže 1,5 m. Dále tlaková stanice EASY
20/Multi EVO 5-60 M, tlaková nádrž 500l, denitrifikační filtr na odstranění dusičnanů a zařízení na chloraci
vody (čerpadlo IWAKI). Vybudováno bude přívodní a výtlačné potrubí. Další místnost objektu bude sloužit
jako kancelář, sklad a dílna o ploše 13,71 m 2.
Na jednopodlažním objektu bude provedena výměna oken a dveří, budou provedeny úpravy vnitřních i
vnějších povrchů, provedena nová elektroinstalace, osazení umyvadla s přívodem teplé a studené vody
s napojením na kanalizaci.
Kanalizace technologická:
Pro odvedení přepadové vody z nádrží tlakové stanice, resp. vody vypouštěné z filtrů při jejich pravidelné
údržbě. Kanalizace je svedena do vsakovací jímky pomocí perforovaného potrubí, objem jímky cca 15 m3,
vsakovací objem 4,5 m3. Prostor jímky bude vyplněn štěrkem.
Kanalizace splašková:
Odpadní vody budou svedeny do navržené jímky na vyvážení o objemu 1m 3.
Dešťová kanalizace:
Dešťové vody jsou svedeny do nově provedeného sběrného potrubí dešťové kanalizace objektu a napojeny
přípojkou do dešťové kanalizace obce.
SO 02 – vodovodní řady:
Vodovodní řad bude zásoben ze stávající kopané studny umístěné na pozemku parc.č. 925/10
v katastrálním území Slavětín u Načeradce. Napojení zásobního řadu ze studny bude cca 3 m od svažitého

terénu, cca 1 m pod stávajícím přepadem. Ve studni bude osazen vtokový litinový koš, který bude napojen na
polyetylenové potrubí průměru 75 mm, které pokračuje gravitačně ke stavebnímu objektu SO 01 – tlaková
stanice umístěná na pozemku parc. č. st. 20 v k.ú. Slavětín u Načeradce.
Přehled vodovodních řadů:
Zásobní řad:
Zásobní studna – čerpací stanice : LPE 75 – 113m
Souřadnice umístění stavby podle S-JSTK:
zásobní studna : X: 1104682
Y: 714601,78
čerpací stanice : X: 1104619
Y: 714527,886
Rozvodné (výtlačné) řady, které budou napojeny na výtlačné potrubí PE 100- SDR 11-90/8,2 mm z tlakové
nádrže :
Řad 1 :LPE 90 – 105 m
Řad 2 :LPE 90 – 237 m
Řad 2 – 1: LPE 90 – 172 m
Řad 2 – 2: LPE 90 – 62 m
Řad 3: LPE 90 – 155 m
Řad 3-1: LPE 90 – 170 m
Souřadnice umístění stavby podle S-JSTK: vodovodní řady
staničení
Řad 1 :
X: 1104619,15
Y: 714528,3
Řad 2 :
X: 1104603,72
Y: 714527,424
Řad 2 – 1:
X: 1104659,44
Y: 714522,395
Řad 2 – 2:
X: 1104747,73
Y: 714577,461
Řad 3:
X: 1104612
Y: 714535,96
Řad 3-1:
X: 1104670
Y: 714579,788

konec
X: 1104531,92
X: 1104813,85
X: 1104655,79
X: 1104778,47
X: 1104699
X: 1104503

Y: 714492,897
Y: 714595,992
Y: 714353,805
Y: 714523,625
Y: 714648,912
Y: 714592,93

Účelem užívání stavby je zásobování obyvatel obce Slavětín pitnou vodou.
Ostatní podrobnosti jsou řešeny v projektové dokumentaci stavby
– zpracoval Jan Bejček, VODOMONT, IČ:12575984, se sídlem Tyršova 1902, 256 01 Benešov, v říjnu 2017,
autorizovaný inženýr pro vodohospodářské stavby, specializace stavby zdravotnětechnické, ČKAIT –
0003346.
- zpracoval Ing. Jiří Marek, IČ:68574045, Hrubínova 1843, 256 01 Benešov, v říjnu 2017, autorizovaný
inženýr pro pozemní stavby, ČKAIT – 0011036.
Městský úřad Vlašim, odbor životního prostředí jako věcně příslušný vodoprávní úřad ve smyslu §104 odst.2,
písm. c) zákona 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), jako speciální stavební
úřad ve smyslu § 15 zákona č. 183/2006 Sb. stavební zákon ve znění pozdějších předpisů, místně příslušný
dle § 11 zákona č.500/2004 Sb., správní řád a v souladu s § 115 zákona 254/2001 Sb., vodního zákona,
oznamuje zahájení vodoprávního řízení veřejnou vyhláškou.
.
Vzhledem k tomu, že vodoprávnímu úřadu jsou dobře známy poměry na místě samém a žádost poskytuje
dostatečný podklad pro posouzení záměru, upouští ve smyslu § 112 odst. 2 zákona č. 183/2006 , stavební
zákon od ústního jednání a ohledání na místě a zároveň stanovuje v souladu s § 115 odst. 8 zákona
č.254/2001 Sb., o vodách, že účastníci řízení a dotčené orgány mohou případné námitky proti předmětu
řízení uplatnit ve lhůtě 10 dnů od obdržení tohoto oznámení.
Na pozdější uplatněné námitky, závazná stanoviska a připomínky nebude možno vzít zřetel.
Nechá-li se některý z účastníků řízení zastupovat, předloží jeho zástupce při jednání písemnou plnou moc.
Do podkladů pro rozhodnutí lze nahlédnout a případné připomínky uplatnit u odboru ŽP MěÚ Vlašim –
vodoprávním úřadu, Dvůr č. 413, 2.patro kancelář č. 203 ve dnech:
pondělí a středa od 8.00 – 11.30 a 12.30 – 17.00
úterý od 9.00 – 11.30 a 12.30 – 14.00

Dle ustanovení § 114 odst. 1 stavebního zákona může účastník řízení uplatnit námitky proti projektové
dokumentaci, způsobu provádění a užívání stavby nebo požadavkům dotčených orgánů, pokud je jimi přímo
dotčeno jeho vlastnické právo nebo právo založené smlouvou provést stavbu nebo opatření anebo právo
odpovídající věcnému břemenu k pozemku nebo stavbě. Účastník řízení ve svých námitkách uvede
skutečnosti, které zakládají jeho postavení jako účastníka řízení, a důvody podání námitek; k námitkám, které
překračují rozsah uvedený ve větě první, se nepřihlíží.
K námitkám účastníků řízení, které byly nebo mohly být uplatněny při územním řízení, při pořizování územně
plánovací dokumentace nebo při vydání územního opatření o stavební uzávěře anebo územního opatření o
asanaci území, se nepřihlíží.
V případě řízení s velkým počtem účastníků se v oznámení o zahájení řízení a v dalších úkonech řízení
účastníci řízení podle § 109 písm. e) a f) identifikují označením pozemků a staveb evidovaných v katastru
nemovitostí přímo dotčených vlivem záměru.

„otisk úředního razítka“

Renata Balková
referent odboru životního prostředí

MěÚ Vlašim a Městys Načeradec se tímto žádá o vyvěšení této vyhlášky na úřední desce po dobu 15-ti
dnů. Vyhlášku s datem vyvěšení a sejmutí neprodleně zašlete na odbor ŽP Městského úřadu Vlašim
po uplynutí této doby.
Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů.

Vyvěšeno dne:………………………..

Sejmuto dne:…………………………….

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí.

Zveřejněno způsobem umožňující dálkový přístup dne……………….Sejmuto dne:……………………

Žadatel:
Městys Načeradec, Zámecké náměstí 152, 257 08 Načeradec
Účastníci řízení:
ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín
Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, Zborovská 11, 150 21 Praha 5
Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Olšanská 2681/6, 130 00 Praha 3
Veřejnou vyhláškou:
Účastníci řízení dle § 109 písm. e) a f) zák. č. 183/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů identifikováni
označením pozemků a staveb evidovaných v katastru nemovitostí (dle § 112 odst. 1 zák. č. 183/2006 Sb., ve
znění pozdějších předpisů):
parcelní čísla 682/2, 683/3, st. 25, 41,45/2, 40, st. 70, st. 24/3, st. 61, st. 59, st. 15/1, st. 12, 34, 925/5, st. 82,
925/8, st. 7, st. 11/1, 969, st. 10, 26/1, 25/1, 925/11, 925/4, st. 8, st. 9, 536/2, 422/17, st.62, st. 14/1, 565/1,
570/3, st. 74, st. 71, st. 72, 565/3, 537/1, st. 13, 30/1, 694, st. 31, st. 30, 50, 49/1, st.32, st. 33, st. 34/1, st. 35,
st. 36, 5, 925/6, st. 37, 7, st. 24/1, st. 24/2, st.21, 23, 925/9, 925/13, 925/12, st. 39, 16, st. 40, 17/1, 385/16,
418, 19/1, st. 3, 21/2, 21/1, st. 6/2, st. 6/1 v k.ú. Slavětín
Dotčené orgány:
Městský úřad Vlašim, OVÚP, Jana Masaryka 302, 258 14 Vlašim
Městský úřad Vlašim, ODSH, Jana Masaryka 302, 258 14 Vlašim
Krajská hygienická stanice Středočeského kraje, územní pracoviště Benešov, Černoleská 2053, 256 01
Benešov u Prahy
Na vědomí:
Povodí Vltavy s.p., Grafická 36, 150 21 Praha 5
Krajský úřad Středočeského kraje, Zborovská 81/11, 150 00 Praha 5

