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ROZHODNUTÍ
Veřejná vyhláška
Městský úřad Vlašim, odbor životního prostředí, jako věcně příslušný vodoprávní úřad podle
ustanovení § 104 odst. 2 písm. c) a § 106 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně
některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, místně příslušný podle § 11 zákona
č. 500/2004 Sb., správní řád a jako speciální stavební úřad ve smyslu § 15 odst. 1 písm. d) zákona
č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu ve znění pozdějších předpisů žadateli:
Městys Načeradec, IČ:00232289, se sídlem Zámecké náměstí 152, 257 08 Načeradec
vydává stavební povolení
podle ustanovení § 15 zákona a ve smyslu § 55 odst. 1 písm. c) zákona č. 254/2001 Sb., o vodách
(vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů a ustanovení § 115 zákon č. 183/2006 Sb., o územním
plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů k provedení stavby
vodního díla „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.
Popis stavby: Jedná se o výstavbu vodovodu pro zásobování obce Slavětín pitnou vodou a stavební
úpravy stávajícího jednopodlažního objektu pro zřízení tlakové stanice. Objekt sloužil původně jako
část administrativního zázemí bývalého zemědělského družstva.
Stavba jednopodlažního objektu bude nově užívána pro účely tlakové stanice veřejného vodovodu
v obci Slavětín.
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.

SO 02 – vodovodní řady:
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

Účel užívání stavby:
zásobování obyvatel obce Slavětín pitnou vodou a zřízení tlakové stanice veřejného vodovodu v obci
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.
Pro provedení stavby vodního díla podle ustanovení § 15 odst. 3 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a
o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů a ustanovení § 115 zákona
č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších
předpisů současně stanoví tyto podmínky a povinnosti:
1. Stavba bude provedena dle projektové dokumentace zpracované Janem Bejčkem, VODOMONT,
IČ:12575984, se sídlem Tyršova 1902, 256 01 Benešov, v říjnu 2017, autorizovaný inženýr pro
vodohospodářské stavby, specializace stavby zdravotnětechnické, ČKAIT – 0003346 a dále
zpracované Ing. Jiřím Markem, IČ:68574045, Hrubínova 1843, 256 01 Benešov, v říjnu 2017,
autorizovaný inženýr pro pozemní stavby, ČKAIT – 0011036 a zároveň ověřené vodoprávním
úřadem.
Případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení vodoprávního úřadu.
2. Stavebník zajistí vytyčení prostorové polohy stavby.
3.Stavba bude prováděna za přítomnosti stavbyvedoucího s oprávněním k těmto stavbám vodních děl
( § 158 zák. 183/2006 Sb., stavební zákon) a bude veden stavební deník v souladu s vyhláškou
č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb. Stavba bude označena stavebním podnikatelem, který ji
provádí, jménem stavbyvedoucího a dobou provádění stavby. Na stavbě bude k dispozici ověřená
projektová dokumentace. Investor před zahájením prací oznámí předem termín zahájení stavby,
název a sídlo podnikatele, který bude stavbu provádět vodoprávnímu úřadu.

4. Před zahájením stavby bude na viditelném místě umístěn štítek „stavba povolena“, který stavebník
obdrží, jakmile toto rozhodnutí nabude právní moci. Štítek musí být chráněn před povětrnostními vlivy,
aby údaje na něm uvedené zůstaly čitelné a ponechán na staveništi do vydání kolaudačního
souhlasu.
5. Bude dodrženo vyjádření České telekomunikační infrastruktury, ze dne 7.9.2017 pod
č.j. 710140/17
- Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen pouze pro případ, že
a) existence a poloha SEK, jež je zakreslena v přiloženém výřezu/výřezech z účelové mapy SEK
společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. a nebo
b) toto Vyjádření, včetně Všeobecných podmínek ochrany SEK
nepředstavuje dostatečnou informaci pro záměr, pro který byla žádost podána nebo pro zpracování
projektové dokumentace stavby, která koliduje se SEK, nebo zasahuje do Ochranného pásma SEK,
vyzvat písemně společnost Česká telekomunikační infrastruktura a.s. k upřesnění podmínek ochrany
SEK, a to prostřednictvím zaměstnance společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s.
pověřeného ochranou sítě – Jiří Polesný, e-mail:jiri.polesny@cetin (dále je POS).
- Přeložení SEK zajistí její vlastník, společnost Česká telekomunikační infrastruktura a.s.. Stavebník,
který vyvolal překládku SEK je dle ustanovení § 104 odst. 17 zákona č. 127/2005 Sb., o
elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů povinen uhradit společnosti
Česká telekomunikační infrastruktura a.s. veškeré náklady na nezbytné úpravy dotčeného úseku SEK,
a to na úrovni stávajícího technického řešení.
- Pro účely přeložení SEK je stavebník povinen uzavřít se společností Česká telekomunikační
infrastruktura a.s. Smlouvu o realizaci překládky SEK,
- Stavebník ,nebo jím pověřená třetí osoba je povinen řídit se všeobecnými podmínkami ochrany sítě
elektronických komunikací společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s.
6. Budou dodrženy podmínky sdělení ČEZ Distribuce, a.s. nz. 0100801159 ze dne 7.9.2017
-V případě, že uvažovaná akce nebo činnost zasáhne do ochranného pásma nadzemních vedení
nebo trafostanic, popř. bude po vytyčení zjištěno, že zasahuje do ochranného pásma podzemních
vedení, je nutné písemně požádat společnost ČEZ Distribuce, a.s. o souhlas s činností v ochranném
pásmu (formulář je k dispozici na www. cezdistribuce.cz v části Formuláře/Činnosti v ochranných
pásmech, kontaktní údaje pro podání Vaší žádosti naleznete v zápatí). Jestliže uvažovaná akce
vyvolá potřebu dílčí změny trasy vedení nebo přemístění některých prvků energetického zařízení, je
nutné včas společnost ČEZ Distribuce, a.s. požádat o přeložku zařízení podle § 47 energetického
zákona. Dovolujeme si Vás rovněž upozornit, že v zájmovém území se může nacházet taktéž
energetické zařízení, které není v majetku společnosti ČEZ Distribuce, a.s..
- V případě existence podzemních energetických zařízení je povinností stavebníka alespoň čtrnáct dní
před započetím zemních prací požádat prostřednictvím Zákaznické linky 840 840 840 o tzv. vytyčení.
- Pokud dojde k obnažení kabelového vedení nebo k poškození energetického zařízení, kontaktujte
prosím bezodkladně naši Poruchovou linku 840 850 860, která je Vám k dispozici 24 hodin denně, 7
dní v týdnu.
Dále budou dodrženy podmínky pro provádění činností v ochranných pásmech elektrických stanic a
podmínky pro provádění činností v ochranných pásmech nadzemních vedení.
7. Budou dodrženy podmínky rozhodnutí MěÚ Vlašim, ODSH Č.j. ODSH155435/1764358/2017MaE ze dne 16.11.2017– povolení zvláštního užívání komunikace
- Stavební práce v silničním pozemku budou prováděny mimo zimní období, které trvá od 1.11. do
31.3., za částečného omezení silničního provozu. Staveniště bude řádně označeno dopravním
značením.
- Uložení vodovodního potrubí ve vozovce dotčené silnice bude provedeno překopem po polovinách,
tak aby byl umožněn průjezd vozidel.
- Vodovodní potrubí bude uloženo v silničním pozemku dle příslušné normy, min. 120 cm od nivelety
silničního pozemku.
- V případě, že se v blízkosti stavby nachází silniční propustek, bude vzdálenost uložení potrubí od
tohoto propustku minimálně 2,5 m.
- V plném rozsahu bude zachováno odvodnění vozovky.
- Jeden měsíc před započetím stavebních prací požádá dodavatel stavby silniční správní úřad o
povolení k provádění stavebních prací dle ustanovení § 25 odst. 6 písm. c) zákona o pozemních
komunikacích.

- Na základě ustanovení § 25 odst. 2 zákona o pozemních komunikacích, povolení ke zvláštnímu
užívání nezbavuje uživatele povinnosti k náhradám za poškození nebo znečištění pozemní
komunikace.
- Při umístění inženýrských sítí bude postupováno podle § 36 zákona o pozemních komunikacích.
- Za splnění podmínek uložených v tomto rozhodnutí plně odpovídá – žadatel.
8. Budou dodrženy podmínky vyjádření KSÚS nz. 4843/17/KSÚS/BNT/HRE-575 ze dne 14.11.2017
- Stavební práce v silničním pozemku budou prováděny mimo zimní období tj. od 1.4. do 31.10., bez
omezení silničního provozu. Staveniště bude řádně označeno dopravním značením.
- Vodovodní potrubí bude uloženo v silničním pozemku dle příslušné normy, min. 120 cm od nivelety
silničního pozemku.
- V případě, že se v blízkosti stavby nachází silniční propustek, bude vzdálenost uložení potrubí od
tohoto propustku minimálně 2,5 m.
- Zpětná výplň výkopu v zeleném bude řádně po vrstvách zhutněna z vhodného materiálu a povrch
terénu dotčeného stavbou upraven.
- Při provádění stavebních prací nebude výkopový a stavební materiál ukládán na vozovku z důvodu
zachování průjezdnosti komunikace.
- V plném rozsahu bude zachováno stávající odvodnění sil. tělesa – vozovky.
- Dodavatel stavby provede nezbytná opatření, aby nedocházelo po dobu prováděných stavebních
prací k ohrožení silničního provozu. V případě znečištění vozovky neprodleně provede její očištění.
- Investor následně uzavře s KSÚS Středočeského kraje smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení
služebnosti inženýrské sítě na pozemek parc. č. 1859/1, LV č. 337 – k.ú. Načeradec, kde bude dle
platného ceníku stanovena jednorázová úhrada, která bude uhrazena před zahájením stavebních
prací na základě faktury vystavené KSÚS.
- Investor následně uzavře s KSÚS Středočeského kraje smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení
služebnosti inženýrské sítě na pozemek p.č. 968 LV 31 k.ú. Slavětín u Načeradce a smlouvu o
omezeném užívání na p.č. 947/2 a 947/1 LV č.10001 k.ú. Slavětín u Načeradce, kde bude dle
platného ceníku stanovena jednorázová úhrada, která bude uhrazena před zahájením stavebních
prací na základě faktur vystavených KSÚS.
- Během realizace stavby nesmí dojít k znečištění ani poškození silnice III/1288 a III/12811, které jsou
v naší správě.
- Po ukončení zásahu do silničního tělesa bude stavba protokolárně předána KSÚS.
- V případě opravy silnice, silničního objektu nebo přeložky silnice provede investor na své náklady
vytýčení nebo směrovou či výškovou úpravu svých vedení (KSÚS uplatní požadavek v dostatečném
časovém předstihu).
- V případě změn, které by se dotýkaly silniční sítě bude záměr předem projednán s KSÚS. KSÚS
Středočeského kraje si vyhrazuje právo své stanovisko doplnit nebo změnit.
9. Bude dodrženo závazné stanovisko Krajské hygienické stanice Č.j. KHSSC 61034/2017 ze dne
30.11.2017
- Nejpozději při závěrečné kontrolní prohlídce bude předložen laboratorní rozbor vzorku vody
ze spotřebiště Slavětín v rozsahu rozboru „úplný“ dle vyhlášky č. 252/2004 Sb., kterou se stanoví
hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody, ve znění
pozdějších předpisů.
- Nejpozději při závěrečné kontrolní prohlídce bude předložen doklad, že použitý materiál pro stavbu
vodovodu Slavětín vyhovuje požadavkům vyhlášky č. 409/2005 Sb., o hygienických požadavcích na
výrobky přicházející do přímého styku s vodou a na úpravu vody, ve znění pozdějších předpisů.
10. Bude dodrženo stanovisko Povodí Vltavy s.p. – správce povodí a správce drobného vodního toku
nz. 1647/2018-242-Gá ze dne 10.1.2018
- v projektové dokumentaci bude doplněn popis technologie úpravny na odstranění dusičnanů a
hodnoty koncentrací na výstupu v ukazatelích NO3,Cl a Na, umístění filtru na odstranění dusičnanů
bude doplněno do výkresové části
- v případě zasakování bude dno vsakovacího zařízení umístěno min. 1,0 m nad hladinou podzemní
vody
11. Stavba vodního díla bude dokončena do 2 let od nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.

12. Stavební povolení pozbývá platnosti, pokud stavba nebude zahájena do 2 let od nabytí právní
moci tohoto rozhodnutí.
13. Plán kontrolních prohlídek:
- při provádění tlakových zkoušek vodovodního řadu
- před vydáním kolaudačního souhlasu
14. Po ukončení stavby požádá stavebník ve smyslu § 122 zákona č.183/2006 o vydání
kolaudačního souhlasu a požádá na žádosti č. 14 vyhláška č. 183/2018 Sb., o náležitostech
rozhodnutí a dalších opatření vodoprávního úřadu a o dokladech předkládaných vodoprávnímu úřadu.
Bez kolaudačního souhlasu nesmí být stavba užívána.
15. Ke kolaudaci stavebník předloží předávací a přejímací protokol, skutečné provedení stavby a
geodetické zaměření stavby, polohové zaměření stavby v souřadnicovém systému S-JTSK, doklad o
proplachu a dezinfekci vodovodu, doklady o použitých materiálech, atesty materiálů a použitých
výrobků a zařízení, prohlášení o shodě, certifikáty, protokol o tlakové zkoušce potrubí, rozbor vzorku
vody (krácený), stavební deník, dokončený vodovod bude uveden v provozním řádu vodovodu,
povolení k provozování, revize elektro.
Účastníky řízení pro stavební povolení dle § 27 odst.1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád a § 109
zákona č. 183/2006 Sb. stavební zákon byli stanoveni:
Městys Načeradec, Zámecké náměstí 152, 257 08 Načeradec
KSÚS Středočeského kraje, Zborovská 11, 150 21 Praha 5
Odůvodnění
Dne 12.1.2018 podal Městys Načeradec, Zámecké náměstí 152, 257 08 Načeradec na MěÚ Vlašim,
odbor životního prostředí, vodoprávní úřad žádost pod č.j. 3734/18 o stavební povolení stavby
vodního díla „ Vodovod - Slavětín“ umístěnou na pozemcích 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.
Projektová dokumentace byla zpracována Janem Bejčkem, VODOMONT, IČ:12575984, se sídlem
Tyršova 1902, 256 01 Benešov, v říjnu 2017, autorizovaný inženýr pro vodohospodářské stavby,
specializace stavby zdravotnětechnické, ČKAIT – 0003346 a dále zpracované Ing. Jiřím Markem,
IČ:68574045, Hrubínova 1843, 256 01 Benešov, v říjnu 2017, autorizovaný inženýr pro pozemní
stavby, ČKAIT – 0011036 a zároveň ověřené vodoprávním úřadem.
Popis stavby:
Popis stavby: Jedná se o výstavbu vodovodu pro zásobování obce Slavětín pitnou vodou a stavební
úpravy stávajícího jednopodlažního objektu pro zřízení tlakové stanice.
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.
Objekt bude napojen na elektrickou energii ze stávajícího připojovacího místa na fasádě objektu do
hlavního elektroměrového rozvaděče.

Objekt nebude vzhledem ke způsobu využití vytápěn, prostor bude pouze temperován na vnitřní
teplotu 2-4°C elektrickým přímotopným teplovzdušným zařízením s prostorovým čidlem teploty
v interiéru.
Kanalizace technologická:
Pro odvedení přepadové vody z nádrží tlakové stanice, resp. vody vypouštěné z filtrů při jejich
pravidelné údržbě. Kanalizace je svedena do jímky na vyvážení, objem jímky cca 15 m 3.
Kanalizace splašková:
Odpadní vody budou svedeny do navržené jímky na vyvážení o objemu 5m3.
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
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
Stavební úpravou stávajícího objektu pro účely zřízení tlakové stanice veřejného vodovodu v obci
dojde ke změně v účelu užívání stavby. Původně nemovitost sloužila jako objekt k bydlení. Původní
dokumentace k nemovitosti se nedochovala.
Žádost byla doložena povinnými doklady:
- Projektová dokumentace
- Výpis z katastru nemovitostí
- Souhrnná informace MěÚ Vlašim, č.j. ZIP153010/17-64355/2017KrU ze dne 15.11.2017
- Rozhodnutí o umístění stavby MěÚ Vlašim, OVÚP, č.j. VYST 158833/17-64100/2017MaM ze dne
6.12.2017
- Souhlas s vydáním stavebního povolení, MěÚ Vlašim, OVÚP č.j. VYST 158833/17-64100/2017MaM
- Vyjádření Česká telekomunikační infrastruktura, a.s. Č.j. 710140/17 ze dne 7.9.2017
- Sdělení o existenci energetického zařízení ČEZ Distribuce, a.s., nz. 0100801159 ze dne 7.9.2017
- Sdělení o existenci komunikačního vedení Telco Pro Services, a.s. nz. 0200646969 ze dne 7.9.2017
- Stanovisko o výskytu sítí GridServices, s.r.o. nz. 5001581968 ze dne 7.9.2017
- Závazné stanovisko KHS Středočeského kraje, územní pracoviště Benešov, zn. S-KHSSC
61034/2017 ze dne 30.11.2017
- Rozhodnutí MěÚ Vlašim, ODSH, zvláštní užívání silnice č.j. ODSH 155435/17-64358/2017MaE ze
dne 16.11.2017
- Vyjádření KSÚS nz. 4843/17/KSÚS/BNT/HRE-575 ze dne 14.11.2017
- Stanovisko správce povodí Povodí Vltavy s.p. nz.1647/2018-242-Gá ze dne 10.1.2018
- Smlouva o náhradě za omezení užívání silnice – KSÚS
Podle ustanovení § 115 odst. 8 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní
zákon), ve znění pozdějších předpisů oznámil vodoprávní úřad jako věcně a místně příslušný správní
úřad zahájení vodoprávního řízení veřejnou vyhláškou dne 7.3.2018 pod č.j. ZIP12033/18-1103/2018
BaR a v souladu s § 112 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb. , stavební zákon upustil od ústního jednání a
ohledání na místě, neboť jsou mu dobře známy poměry staveniště.

Vodoprávní úřad stanovil účastníky řízení dle § 27 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu :
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
Účastníkům řízení a dotčeným orgánům byla stanovena lhůta k uplatnění námitek a stanovisek.
Připomínky a požadavky účastníků řízení a dotčených orgánů uvedené v jejich vyjádřeních a
závazných stanoviscích jsou rovněž uloženy v podmínkách tohoto rozhodnutí.
Ve stanovené lhůtě nebyly uplatněny žádné námitky.
O námitkách nebylo rozhodováno, neboť ve stanovené lhůtě nebyly uplatněny.
Vodoprávní úřad v souladu s § 111 zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon přezkoumal žádost, a na
základě předložených podkladů a provedeného řízení vodoprávní úřad dospěl k závěru, že vydáním
povolení ke stavbě vodního díla výše uvedeného se stanovením podmínek pro realizaci nedojde
k nepřiměřenému ovlivnění či dotčení jiných právem chráněných zájmů, ani nedojde k nepřiměřenému
ovlivnění práv účastníků řízení, a proto rozhodl vodoprávní úřad jak je shora uvedeno.
Upozornění:
Při provádění stavby vodního díla je nutno dodržet předpisy týkající se bezpečnosti práce a
technických zařízení, zejména nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na
bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích.
Při stavbě vodního díla budou dodrženy obecné technické požadavky na výstavbu vodních děl podle
platného znění vyhlášky č. 590/2002 Sb. o technických požadavcích pro vodní díla a technické
požadavky na stavbu vodovodu dle ust. § 7, 8 a 11 zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a
kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů, v platném znění (dále jen zákon o
vodovodech a kanalizacích) a dle ust. § 15 platného znění jeho prováděcí vyhlášky č. 428/2001 Sb..
Stavebník zajistí, že veškerá podzemní vedení nebudou stavbou dotčena, bude dbát na řádné
provádění stavby.
Poučení účastníků: Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení podat podle ustanovení
§ 81,82 a § 83 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád odvolání do 15ti dnů ode dne jeho oznámení, ve
kterém se uvede v jakém rozsahu se rozhodnutí napadá a dále namítaný rozpor s právními předpisy
nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení jež mu předcházelo ke Krajskému úřadu – Středočeský kraj,
Zborovská 11, Praha 5, podáním učiněným u Městského úřadu Vlašim, odboru životního prostředí.
Odvolání se podává v takovém počtu stejnopisů, aby každý účastník dostal jeden. Nepodá-li účastník
potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je na jeho náklady MěÚ Vlašim.
Dokument, který byl dodán do datové schránky, je doručen okamžikem, kdy se do datové schránky
přihlásí oprávněná osoba, nejpozději však po uplynutí 10-tého dne, kdy byl doručený a uložený
dokument připraven k vyzvednutí.

Podané odvolání má v souladu s § 85 odst.1 správního řádu odkladný účinek. Odvolání jen proti
odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.

„otisk úředního razítka“

Ing. Jana Zmeškalová
vedoucí odboru životního prostředí
Městský úřad Vlašim

Městys Načeradec se tímto žádá o vyvěšení této vyhlášky na své 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 rozhodnutí musí být vyvěšeno nejméně po dobu 15 dnů na úřední desce.

Vyvěšeno dne …………………..

Sejmuto dne …………………………..

Razítko a podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí

Příloha: pro Městys Načeradec
- po nabytí právní moci rozhodnutí – rozhodnutí s doložkou nabytí právní moci, ověřená PD a štítek
„Stavba povolena“
Poplatek:
Správní poplatek ve výši 3000,-Kč byl vyměřen dle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve
znění pozdějších předpisů, položky 18 odst. 1 písm. h) a byl uhrazen.

Digitálně podepsal Ladislav Slezák
Datum: 04.10.2018 13:24:09 +02:00

Obdrží:
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
Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje, územní odbor Benešov, Pod Lihovarem 1816, 256 01
Benešov
Na vědomí:
Povodí Vltavy s.p., Grafická 36, 150 21 Praha 5
Krajský úřad Středočeského kraje, Zborovská 81/11, 150 00 Praha 5

