Městský úřad Sedlčany
čany
odbor životního prostředí
prostř
264 01 SEDLČANY
Č.j. : ŽP/2354/2012/Ja
/Ja

V Sedlčanech
čanech dne: 5.3.2012

Telefon: 318822742, linka 247

ROZNODNUTÍ
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

Odbor životního prostředí
ředí Městského úřadu v Sedlčanech
anech obdržel dne 31.1.2012 žádost
Obce Nedrahovice,, se sídlem Nedrahovice 49, IČ
I 00242802 o povolení změny
změ stavby vodního
díla „vodovodu
vodovodu a tlakové kanalizace“na
kanalizace“ pozemcích parcel.č. 459/13,633/1,459/6,619/1,651,636,
637/1 v kat.území a obci Nedrahovice a na pozemcích parcel.ní číslo 265/1,1824,1923
v kat.území Jesenice u Sedlčan,
čan, p
před jejím dokončením,
ením, na kterou bylo zdejším vodoprávním
úřadem
adem vydáno stavební povolení dne 30.4.2010 pod č.j.: ŽP/2178/2010/Ja..
Po projednání žádosti v rozsahu, v jakém se změna
na dotýká práv, právem chrán
chráněných
zájmů nebo povinností účastníků
častníků stavebního řízení, jakož i zájmů chráněných
ěných dotčenými
dot
orgány
státní správy, Městský úřad
řad Sedlčany,
Sedlč
odbor životního prostředí,
edí, jako vodoprávní úřad
ú
věcně
příslušný podle ustanovení § 106 odst.1 zákona č.. 254/2001 Sb., o vodách a o změně
zm
některých
zákonů, ve znění pozdějších předpis
ředpisů (dále jen „vodní zákon“) a jako speciální stavební ú
úřad podle
ustanovení § 15 odst.. 1 písm.d) zákona č.. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu,
ve znění pozdějších předpisů
ř
ů (dále jen „stavební zákon“) rozhodl podle § 118 stavebního
zákona takto :
vodovodu a tlakové kanalizace“na
kanalizace“na pozemcích parcel.č.
parc
459/13,
změna nedokončené stavby „vodovodu
633/1,459/6,619/1,651,636, 637/1 v kat.území a obci Nedrahovice a na pozemcích parcel.ní číslo
265/1,1824,1923 v kat.území Jesenice u Sedlčan
Sedl
se
v tomto rozsahu :

povoluje

stavba se rozšiřuje o vedlejší tlakové stoky a sběrné čerpací jímky na stavebních
stav
pozemcích
parcelní číslo
117,103,81,79,80,1,102,105,101,112,31/3,31/1,76,62/1,29,27,26,
7,103,81,79,80,1,102,105,101,112,31/3,31/1,76,62/1,29,27,26,
7,103,81,79,80,1,102,105,101,112,31/3,31/1,76,62/1,29,27,26,25,23/2,23/1,6,
7/1,8,9,10,11,13,19/1,19/2,21,22,12,14,16/3,16/1,16/2,34,48,35/2,35/1,36,37/1,37/3,
7/1,8,9,10,11,13,19/1,19/2,21,22,12,14,16/3,16/1,16/2,34,48,35/2,35/1,36,37/1,37/3,38/1,46,47
v katastrálním území a obci Nedrahovice.
SO 03 – 1 Domovní sběrné čerpací jímky
Sběrná čerpací
erpací jímka bude provedena u každé p
připojované
ipojované nemovitosti, vždy na pozemku
vlastníka objektu (viz výše p.č.).
). Sběrné
Sb rné jímky budou vystrojeny kalovým vřetenovým
vř
čerpadlem
s řezacím zařízením s příslušnými
říslušnými
íslušnými armaturami a elektrodovým spínacím zařízením.
za
SO 03 – 2 Vedlejší tlakové stoky
Tlaková přípojná kanalizace
e bude svádět
svád splašky z jednotlivých sběrných
ěrných jímek do hlavní uli
uliční
tlakové stoky. Tato kanalizace bude z potrubí PE 100, SDR 11 v profilech D= 40 a 50 mm.
Napojení na hlavní tlakovou stoku bude zajištěno
zajišt
odbočnou
nou elektrotvarovkou.
Upřesnění rozsahu povolené část
části stavby vodovodu a kanalizace v k.ú. Nedrahovice :
SO 01 - Vodovod - nové řady
Řad
ad B
PE 100, SDR 11 D=63 mm
80,27 m
Řad
ad C
PE 100, SDR 11 D=63 mm
226,96 m
Řad C-1
PE
E 100, SDR 11 D=63 mm
26,37 m
Řad D
PE 100, SDR 11 D=63 mm
129,27 m
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SO 02 – Tlaková kanalizace
Hlavní tlaková stoka A
PE 100, SDR 11 D=50 mm
Hlavní tlaková stoka B
PE 100, SDR 11 D=50 mm
PE 100, SDR 11 D=63 mm
Hlavní tlaková stoka C
PE 100, SDR 11 D=50 mm
Hlavní tlaková stoka C-1 PE 100, SDR 11 D=50 mm
Hlavní tlaková stoka C-2 PE 100, SDR 11 D=50 mm
Hlavní tlaková stoka D
PE 100, SDR 11 D=50 mm
Hlavní tlaková stoka E
PE 100, SDR 11 D=50 mm

91,75 m
285,71 m
46,54 m
312,62 m
26,56 m
21,45 m
129,75 m
229,76 m

Pro provedení stavby se stanoví tyto podmínky :
Změna stavby bude provedena podle projektové dokumentace vypracované Ing. Václavem
Urešem, ověřené v řízení o této změně. Jakékoliv jiné změny nesmí být provedeny bez
předchozího povolení vodoprávním úřadem.
- Lhůta k dokončení celé stavby, včetně povolené změny, se stanoví do 31.12.2013.
- Ostatní podmínky zůstávají v platnosti dle stavebního povolení č.j.: ŽP/2178/2010/Ja ze dne .
Rozhodnutí o námitkách účastníků řízení : nebyly podány .
Účastníkem řízení je podle § 27 odst.1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění
pozdějších předpisů je Obec Nedrahovice, se sídlem Nedrahovice 49, 264 01 Sedlčany, IČ
00242802 .
Odůvodnění :
Vodoprávní úřad opatřením ze dne 2.2.2012 oznámil zahájení řízení o povolení změny
stavby dotčeným orgánům a účastníkům řízení. Jelikož mu je rozestavěná stavba známa a žádost
poskytuje dostatečný podklad pro posouzení navrhovaných změn, upustil od místního šetření a
ústního jednání.
Vzhledem k tomu, že se jedná o řízení s velkým počtem účastníků řízení, provádí se doručení
v souladu s ustanovením § 144 odst.1 správního řádu veřejnou vyhláškou.
V průběhu řízení stavební úřad přezkoumal žádost o povolení změny stavby ve smyslu §
118 stavebního zákona, posoudil shromážděná stanoviska a zjistil, že jejím uskutečněním nejsou
ohroženy veřejné zájmy ani nepřiměřeně omezena či ohrožena práva a oprávněné zákmy
účastníků řízení. Projektovou dokumentaci vypracoval Ing. Václav Ureš, autorizovaný inženýr pro
vodohospodářské stavby, ČKAIT : 0003044 a splňuje obecné technické požadavky na výstavbu.
Pro umístění staveb vedlejších tlakových stok a sběrných jímek vydal Stavební úřad
Obecního úřadu Petrovice dne 6.2.2012 pod č.j.: 169/12/St. územní souhlas.
K provedení stavby byly předloženy s vlastníky dotčených pozemků smlouvy o smlouvě
budoucí o zřízení věcného břemene.
Podmínky stanovisek vlastníků a správců inženýrských sítí, dotčených orgánů a ostatních
zůstávají v platnosti dle vydaného stavebního povolení č.j.: ŽP/2178/2010/Ja ze dne 30.4.2010.

Poučení:
Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho doručení k odboru životního
prostředí Krajského úřadu Středočeského kraje v Praze podáním u odboru životního prostředí
Městského úřadu v Sedlčanech.
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V odvolání bude uvedeno v jakém rozsahu se rozhodnutí napadá a v čem je spatřován rozpor
s právnímu předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je
nepřípustné.

Milada Janotová
referent odboru životního prostředí

Obdrží :
Účastníci řízení:

Obec Nedrahovice

Ostatní účastníci řízení (vlastníci pozemků, na kterých se má stavba provádět a vlastníci
sousedních pozemků) veřejnou vyhláškou
Dotčené orgány:
Obecní úřad v Petrovicích – stavební úřad
KHS Stč.kraje se sídlem v Praze – ÚP Příbram, U Nemocnice 85, Příbram I
MěÚ Sedlčany, odbor dopravy a SH
Ostatní :
Povodí Vltavy, s.p. Závod Dolní Vltava, Grafická 36, Praha 5
Telefónica O2 Czech Republic a.s., Za Brumlovkou 266/2, Praha 4
ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 02 Děčín 4

Toto rozhodnutí musí být vyvěšeno na úřední desce MěÚ Sedlčany a OÚ Nedrahovice a
zveřejněno též způsobem umožňující dálkový přístup (na internetových stránkách) po dobu 15-ti
dnů.
Datum vyvěšení: ………………………………

Datum sejmutí: ……………………………….

………………………………
Podpis oprávněné osoby, potvrzující vyvěšení
Razítko:

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

Digitálně podepsal Mgr.
Čestmír Sosnovec
DN: cn=Mgr. Čestmír
Sosnovec, o=Obec
Nedrahovice, ou=Obec,
email=nedrahovice@vol
ny.cz, c=CZ
Datum: 2012.03.06
07:56:14 +01'00'

