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  ZAHÁJENÍ  
PŘ

 Dne 31.1.2012  podala  Obec Nedrahovice
zdejšího odboru životního prostředí   žádost o  povolení zm
tlakové kanalizace“  na pozemcích
a obci Nedrahovice a na pozemcích parcel.ní 
Sedlčan, před jejím dokončením,  na kterou bylo vydáno stavební povolení dne 
ŽP/2178/2010/Ja. Dnem podání žádosti bylo zahájeno 
dokončením.  

 
Předmětná změna stavby př

stavby vodovodu a kanalizace a její rozší
a obci Nedrahovice. 

 
SO 01 - Vodovod    
Řad B         PE 100, SDR 11 D=63 mm           80,27 m
Řad C         PE 100, SDR 11 D=63 mm         226,96 m
Řad C-1      PE 100, SDR 11 D=63 mm           26,37 m
Řad D         PE 100, SDR 11 D=63 mm         129,27 m 

 
SO 02 – Tlaková  
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=
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, S
Hlavní tlaková stoka E       PE 100, SDR 11 D=50 mm       
 
SO 03 – 1 Domovní sběrné čerpací jímky
Sběrná čerpací jímka bude provedena u každé p
vlastníka objektu. Celkem se jedná 
vřetenovým čerpadlem s řezacím za
zařízením. 
 
SO 03 – 2 Vedlejší tlakové stoky 
Jedná se o tlakovou přípojnou kanalizaci, která svede splašky 
hlavní uliční tlakové stoky. Tato kanalizace bude z
mm. Napojení na hlavní tlakovou stoku bude zajišt
vedl.tlakových stok o celkové délce 744,24 m.
 
  
 
 

čany 
ho prostředí  

                 V Sedlčanech dne 

ZAHÁJENÍ  ŘÍZENÍ O ZMĚNĚ STAVBY 
PŘED JEJÍM DOKONČENÍM 

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA 
 

Obec Nedrahovice, se sídlem Nedrahovice 49, I
zdejšího odboru životního prostředí   žádost o  povolení změny stavby vodního díla

cích parcel.č. 459/13,633/1,459/6,619/1,651,636,637/1
a na pozemcích parcel.ní číslo 265/1,1824,1923 v 

čením,  na kterou bylo vydáno stavební povolení dne 
podání žádosti bylo zahájeno řízení o změně

na stavby před jejím dokončením se týká upřesnění rozsahu povolené 
a její rozšíření o sběrné čerpací jímky a vedlejší tlakové stoky 

ad B         PE 100, SDR 11 D=63 mm           80,27 m 
ad C         PE 100, SDR 11 D=63 mm         226,96 m 

1      PE 100, SDR 11 D=63 mm           26,37 m 
100, SDR 11 D=63 mm         129,27 m  

Hlavní tlaková stoka A       PE 100, SDR 11 D=50 mm         91,75 m 
PE 100, SDR 11 D=50 mm       285,71 m 
PE 100, SDR 11 D=63 mm        46,54 m 
PE 100, SDR 11 D=50 mm       312,62 m 
PE 100, SDR 11 D=50 mm         26,56 m 
PE 100, SDR 11 D=50 mm         21,45 m 
PE 100, SDR 11 D=50 mm       129,75 m 
PE 100, SDR 11 D=50 mm       229,76 m 

čerpací jímky 
erpací jímka bude provedena u každé připojované nemovitosti, vždy na pozemku 

Celkem se jedná o 57 sběrných jímek, které budou vystrojeny kalovým 
řezacím zařízením a  s příslušnými armaturami a elektrodovým spínacím 

 
řípojnou kanalizaci, která svede splašky z jednotlivých sb

Tato kanalizace bude z potrubí PE 100, SDR 11 v
mm. Napojení na hlavní tlakovou stoku bude zajištěno odbočnou elektrotvarovkou.  Jedná se o 57 

délce 744,24 m. 

čanech dne 2.2.2012 

 

se sídlem Nedrahovice 49, IČ 00242802   u 
vodního díla „vodovodu a 

13,633/1,459/6,619/1,651,636,637/1 v kat.území 
 kat.úzení Jesenice u 

ením,  na kterou bylo vydáno stavební povolení dne 30.4.2010  pod č.j.: 
ěně stavby před jejím 

ř ění rozsahu povolené části 
erpací jímky a vedlejší tlakové stoky v  k.ú. 

ipojované nemovitosti, vždy na pozemku 
budou vystrojeny kalovým 

íslušnými armaturami a elektrodovým spínacím 

jednotlivých sběrných jímek do 
potrubí PE 100, SDR 11 v profilech D= 40 a 50 

nou elektrotvarovkou.  Jedná se o 57 
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Odbor životního prostředí  - vodní hospodářství Městského úřadu v Sedlčanech jako 
příslušný vodoprávní úřad podle § 106 odst.1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a změně 
některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vodní zákon“)  a jako speciální stavební  
úřad podle § 15 odst.1 písm.d) zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu, ve 
znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“)  oznamuje zahájení  řízení o změně stavby 
před jejím dokončením. Jelikož jsou vodoprávnímu úřadu  známy poměry staveniště a žádost 
poskytuje dostatečný podklad  pro posouzení navrhované stavby, upouští ve smyslu § 112 odst.2 
stavebního zákona od místního šetření a ústního jednání. 
             Účastníci řízení se mohou vyjádřit k podkladům pro doplnění, a to nejpozději do  10-ti  dnů 
od doručení tohoto oznámení o zahájení řízení, jinak k nim nebude přihlédnuto. 

 Ve stejné lhůtě mohou sdělit svá stanoviska dotčené orgány.   Nechá – li se některý 
z účastníků zastupovat, předloží jeho zástupce písemnou plnou moc.  

 Z důvodu, že se jedná o řízení s velkým počtem účastníků, provádí se doručení veřejnou 
vyhláškou.    

Podklady pro rozhodnutí jsou ve stejné lhůtě k nahlédnutí  u odboru životního prostředí  
Městského úřadu v Sedlčanech (ve dnech  pondělí a středa, jinak po telefonické dohodě). 

 
 
 

           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 
NOVADUS, spol. s r.o., Čechovská 138,  261 80  Příbram I 
Telefónica O2  Czech Republic a.s., Olšanská 2681/6, 130 84  Praha 3 
ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 02  Děčín 4  
 
 
 
 
 
 Toto oznámení 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  Podpis oprávněné osoby, potvrzující sejmutí 
Razítko:      Razítko: 
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