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VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
ROZHODNUTÍ
Městský úřad Vlašim, odbor životního prostředí, jako věcně příslušný vodoprávní úřad ve smyslu
§ 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 dle § 11 písm. a) a b) 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:
obec Javorník, Javorník 15, 25763 Trhový Štěpánov, IČ: 00473545

I.

vydává povolení
podle ustanovení § 8 odst. 1 písm. b) bod 5 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých
zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů k nakládání s podzemními vodami – k jinému
nakládání za účelem provedení doplňkového hydrogeologického průzkumu k ověření vydatnosti vrtu
v průběhu stavby vodního díla vrtané studny VJ-1 ve Středočeském kraji, okrese Benešov, obci
Javorník, na pozemku parc. č. 1629 v katastrálním území Javorník, v hydrologickém pořadí 1-09-030040-0-00, v hydrogeologickém rajónu 6320- Krystalinikum v povodí Střední Vltavy-severní část v
tomto rozsahu:
průměrný odběr
maximální odběr

0,4-0,7 l/s
1296-1814 m3/30 dní

Účel odběru podzemní vody: zajištění zdroje vody pro obec
Způsob nakládání s podzemními vodami – vyčerpaná podzemní voda bude ve stejném množství
zasakována do vod podzemních příp. odváděna do vod povrchových - do drobného vodního toku
Javornický potok IDVT 10279572
Pro povolení k nakládání s podzemními vodami se stanovují tyto podmínky :
- Doba platnosti povolení je stanovena nejdéle do 30.10.2019.
- Výsledky hydrodynamického průzkumu budou vyhodnoceny osobou s odbornou způsobilostí
formou závěrečné zprávy.
- Projekt doplňkového hydrogeologického průzkumu a navazující závěrečná hydrogeologická
zpráva budou evidovány(předány) České geologické službě(Geofondu).
Dále budou dodrženy podmínky dané ve vyjádření správce drobného vodního toku Javornický potok Lesy ČR, s.p.čj.LCR954/000697/2019 ze dne 19.2.2019 :

-

Veškeré objekty vybudované v rámci akce zůstávají ve správě investora stavby, nebo jeho
právního zástupce, který odpovídá za škody vzniklé při akci nebo provozu díla
S odpady vzniklými v průběhu akce(např. s vytěženou zeminou aj.)bude nakládáno v souladu
se zákonem o odpadech
Správa tok-oblast povodí Vltavy nenese žádnou odpovědnost za škody způsobené vodním
tokem na majetku na výše uvedené akci
V případě mimořádných událostí bude včas informován správce toku Javornický potok - Lesy
ČR, s.p.

II. vydává povolení
podle ustanovení § 8 odst. 1 písm. b) bod 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých
zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů k nakládání s podzemními vodami – k jejich
odběru z vrtané studny za účelem vybudování nového zdroje vody k zásobování obce pitnou vodou
ve Středočeském kraji, okrese Benešov, obci Javorník, na pozemku parc. č. 1629, v katastrálním
území Javorník, v hydrologickém pořadí 1-09-03-0040-0-00, v hydrogeologickém rajónu 6320Krystalinikum v povodí Střední Vltavy-severní část v tomto rozsahu:
průměrný odběr
maximální odběr
měsíční odběr
roční odběr

0,42
1,0
1779
16 085

l/s
l/s
m3/měs
m3/rok.

Účel odběru podzemní vody: zajištění zdroje vody pro obec
Počet měsíců v roce, kdy se odebírá: 12
Údaje o povoleném nakládání s podzemními vodami:
Související s vodním dílem - nové vodní dílo – vrtaná studna
Typ odběrného objektu
- vrtaná studna
Pro povolení k nakládání s podzemními vodami se stanovují tyto podmínky:
Oprávněný bude používat nakládání s vodami:
- Pro uvedený účel.
- Toto povolení k nakládání s vodami k výše uvedené stavbě, pokud bude i nadále sloužit účelu
uvedenému v povolení, přechází na nabyvatele stavby vodního díla. Tento přechod
vlastnických práv je nový vlastník povinen oznámit do 2 měsíců ode dne jejich převodu nebo
přechodu příslušnému vodoprávnímu úřadu (§11 odst. 1 vodního zákona).
- Povolení k odběru podzemní vody je vydáváno bez ohledu na jakost podzemní vody v místě
tohoto povoleného nakládání.
- Okolní pozemky musí být udržovány v čistotě a v bezprostřední blízkosti studny nesmí být
provozovány činnosti, které by mohly ohrozit nebo zhoršit jakost podzemní vody.
- Doba platnosti povolení k nakládání s vodami je stanovena od termínu ukončení
doplňkového hydrogeologického průzkumu do 31.12.2030
III. vydává společné územní a stavební povolení
podle § 94j zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve
znění pozdějších předpisů ( dále jen „ stavební zákon“) a ustanovení § 15 odst. 6 zákona č. 254/2001
Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon) (dále jen „ vodní zákon“), ve smyslu § 55
odst. 1, písm. j) vodního zákona k provedení stavby vodního díla – vrtané studny s vodovodním
přivaděčem a elektro připojením ve Středočeském kraji, okrese Benešov, obci Javorník, na
pozemcích parc. č. 1629, 1669, 1648/14, 1630/1 v katastrálním území Javorník, v hydrologickém
pořadí 1-09-03-0040-0-00, v hydrogeologickém rajónu 6320- Krystalinikum v povodí Střední Vltavyseverní část.
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Souřadnice umístění stavby podle S-JSTK: X : 1093766 Y: 705909
Stavební objekt:
studna
Typ studny:
vrtaná
Počet povolovaných studní :
1 ks
Hloubka studny:
80 m
Účel užití: vybudování nového zdroje vody k zásobování obce pitnou vodou
Umístění stavby na pozemku:
Stavba vrtané studny JV-I s vodovodním přivaděčem bude umístěna v nezastavěném území obce na
lesním pozemku parc.č. 1629 v katastrálním území Javorník, elektro – připojení přes pozemky
parc.č. 1629, 1669, 1648/14, 1630/1 k.ú. Javorník.
Stavba vodního díla:
Vrtaná studna bude provedena do hloubky 80 m o průměru 254 mm, vrtný průměr 385 mm(0,010,0 m) a 305 mm (10,0-80,0 m), vystrojení studny pažnicí PVC-U 225 mm. Ve zhlaví vrtané studny
bude provedena manipulační šachta pro osazení armatur a umožnění přístupu k vrtu, vrt bude
osazen železobetonovou šachticí o půdorysných rozměrech 1060x1360. Šachtice bude kryta
zákrytovou deskou. Plášť šachtice bude izolován v celém obvodu jílovým těsněním a terén vně pláště
šachtice vyspárován ve sklonu min. 2% do vzdálenosti 2 m od pláště.
Trubní vedení přivaděče ze studny do vodojemu bude o celkové délce 330 m vedeno výtlačným HDPE
D90 DN80 PN16 potrubím v lesní cestě na pozemku parc.č. 1629 v nezamrzlé hloubce 1.2 m.
Elektro připojení bude vedeno po pozemcích parc.č. 1629, 1669, 1648/14, 1630/1 k.ú. Javorník
(elektropřipojení studny z obce o délce 880m, odbočka elektropřipojení vodojemu a úpravny vody o
délce 242 m),bude vedena v souběhu se zásobním vodovodem, odbočka v souběhu s budovaným
přivaděčem.
Pro umístění a provedení stavby vodního díla podle ustanovení § 94p stavebního zákona vodoprávní
úřad stanovuje tyto podmínky a povinnosti:
1. Stavba vodního díla bude provedena dle předložené a schválené projektové dokumentace,
kterou vypracovala firma Vodní zdroje a.s., Ing. Zdeněk Formánek, autorizovaný inženýr pro
stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství, ČKAIT: 0008821 a Ing. Daliborem
Slavíkem, osvědčení čj.SBS 39953/2017. Dále bylo předloženo vyjádření odborně způsobilé
osoby podle § 9 vodního zákona, který vypracoval Mgr. Ivo Černý, odborná způsobilost
v oboru: hydrogeologie, geologické práce-sanace č. 1298/2001.
2. Stavba vrtané studny bude umístěna v souladu s grafickou přílohou rozhodnutí, která
obsahuje výkres současného stavu území v měřítku 1 : 5000 katastrální mapy se zakreslením
stavebního pozemku, požadovaným umístěním stavby, s vyznačením vazeb a vlivů na okolí,
zejména vzdáleností od hranic pozemku a sousedních staveb.
3. Případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení vodoprávního úřadu.
4. Při provádění stavby vodního díla je nutno dodržet předpisy týkající se bezpečnosti práce a
technických zařízení při stavebních pracích.
5. Stavebník zajistí na své náklady před zahájením prací vytýčení trasy sítí na pozemcích
dotčených stavbou. Stávající sítě nesmí být stavbou poškozeny. V případě odkrytí nebo
poškození sítí musí být tato skutečnost neprodleně oznámena jejich správci. Před zahrnutím
takto odkrytých sítí musí být přizván zástupce provozovatele k odsouhlasení stavu.
6. Stavebník bude dbát na řádné provádění stavby, oznámí předem termín zahájení stavby,
název a sídlo podnikatele, který bude stavbu provádět, na stavbě bude ověřená projektová
dokumentace.
7. Stavba studny bude prováděna za přítomnosti stavbyvedoucího s oprávněním k těmto
stavbám vodních děl a bude veden stavební deník nebo jednoduchý záznam o stavbě
v souladu s vyhláškou č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb.
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8. Před zahájením stavby vodního díla, jakmile toto rozhodnutí nabude právní moci, bude na
viditelném místě umístěn štítek „stavba povolena“ a ponechán bude až do povolení užívání
dokončené stavby. Štítek musí být chráněn před povětrnostními vlivy, aby údaje na něm
uvedené zůstaly čitelné.
9. Budou dodrženy podmínky dané závazným stanoviskem Krajské hygienické stanice,
č.j.:KHSSC 08254/2019 ze dne 22.3.2019
- Nejpozději při závěrečné kontrolní prohlídce bude předložen laboratorní rozbor vzorku
vody v rozsahu rozboru-krácený stanovené §3 odst. 2 zákona v souladu s § 4 odst. 7
písm. a) 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 při realizaci
stavby byly pro přímý styk s pitnou a teplou vodou použity výrobky, které byly před
uvedením na trh ověřeny, že při účelu jejich užití nedojde k nežádoucímu ovlivnění
pitné vody, jak stanoví § 5 odst. 11 zákona použitý materiál pro vodovodní rozvody
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. Budou dodrženy podmínky stanoviska správce Povodí Vltavy s.p. nz. 19267/2019-242-Mš ze
dne 27.3.2019
- Během stavby předmětné studny nebude ohrožena jakost povrchových nebo
podzemních vod, zejména závadnými látkami podle ustanovení § 39 vodního zákona.
Na stavbě budou prostředky pro likvidaci případné havárie vzniklé únikem ropných
látek
- Během vrtných prací bude prováděn hydrogeologický dozor
- Ohlašovací povinnost měření množství vody dle § 10 vodního zákona bude plněna dle
§ 126 odst. 6 téhož zákona. Upozorňujeme, že pro účely zpoplatnění se odebrané
množství vody z vodního zdroje odebírané jedním odběratelem na území jedné obce
sčítá.
- K ochraně vydatnosti, jakosti a zdravotní nezávadnosti zdroje, ze kterého se bude
prostřednictvím předmětné vrtané studny odebírat podzemní voda, je nutno stanovit
ochranné pásmo dle §30 vodního zákona, a to dle podmínek uvedených v kapitole
B.2.6,SO2 Manipulační šachtice nad vrtem a OPVZ (str.15)projektové dokumentace
studny.
11. Budou dodrženy podmínky pro provádění činností v ochranných pásmech podzemních
vedení ČEZ Distribuce, a.s. Děčín uvedené ve sdělení o existenci energetického zařízení
v majetku společnosti ze dne 21.3.2019 zn. 0101080945.
12. Stavební povolení pozbývá platnosti, jestliže stavba nebude zahájena do 2 let ode dne, kdy
nabylo právní moci.
13. Stavba bude dokončena do 2 let od započetí prací.
14. Plán kontrolních prohlídek je stanoven ve fázi: před nabytím práva užívat stavbu. Termín této
kontrolní prohlídky bude vodoprávnímu úřadu ohlášen nejméně se 14-ti denním předstihem.
15. Ke kontrolní prohlídce bude doložena revize elektrického zařízení vztahující se
k elektrickému čerpadlu umístěnému ve studni, protokol o předání díla, technická zpráva vrtu
a výstrojový list vrtu, doklady prokazující shodu vlastností použitých výrobků s požadavky na
stavby ( § 156 stavebního zákona), výsledek laboratorního rozboru vody, kterým bude
doloženo, že voda je zdravotně nezávadná ve smyslu vyhlášky č. 252/2004 Sb., kterou se
stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody
Účastníkem řízení pro povolení k odběru podzemních vod dle § 27 odst. 1 byl stanoven žadatel:
obec Javorník, Javorník 15, 25763 Trhový Štěpánov, IČ: 00473545
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Účastníkem řízení pro společné územní a stavební řízení dle § 27 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb.
správní řád a § 94k písm. a) zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon byl stanoven žadatel:
obec Javorník, Javorník 15, 25763 Trhový Štěpánov, IČ: 00473545
Odůvodnění
Městský úřad Vlašim , odbor životního prostředí – vodoprávní úřad dne 18.1.2019 obdržel žádost od
obce Javorník, Javorník 15, 25763 Trhový Štěpánov, IČ: 00473545, pod č.j. ZIP 2008/19 žádost o
vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení na stavbu vodního díla vrtané studny
s vodovodním přivaděčem a elektro připojením podle § 94j zákona čl.183/2006 Sb, o územním
plánování a stavebním řádu ve znění pozdějších předpisů (stavební zákon) a zároveň o povolení k
nakládání s vodami – odběr podzemních vod z vrtané studny za účelem vybudování nového zdroje
vody k zásobování obce pitnou vodou podle § 8 odst. 1 písm. b) zákona č. 254/2001 Sb., o vodách na
pozemcích parc. č. 1629, 1669, 1648/14, 1630/1 v katastrálním území Javorník.
Žádost byla doložena těmito doklady, vyjádřeními a stanovisky:
- Projektová dokumentace zpracovaná osobou oprávněnou pro vodní díla
- Hydrogeologické posouzení lokality
- Souhrnná informace OŽP Městského úřadu vlašim č.j. ZIP1979/19-929/2019KrU ze dne
4.2.2019
- Závazné stanovisko Krajské hygienické stanice, územní pracoviště Benešov, č.j.KHSSC
08254/2019 ze dne 22.3.2019
- Závazné stanovisko dotčeného orgánu na úseku požární ochrany Hasičského záchranného
sboru Středočeského kraje, územního odboru Benešov ev.č.BN-87-2/2019/PD ze dne
28.2.2019
- Stanovisko správce povodí Vltavy s.p nz. 19267/2019-242-Mš ze dne 27.3.2019
- Vyjádření správce drobného vodního toku Javornický potok - Lesy ČR,
s.p.čj.LCR954/000697/2019 ze dne 19.2.2019
- Závazné stanovisko orgánu územního plánování č.j. VYST 4581/19-717/2019MaM ze dne
1.3.2019
- Vyjádření o existenci sítě elektronických komunikací, CETIN, a.s. Č.j.579184/19 ze dne
21.3.2019
- Sdělení o existenci energetického zařízení ČEZ Distribuce, a.s. 0101080945 ze dne 21.3.2019
- Podklady z KN
- Rozhodnutí o dočasném odnětí pozemků od orgánu státní správy lesů, OŽP Městského úřadu
ve Vlašimi, ZIP 10056/2019-2472/2019 NoI
Podle ustanovení § 115 zákona o vodách a dle § 94m stavebního zákona, oznámil vodoprávní úřad,
jako věcně a místně příslušný úřad pod č.j. ZIP 10848/19-2188/2019 STK dne 8.4.2019 všem známým
účastníkům řízení i dotčeným orgánům zahájení vodoprávního řízení, ve kterém dle § 94m odst. 3
stavebního zákona nařídil veřejné ústní jednání spojené s ohledáním na místě na den 25.4.2019, a to
vzhledem k tomu, že v obci není vydán územní plán. Vodoprávní úřad upozornil dotčené orgány a
účastníky řízení , že závazná stanoviska a námitky mohou uplatnit nejpozději při ústním jednání, jinak
k nim nebude přihlédnuto.
Projektovou dokumentaci ke stavbě vodního díla vypracovala: firma Vodní zdroje a.s., Ing. Zdeněk
Formánek, autorizovaný inženýr pro stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství, ČKAIT:
0008821 a Ing. Daliborem Slavíkem, osvědčení čj.SBS 39953/2017.
Pro povolení k nakládání s vodami – odběr podzemních vod dle § 8 odst. 1, písm. b) bod 1 a 5 bylo
zpracováno hydrogeologické posouzení lokality a předloženo vyjádření odborně způsobilé osoby
podle § 9 vodního zákona, které vypracoval Mgr. Ivo Černý, odborná způsobilost v oboru:
hydrogeologie, geologické práce-sanace č. 1298/2001.
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Hydrogeologické posouzení lokality nepředpokládá negativní ovlivnění okolních jímacích objektů při
uvedeném max. odběru vody.
Dle § 27 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád a dle § 94k písm.a) až d) zákona 183/2006 Sb.,
stavební zákon pro umístění a povolení stavby vodního díla byli stanoveni tito účastníci řízení:
- obec Javorník, Javorník 15, 25763 Trhový Štěpánov,
- ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín IV-Podmokly
Účastníci řízení dle §94k písm.e), na které se vztahuje rozhodnutí správního orgánu dle § 27 odst. 2
správního řádu (vlastníci pozemků sousedících s pozemky dotčených stavbou) – identifikováni
označením pozemku dle § 94m) stavebního zákona:
Pozemek katastru nemovitostí parc.č. v k.ú. Javorník:
1487,1490,1491,1495,1496,1497,1518,1520,1521,1522,1523,1524,1525,1526,1527,1528,1529,1530,
1534,1538/1,1538/2,1539,1540,1541,1542,1543,1545,1546/2,1547,1548,1550,1551/2,1554,1555,
1558/2,1559/1,1669,89/1,89/2,89/3,91/1,1555,1558/1,1558/8,1591/1,1591/2,1592/1,
1593,1594,1629,1630/1,1648/14,1664,st.3, st.6, st.7/1, st.7/2, st.8,st.10/1,st.11/1, st.11/2,
t.30,st.31,st.32/1,st.33/1,st.33/2,st.34/1,st.34/2, st.35, st.36/1, st.37/1, st.37/2, st.38, st.39, st.42,
st.44, st.46, st.53,
1/1,1/3,8/1,8/2,8/3,8/4,9/1,12,56,58,60,70/1,74,76/1,79/2,91/1,91/2,96,101,106/1,112/4,1594,
1648/2,1648/7,1648/12,1648/16,1648/17,1648/18,1648/19,1648/21,1648/22,1648/24,1661/1,
1665/4,1669,1681/1,1688,1592/1,1608,1610/2,1626,1627/2,1627/3,1630/2,1631/7,1662,1669,
Pozemky parc.č. 628,630,3235 k.ú. Mnichovice.
Dotčeným orgánem byl stanoven:
- Městský úřad Vlašim, OVÚP, orgán územního plánování, Jana Masaryka 302, 258 01 Vlašim
- Městský úřad Vlašim, OŽP- orgán státní správy lesů, Jana Masaryka 302, 258 01 Vlašim
- KHS Středočeského kraje, Územní pracoviště Benešov, Černoleská 2053, 256 01 Benešov
- Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje, územní odbor Benešov, Pod Lihovarem 1816,
256 01 Benešov
Účastníkem dle § 27 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád pro povolení k nakládání s vodami
byla stanovena:
- obec Javorník, Javorník 15, 25763 Trhový Štěpánov,
-

Povodí Vltavy s.p., Grafická 36, 150 21 Praha 5

-

Lesy ČR s.p., Tyršova 1902, 256 01 Benešov

Rozhodnutí o námitkách účastníků řízení: o námitkách nebylo rozhodováno
Na základě provedeného společného a vodoprávního řízení vodoprávní úřad neshledal důvody, které
by bránily povolení a provedení stavby vodního díla vrtané studny a dospěl k závěru, že vydáním
povolení k nakládání s vodami – odběru podzemních vod ve výše uvedeném množství a pro
stanovený účel nedojde k nepřiměřenému ovlivnění či dotčení jiných právem chráněných zájmů ani
k nepřiměřenému ovlivnění práv účastníků řízení. Umístění stavby je v souladu se schválenou územně
plánovací dokumentací a vyhovuje obecným požadavkům na výstavbu.
S ohledem na tyto skutečnosti rozhodl vodoprávní úřad tak, jak je uvedeno ve výroku.
S udělením povolení k nakládání s vodami nevzniká vodoprávnímu úřadu právní povinnost náhrady
oprávněným za nemožnost nakládat s vodami v maximálním povoleném množství a s určitými
vlastnostmi, podle ustanovení § 11 odst. 2 vodního zákona.
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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.

Ing. Kateřina Stodolovská
Oprávněná úřední osoba
Příloha:
Žadatel obdrží po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí: 1x rozhodnutí s doložkou nabytí právní
moci, ověřenou projektovou dokumentaci včetně hydrogeologie a štítek stavba povolena
Tato písemnost musí být vyvěšena nejméně po dobu 15 dnů na úřední desce MěÚ Vlašim a OÚ
Javorník a zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový přístup. Po vyplnění dat vyvěšení a sejmutí
bude vráceno odboru životního prostředí Městského úřadu Vlašim

Datum vyvěšení:…………………………………….. ………Datum sejmutí: ………………………… ……………………….
Podpis a razítko oprávněné osoby, která potvrzuje vyvěšení a sejmutí vyrozumění.
Obdrží:
Žadatel:
- obec Javorník, Javorník 15, 25763 Trhový Štěpánov,
účastníci společného územního a stavebního řízení a vodoprávního řízení:
-

Povodí Vltavy s.p., Grafická 36, 150 21 Praha 5

-

Lesy ČR s.p., Tyršova 1902, 256 01 Benešov
ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín IV-Podmokly

Ostatní účastníci řízení (vlastníci pozemků sousedících s pozemky dotčených stavbou) – k doručení
veřejnou vyhláškou.
Pozemek katastru nemovitostí parc.č. k.ú. Javorník:
1487,1490,1491,1495,1496,1497,1518,1520,1521,1522,1523,1524,1525,1526,1527,1528,1529,1530,
1534,1538/1,1538/2,1539,1540,1541,1542,1543,1545,1546/2,1547,1548,1550,1551/2,1554,1555,
1558/2,1559/1,1669,89/1,89/2,89/3,91/1,1555,1558/1,1558/8,1591/1,1591/2,1592/1,
1593,1594,1629,1630/1,1648/14,1664,st.3, st.6, st.7/1, st.7/2, st.8,st.10/1,st.11/1, st.11/2,
t.30,st.31,st.32/1,st.33/1,st.33/2,st.34/1,st.34/2, st.35, st.36/1, st.37/1, st.37/2, st.38, st.39, st.42,
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st.44, st.46, st.53,
1/1,1/3,8/1,8/2,8/3,8/4,9/1,12,56,58,60,70/1,74,76/1,79/2,91/1,91/2,96,101,106/1,112/4,1594,
1648/2,1648/7,1648/12,1648/16,1648/17,1648/18,1648/19,1648/21,1648/22,1648/24,1661/1,
1665/4,1669,1681/1,1688,1592/1,1608,1610/2,1626,1627/2,1627/3,1630/2,1631/7,1662,1669,
Pozemky parc.č. 628,630,3235 k.ú. Mnichovice.
Dotčený orgán
- Městský úřad Vlašim, OVÚP, orgán územního plánování, Jana Masaryka 302, 258 01 Vlašim
- Městský úřad Vlašim, OŽP- orgán státní správy lesů, Jana Masaryka 302, 258 01 Vlašim
- KHS Středočeského kraje, Územní pracoviště Benešov, Černoleská 2053, 256 01 Benešov
- Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje, územní odbor Benešov, Pod Lihovarem 1816,
256 01 Benešov
Na vědomí:
- Obvodní báňský úřad pro území Hlavního města Prahy a kraje Středočeského, Kozí 4, 11001
Praha 01
- Státní fond životního prostředí, Kaplanova 1931/1, Praha 11
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