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VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
Oznámení
o zahájení vodoprávního řízení
Dne 7.5. 2019 podal Městys Čechtice, IČ:00231550, se sídlem Nám. Dr. Tyrše 56, 257 65 Čechtice
u odboru životního prostředí MěÚ Vlašim žádost pod Č.j. ZIP13968 /19
o vydání stavebního
povolení na stavbu pod názvem: „Vodovod Čechtice - Černičí“ ve Středočeském kraji, okrese
Benešov, Městysy Čechtice, části obce Černičí, v ČHP 1-09-02-1050-00, v HGR 6520 – Krystalinikum
v povodí Sázavy, umístěnou na pozemcích parc. č. 92, 205/49, 205/53, 330/35, 427/5, 427/6,
2656/1, 2666/1, 2667, 2679/1, 2679/3, 2685/1, 2685/2 v katastrálním území Černičí.
Povolení stavby vodního díla dle ustanovení § 15 odst. 1 vodního zákona a ustanovení § 115
stavebního zákona, a to ke stavbě vodního díla pod názvem: „Vodovod Čechtice - Černičí“.
Popis stavby:
Stavba řeší návrh nového vodovodního systému pro zásobování obyvatel vodou v obci Černičí. Nově
navržený vodovodní systém bude napojen na pozemku parc.č. 205/49 v k.ú. Černičí ve stávající
vodovodní šachtě, kterou prochází stávající vodovod DN 100. V šachtě bude instalováno nové
zařízení (uzavírací armatury, filtr, redukční ventil, vodoměr pro celkové množství vody pro obec,
zpětný ventil). Vodovodní systém bude vybaven sekčními uzávěry a podzemními hydranty
v nejnižších a nejvyšších místech pro odkalení a odvzdušnění potrubí.
Navržený vodovodní systém - vodovodní řady:
řad „A“
LPE 90/8,2 – 425,00 m
řad „B“
LPE 90/8,2 – 113,00 m
řad „C“
LPE 63/5,8 – 175,00 m
řad „D“
LPE 63/5,8 – 115,00 m
řad „E“
LPE 90/8,2 – 175,00 m
LPE 63/5,8 – 280,00 m
Orientační souřadnice umístění stavby podle S-JSTK:
Řad „A“
začátek č. bodu A01(stávající vodovodní šachta) X: 1100475,102
Y: 702840,514
konec č. bodu A19
X: 1100447,858
Y: 704960,330
Řad „B“
začátek č. bodu B01 X: 1100789,944 Y: 703025,695
konec č. bodu B10 X: 1100892,487 Y: 703008,813
Řad „C“
začátek č. bodu C01 X: 1100789,944
Y: 703025,695
konec č. bodu C18 X: 1100868,787
Y: 702874,931
Řad „D“
začátek č. bodu D01 X: 1100892,487
Y: 703008,813
konec č. bodu D06 X: 1100995,226
Y: 702958,495
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Řad „E“
začátek č. bodu E01
konec č. bodu E31

X: 1100892,487
X: 1100963,060

Y: 703008,813
Y: 703160,185

Účelem užívání stavby: zásobování obyvatel obce Černičí vodou
Ostatní podrobnosti jsou řešeny v projektové dokumentaci stavby
– vypracoval Bohumil Krejčí - KRB, Havlíčkova 514, 264 01 Sedlčany v září 2018 – autorizovaný
technik pro techniku prostředí staveb, spec. vytápění a vzduchotechnika, zdravotní technika ČKAIT 0002566.
Autorizoval: Ing. Václav Ureš, Mariánské údolí 126, 261 01 Příbram II, Autorizovaný inženýr pro
vodohospodářské stavby, ČKAIT – 0003044.
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.
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MěÚ Vlašim a Městys Čechtice 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:……………………

Obdrží:
Žadatel:
Městys Čechtice, Nám. Dr. Tyrše 56, 257 65 Čechtice
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
Povodí Vltavy s.p., Grafická 36, 150 21 Praha 5
VODAK Humpolec, s.r.o., Pražská 544, 396 30 Humpolec
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 173, 205/46, 177/2, 330/30, 100, 95/3, 330/64,102, 330/63, 205/52, 2708, 2706, 202/5,
2709, 186/1, 202/6, 186/3, 186/2, st. 6, 89/1, 95/3, st.174/1, 2681/3, 2681/5, st. 172/1, 2681/6, 2685/1,
2685/9, st.8, st.10/1, 2685/12, 2685/13, 2685/10, 2685/11, 8, st.11, st.12,7, 2679/1,104, st.14/2, 16/2,
12/1, st.13/1, 2679/2, 2685/6, st.13/2, st.16/2, st. 16/1, st.227, 2685/18, st.15/1, 2712, st.15/3, 20/1,
23/3, 29, 30,st.30, 34, 52/1, 52/2, 54,2669, 2685/7, 2685/15, 2685/16, 71/1,67, 72, st. 20, 70/1, 73,
415, 419, 420, 2666/4, 421/2, 2666/3, 423, 2665, 424, 50, 2670, 2666/2, 69 v k.ú. Černičí
Dotčené orgány:
Úřad městyse Čechtice, stavební úřad, Náměstí Dr. Tyrše 56, 257 65 Čechtice
Městský úřad Vlašim, ODSH, Jana Masaryka 302, 258 01Vlašim
Krajská hygienická stanice Středočeského kraje, Černoleská 2053, 256 01 Benešov u Prahy
Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje, Pod Lihovarem 1816, 256 01 Benešov
Na vědomí:
Krajský úřad Středočeského kraje, Zborovská 81/11, 150 00 Praha
Želivská provozní a.s., K Horkám 16/23, 102 00 Praha 10
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