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OPRAVNÉ ROZHODNUTÍ
Veřejná vyhláška
Městský úřad Vlašim, odbor životního prostředí, jako věcně příslušný vodoprávní úřad ve smyslu §106
odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb. o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon) ve znění
pozdějších předpisů ( dále jen „vodní zákon“), místně příslušný dle § 11 odst. 1 písm. a) zákona
500/2004 Sb., správní řád (dále jen „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 (dále jen „ stavební zákon“) a v souladu s ustanovením § 70 správního řádu

rozhodl
o opravě zřejmých nesprávností ve výrokové části rozhodnutí
Č.j. ZIP 3734/18-1103/2018BaR ze dne 4.10.2018, které nabylo právní moci dne 7.11.2018
ve věci vydání stavebního povolení k provedení stavby vodního díla pod názvem „Slavětín vodovod“.
Ve výroku výše uvedeného rozhodnutí v části stanovení podmínek a povinností v podmínce č. 8 je
chybně uveden text podmínky vyjádření KSÚS nz. 4843/17/KSÚS/BNT/HRE-575 ze dne 14.11.2017
a to:
Původní znění:
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
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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.
Nové znění:
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 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.
Účastník řízení, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu dle § 27 odst. 1 písm. a) zákona
č. 500/2004 Sb., správní řád, v planém znění:
Městys Načeradec, Zámecké náměstí 152, 257 08 Načeradec
Odůvodnění
Městský úřad Vlašim, odbor životního prostředí - vodoprávní úřad vydal dne 4.10.2018 pod
Č.j. ZIP 3734/18-1103/2018BaR rozhodnutí k povolení stavby vodního díla pod názvem „Slavětín –
vodovod“, při jehož písemném vyhotovení došlo ke zřejmé nesprávnosti. V podmínce stavebního
povolení č. 8 byl chybně opsán text podmínky vyjádření KSÚS nz. 4843/17/KSÚS/BNT/HRE-575 ze
dne 14.11.2017.
Tímto opravným rozhodnutím správní orgán provedl opravu zřejmé nesprávnosti v písemném
vyhotovení výše uvedeného rozhodnutí v souladu s § 70 správního řádu.
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Poučení účastníků: Proti tomuto rozhodnutí může, ve smyslu ustanovení § 70 správního řádu, podat
odvolání pouze ten účastník řízení, který jím může být přímo dotčen. V odvolání se uvede proti
kterému rozhodnutí směřuje, v jakém rozsahu ho napadá a v čem je spatřován rozpor s právními
předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo. Odvolání se podává do 15-ti
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.
Renata Balková
oprávněná úřední osoba
„

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 úřadu a
v elektronické podobě.

Vyvěšeno dne …………………..

Sejmuto dne …………………………..

Razítko a podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí rozhodnutí.
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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
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