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Veřejná vyhláška
Oznámení o zahájení společného územního a stavebního řízení – stavby pod
názvem „Trhový Štěpánov – rozšíření vodovodní a kanalizační sítě – lokalita
K Pasece a K Dolečku“
U MěÚ Vlašim, odboru životního prostředí, vodoprávního úřadu, podal navrhovatel:
- Město Trhový Štěpánov, se sídlem Dubějovická 269, 257 63 Trhový Štěpánov, IČO: 00232874,
(dále jen „stavebník“), zastoupené panem Josefem Kornem, starostou města Trhový Štěpánov,
kterého zastupuje na základě plné moci paní Daniela Chotašová, bytem Jiřího Horáka 1696/1,
256 01 Benešov, IČO: 86565362,
žádost o vydání společného územního a stavebního povolení na stavbu vodního díla pod názvem:
„Trhový Štěpánov – rozšíření vodovodní a kanalizační sítě – lokalita K Pasece a K Dolečku“.
Záměrem výše uvedené žádosti je vybudovat nové vodovodní řady a prodloužit splaškovou kanalizaci
v lokalitě pro novou výstavbu. Stavba bude umístěna na pozemcích p. č. 1040/1, 1040/52, 1039/2,
1050/11, 1050/9, 1064 a 1066/1 (lokalita K Dolečku) a na pozemcích parc. č. 342/1 a 445/1 (lokalita
K Pasece) v k.ú. Trhový Štěpánov.
Vodovodní řad je navržen v celkové délce 350 m, a to v délce 207 m z PE 110/10 a v délce 143 m z PE
90/8,2. Vodovod bude napojen na stávající vodovodní řad napojený na vodojem Trhový Štěpánov.
Zdrojem vody je vodovodní přivaděč Želivka. Součástí návrhu je i úprava stávajícího vodovodu.
Prodloužení stávající kanalizace bude z PVC DN 250 KG-SN v délce 103 m a bude napojena ve stávající
betonové revizní šachtě na obecní splaškovou kanalizaci vedoucí na ČOV.
Ostatní podrobnosti viz. projektová dokumentace stavby. Projekt pod názvem „Trhový Štěpánov –
rozšíření vodovodní a kanalizační sítě – lokalita K Pasece a K Dolečku“ zpracoval v termínu VII 2019
Jan Bejček, autorizovaný technik pro vodohospodářské stavby spec. stavby zdravotnětechnické ČKAIT
– 0003346, za firmu Jan Bejček, Vodomont, se sídlem Tyršova 1902, 256 01 Benešov.
Navrhovaná stavba vodovodu se nachází v území HGR 6320, ČHP 1-09-03-0020-0-00.
Podáním žádosti bylo zahájeno společné územní a stavební řízení (dále jen „společné řízení“).
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Městský úřad Vlašim, odbor životního prostředí, jako místně a věcně příslušný vodoprávní úřad
ve smyslu § 104 odst. 2 písm. c) a § 106 odst. 1 zák. č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých
zákonů (vodní zákon) a dle § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád v platném znění 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 (stavební zákon),
oznamuje

podle § 94m stavebního zákona, v platném znění, v souladu s ustanovením § 115 odst. 8 citovaného
vodního zákona
zahájení společného řízení

a oznamuje, že upouští od ohledání na místě i ústního jednání, neboť žádost poskytuje dostatečný
podklad pro posouzení stavebního záměru a stanovení podmínek k jeho provádění.
Zároveň vodoprávní úřad MěÚ Vlašim určuje lhůtu 15 dní od doručení, do kdy mohou dotčené
orgány uplatnit svá závazná stanoviska a účastníci řízení své námitky, jinak k nim nebude přihlédnuto.

Účastníci řízení, na které se vztahuje rozhodnutí správního orgánu (dle § 27 odst. 1 správního řádu)
- Město Trhový Štěpánov, se sídlem Dubějovická 269, 257 63 Trhový Štěpánov, IČO: 00232874;
Účastníci řízení, na které se vztahuje rozhodnutí správního orgánu (dle § 27 odst. 2 správního řádu)
(vlastníci pozemků sousedících s pozemky dotčených stavbou) – identifikováni označením pozemku
dle § 110 odst. 7 stavebního zákona:
pozemek katastru nemovitostí parcelní číslo (KN) v k.ú. Trhový Štěpánov: 1040/1, 1040/52,
1039/2, 1050/11, 1050/9, 1064 a 1066/1, 342/1 a 445/1 a 1040/30, 1040/31, 1040/32, 1040/45,
1040/48, 1040/53, 1050/5, 1050/6, 1039/1, 1050/12, 1050/7, 1050/8, 1050/10, 1050/14, 1050/13,
1043/3, 1044/17, 1044/18, 1052/1, 1053, 1062, 1066/2, 438, 439, 440, 1043/2, 334/4, 384, 342/3,
342/4, 343/1, 347, 351, 353, 355, 356, 358, 360, 361, 362, 445/5, 445/2, 445/3, 309/1, 334/1, 344,
364/1, 364/3, 366/1, 369/1, 369/2, 370, 389/1, 389/2, 392, 393, 427, 433.

Do dokladů rozhodnutí lze nahlédnout a případné připomínky uplatnit na odboru ŽP MěÚ Vlašim,
Dvůr 413, I. patro, kancelář č. 105, úřední dny pondělí, středa od 8.00 – 17.00 hod. a úterý od 8.00 –
14.00 hod. Upozorňujeme, že v době polední pauzy (od 11.30 do 12.30) bývá kancelář č. 105
uzamčena.
Nechá-li se některý z účastníků zastupovat, předloží jeho zástupce písemnou plnou moc.
Poučení:
Účastník řízení může podle § 94n odst. 3 stavebního zákona uplatnit námitky proti projednávanému
stavebnímu záměru, dokumentaci, způsobu provádění a užívání stavebního záměru nebo
požadavkům dotčených orgánů, pokud je jimi přímo dotčeno jeho vlastnické právo nebo jiné věcné
právo k pozemku nebo stavbě.
Obec může uplatnit námitky k ochraně zájmů obce a zájmů občanů obce.
Osoba, která je účastníkem řízení podle zvláštního právního předpisu, může v řízení uplatňovat
námitky pouze v rozsahu, v jakém je projednávaným stavebním záměrem dotčen veřejný zájem,
jehož ochranou se podle zvláštního právního předpisu zabývá.
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K námitkám, které nesplňují uvedené požadavky, se nepřihlíží. Účastník řízení ve svých námitkách
uvede skutečnosti, které zakládají jeho postavení jako účastníka řízení, a důvody podání námitek.

Jitka Vobořilová, DiS.
Oprávněná úřední osoba
Rozdělovník
Obdrží:
žadatel a účastník společného řízení dle § 27 odst. 1 písm. a) správního řádu
- Daniela Chotašová, Tyršova 1902, 256 01 Benešov (zástupce města Trhový Štěpánov) –
(doporučeně)
účastníci společného řízení
k doručení veřejnou vyhláškou – (vlastníci pozemků sousedících s pozemky dotčených stavbou –
identifikováni označením pozemku dle § 110 odst. 7 stavebního zákona)

-

CETIN ,a.s., Olšanská 2681/6, 130 00 Praha 3 (datovou schránkou)
ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, Děčín IV – Podmokly 405 02 (datovou schránkou)
GridServices, s.r.o., Plynárenská499/1, 602 00 Brno - Zábrdovice (datovou schránkou)

dotčené orgány
- Krajská hygienická stanice Středočeského kraje, územní pracoviště Benešov, Černoleská 2053,
256 01 Benešov (doporučeně)
- Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje, územní odbor Benešov, Pod Lihovarem 1816,
256 01 Benešov (doporučeně)
- MěÚ Vlašim, J. Masaryka 302, 258 01 Vlašim, OŽP – SSL (interním vypravením)
- MěÚ Vlašim, J. Masaryka 302, 258 01 Vlašim, OV a ÚP (interním vypravením)
na vědomí
- MěÚ Vlašim, OŽP, J. Masaryka 302, 258 01 Vlašim (I) - s žádostí o vyvěšení veřejné vyhlášky
- MěÚ Vlašim, J. Masaryka 302, 258 01 Vlašim, ODSH (interním vypravením)
- Povodí Vltavy, s.p., závod Dolní Vltava, Grafická 36, 150 21 Praha 5 (datovou schránkou)
- Vodohospodářská společnost Benešov, s.r.o., Černoleská 1600, 256 13 Benešov (datovou
schránkou)
- Želivská provozní, a.s., K Horkám 16/23, 102 00 Praha 10 – Hostivař (datovou schránkou)
spis OŽP
Tato vyhláška musí být vyvěšena na úřední desce MěÚ Vlašim a města Trhový Štěpánov po dobu
15-ti dnů

Vyvěšeno…………………..
Podpis…………………………
Sejmuto……………………..
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Výše uvedené úřady žádáme o vyvěšení veřejné vyhlášky na úřední desce na dobu 15 dnů a zveřejnění
– vyvěšení též způsobem umožňujícím dálkový přístup na dobu nejméně 15 dnů a zároveň žádáme,
aby po uplynutí lhůty pro vyvěšení, resp. zveřejnění, bylo oznámení neprodleně vráceno
vodoprávnímu úřadu MěÚ Vlašim a to s potvrzením o dni vyvěšení a sejmutí.

Stránka 4 z 4
Telefonní ústředna:

+420 313 039 313

ID dat. schránky: zbjbfmb

Internet: www.mesto-vlasim.cz

