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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
(dále jen „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 (dále jen
„stavební zákon“) vydává žadateli:
obec Dunice, IČ: 27517721, se sídlem Dunice č.p.12, 257 68 Dolní Kralovice,
- stavební povolení vodního díla
podle ustanovení § 15 odst. 1 vodního zákona a ustanovení §115 stavebního zákona, ve smyslu
§ 55 odst. 1, písm.c) vodního zákona k provedení stavby vodního díla : „Dunice-vodovod“ ve
Středočeském kraji a kraji Vysočina, okrese Pelhřimov a Benešov, obci Onšov a Dunice, v ČHP 1-0902-0900-0-00, 1-09-02-0870-0-00 v HGR 6520 – Krystalinikum v povodí Sázavy, umístěnou na
pozemcích: parc.č. 192/2, 326 k.ú. Těškovice u Onšova, parc.č. 40/13, 278/1, 275, 40/7 k.ú. Chlovy,
parc.č. 2046, 1797/4, 1796/2, 1808/1, 1846/1, 1806/1, 2004, 1821/1, 1501, 1502, 1143/1, 1855/7,
1855/2, 1746/9, 2055, 2056, 1500, 1503/2, 1503/1, 1783/2, 1142/6, 1747, 1109, 1847/4, 1852, 1851,
1110, st.66, st.91 k.ú. Dunice.
Popis stavby:
Stavba řeší výstavbu nového vodovodního řadu, který bude napojen na vodárenský systém PEVAK ve
stávající vzdušníkové šachtě na pozemku parc.č.192/2 k.ú. Těškovice u Onšova. Ze šachty povede
nový přívodní vodovodní řad PE 100RC DN 80mm délky 1105 m do jednokomorového vodojemu 1 x
10 m3 umístěného na pozemku parc.č 1747 k.ú. Dunice. Z vodojemu bude veden zásobovací řad PE
100RC DN 80 mm délky 419 m s navazujícími řady A,B,C,D,E,F o celkové délce 1418 m.
Účel stavby: zásobování obyvatel obce Dunice vodou

Stavba obsahuje tyto stavební objekty:
SO 01-Přívodní řad
Nový vodovodní řad, který bude napojen na stávající ocelové potrubí DN 525 mm vodárenský systém
PEVAK Pelhřimov ve stávající vzdušníkové šachtě na pozemku parc.č.192/2 k.ú. Těškovice u Onšova.
Ve stávající šachtě bude šoupě DN 5O, č.4000 E2, opatřeno ovladatelným servopohonem. Ze šachty
povede nový přívodní vodovodní řad PE 100RC DN 80mm délky 1105 m do jednokomorového
vodojemu 1 x 10 m3 umístěného na pozemku parc.č 1747 k.ú. Dunice.
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Orientační souřadnice umístění stavby podle S-JSTK:
„Přívodní řad“
Začátek X: 1104566,0661 Y: 698780.6284
Konec X: 1103791,9210 Y:698076.5547
SO 02-Zásobovací řad:
Vodovodní řad bude začínat napojením na odběrné potrubí v armaturní komoře vodojemu, bude
proveden z materiálu 100RC DN 80 mm délky 419 m. Ukončen bude sekčním šoupětem na hranicích
pozemků 2046 a 1979/4 k.ú. Dunice.
Orientační souřadnice umístění stavby podle S-JSTK:
„Zásobovací řad “
Začátek X: 1103791,9101 Y: 698076.5664
Konec X: 1103465.2213 Y: 697824.8253
SO 03-Rozvodné řady:
řad „A“
PE 100 RC, DN 80mm-399 m
PE 100 RC, DN 50mm-258 m
řad „B“
PE 100 RC, DN 80mm– 138 m
řad „C“
PE 100 RC, DN 50mm– 200,5 m
řad „D“
PE 100 RC, DN 50mm– 95,5m
řad „E“
PE 100 RC, DN 80mm– 200 m
řad „F“
PE 100 RC, DN 50mm– 80 m
Orientační souřadnice umístění stavby podle S-JSTK:
Řad „A“
začátek X: 1103465,2213 Y: 697824,8253
konec X: 1103184,0536 Y: 697483,1701
Řad „B“
začátek X: 1103465,2796 Y: 697698,5689
konec X: 1103563,1845 Y: 697622,9745
Řad „C“
Začátek X: 1103504.8177 Y: 697679.6327
konec X: 1103686,2985 Y: 697759,6900
Řad „D“
začátek X: 1103377,0992 Y: 697720,3959
konec X: 1103410,4609 Y: 697631,5625
Řad „E“
začátek X: 1103239,5617
konec X: 1103326,2140

Y: 697730,7002
Y: 697723,5765

řad „F“
začátek X: 1103312,0050 Y: 697774,2687
konec X: 1103354,3815 Y: 697834,2289
SO 04-vodovodní přípojky
Napojení 39 kusů vodovodních přípojek na rozvodné řady. Jedná se o veřejnou část přípojek,
ukončenou ve vodoměrné šachtě. Potrubí přípojek bude z materiálu PE 100 RC, DN 25 mm o celkové
délce 115 m.
SO 05-vodojem:
Nový vodojem 1 x 10 m3 umístěný na pozemku parc.č.1747 k.ú. Dunice. Jedná se o jednokomorový
vodojem, složen ze 3 částí-akumulační nádrže, manipulační komory a vstupní komory. Odpadní
potrubí délky 30 m z materiálu PVC KG DN 125 mm bude uloženo podél trasy nového zásobovacího
řadu a ukončeno ve vsakovací šachtě se štěrkovým dnem.
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SO 06-elektro přípojka
Pro potřeby vodojemu bude vybudována elektrická přípojka. Odběrné místo bude z elektrického
sloupu transformační stanice BN 6023 na pozemku parc.č.2046 k.ú. Dunice. Na tomto pozemku bude
před vodojemem osazen i elektroměrový pilíř, dále bude odtud provedena kabelová přípojka NN do
pojistkové skříně na stěně vodojemu. Ve vodojemu bude umístěna rozvodnice RM1.
Pro provedení stavby vodního díla se stanovují tyto podmínky a povinnosti:
1. Stavba vodního díla bude provedena dle ověřené projektové dokumentace, kterou
vypracovala Lenka Rechtigová, Projekt efekt s.r.o., Beckovského 1882, 580 01 Havlíčkův
Brod, autorizovaný technik pro stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství, ČKAIT
– 1400086.
2. Stavebník zajistí vytyčení prostorové polohy stavby jednotlivých částí vodního díla. 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.
3. Při provádění stavby vodního díla je nutno dodržet předpisy týkající se bezpečnosti práce a
technických zařízení při stavebních pracích.
4. Stavby budou prováděny dodavatelsky a osobami oprávněnými k této činnosti-bude
doloženo k závěrečné kontrolní prohlídce.
5. Před zahájením díla bude na viditelném místě umístěn štítek „Stavba povolena“.
6. Na stavbě bude k dispozici ověřená projektová dokumentace stavby a bude veden stavební
deník v souladu s vyhl. Č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb.
7. Budou dodrženy podmínky dané závazným stanoviskem Krajské hygienické stanice Stř.kraje,
č.j.:KHSSC 14807/2020 ze dne 22.4.2020
Nejpozději při závěrečné kontrolní prohlídce bude předložen laboratorní rozbor
vzorku vody ze spotřebiště Dunice v rozsahu rozboru „úplný“ stanovený §3 odst. 2 zákona
v souladu s § 4 odst.5 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.
8. Budou dodrženy podmínky dané stanoviskem správce povodí a vyjádřením správce
významného vodního toku Blažejovický potok Povodí Vltavy s.p. zn. PVL-23015/2020-242Gá ze dne 19.5.2020
Stavební činností nebude ohrožena jakost povrchových nebo podzemních vod
zejména závadnými látkami podle ustanovení § 39 vodního zákona. Na stavbě budou
prostředky pro likvidaci případné havárie
Stavba bude provedena v souladu s ČSN 752130 - Křížení a souběhy vodních toků
s dráhami, pozemními komunikacemi a vedeními. Přechod vodního toku bude realizován
podvrtem.
V záplavovém území budou prováděny pouze výkopové práce nezbytné pro uložení
potrubí, stavební a výkopový matriál bude skladován mimo záplavové území, rovněž zařízení
staveniště a parkovací stání techniky bude umístěno mimo záplavové území.
Zemina odebraná z výkopu a materiál z demolice nebude ukládána v místech, kde by
mohla být ohrožena jakost povrchových a podzemních vod, odtokové poměry (v záplavovém
území, v těsné blízkosti koryta vodního toku nebo v místech soustředěného povrchového
odtoku).
S ohledem na umístění části pozemků v záplavovém území je zhotovitel povinen po
dobu provádění prací sledovat předpovědní službu ČHMÚ a zajistit zabezpečení vstupních
jam a vyklizení odplavitelného stavebního materiálu v případě předpovědi povodňového
stavu.

Telefonní ústředna:

+420 313 039 313

ID dat. schránky: zbjbfmb

Internet: www.mesto-vlasim.cz

Pro stavbu bude zpracován jednoduchý havarijní plán
Ke kolaudaci stavby bude předložen provozní řád vodojemu, ve kterém bude popsán
způsob čištění vodojemu a způsob likvidace vody z usazených kalů v odkalovací jímce uvnitř
akumulační nádrže a smlouva o vyvážení kalů odbornou firmou.
Vodovod bude uložen v celé délce přechodu přes vodní tok do chráničky. Krytí
potrubí ode dna bude min.1,2 m, v souběhu s vodním tokem bude trubka ve vzdálenosti
min.2m od břehové hrany vodního toku.
Místo přechodu vodního toku bude na obou březích označeno ocelovými sloupky,
které budou ukotveny v betonových bločcích.
Zahájení a ukončení stavby a provádění přechodu přes vodní tok, bude v předstihu
oznámeno úsekovému technikovi – Ing. Jan Klofáč/723029186. Jako správci vodního toku
budeme přizváni ke všem jednáním týkajících se našich zájmů.
Po ukončení stavby budeme vyzváni k odsouhlasení provedených prací na dotčeném
vodním toku. Součástí protokolu bude zhotovitelem potvrzená dokumentace skutečného
provedení křížení (situace, příčný řez, vše okótované).
9. Budou dodrženy podmínky dané rozhodnutím MěÚ Vlašim, ODSH o zvláštním užívání silnice
čj.: ODSH 63346/19/25406/2019-STO/191 ze dne 21.11.2019
- Stavební práce v silničním pozemku budou prováděny mimo zimní období tj. od 1.4. do
31.10.,za částečného omezení silničního provozu. Staveniště bude řádně označeno
dopravním značením.
- Potrubí bude uloženo v silničním pozemku dle příslušné normy. Uložení potrubí 120 cm
od nivelety silničního pozemku.
- V případě, že se v blízkosti stavby nachází silniční propustek, bude vzdálenost uložení
potrubí od tohoto propustku minimálně 2,5m.
- Zpětná výplň výkopu v sil.pozemku bude řádně po vrstvách zhutněna z vhodného
materiálu a povrch terénu dotčeného stavbou upraven.
- Dodavatel stavby provede nezbytná opatření, aby nedocházelo po dobu stavebních prací
k ohrožení silničního provozu. V případě znečištění vozovky neprodleně provede její
očištění.
- V plném rozsahu bude zachování stávajícího odvodnění silničního tělesa-vozovky
- Pozemek dotčený stavbou bude uveden do původního stavu
- Jeden měsíc před započetím stavebních prací požádá dodavatel stavby o povolení
k provádění stavebních prací MěÚ Vlašim, ODSH, dle ustanovení §25 odst.6 písm.c)3
zákona o pozemních komunikacích
- Při ukládání inženýrských sítí bude postupováno podle ustanovení § 36 zákona o
pozemních komunikacích
- Za splnění podmínek uložených v tomto správním rozhodnutí plně odpovídá žadatel
10. Budou dodrženy podmínky dané závazným stanoviskem Městského úřadu Vlašim, odboru
životního prostředí- orgánu státní správy lesů čj.: ZIP 25148/2019-26017/2019 NoI ze dne
15.1.2020
- Při realizaci stavby a jejím používání nesmí být poškozován porost na lesních pozemcích
ani jejich kořenový systém
- Na lesních pozemcích nebude skladován stavební materiál ani odpady
- Stavba bude realizována v souladu s dokumentací
11. Budou dodrženy podmínky dané závazným stanoviskem MěÚ Vlašim, OŽP-orgánu ochrany
přírody a krajiny čj.: ZIP 108818/20/35066/2020 ZaJ ze dne 9.11.2020
- Záměr bude realizován dle předložených podkladů „Dunice vodovod“, vypracovala
Lenka Rechtigová, PROJEKT efekt s.r.o., leden 2020
- Povrch dotčených pozemků bude po skončení prací uveden do původního či přírodě
blízkého stavu.
- Výkopová zemina a stavební materiál nebude skladován v okolním porostu.
- Práce budou prováděny šetrně k okolní vegetaci tak, aby nedocházelo k nadměrnému
poškozování vzrostlých dřevin.
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12. Budou dodrženy podmínky dané ve vyjádření Městského úřadu Pelhřimov, odboru životního
prostředí, orgánu ochrany zemědělského půdního fondu č.j.:OŽP/642/2020-5 ze dne
8.4.2020
- zajištění řádného provedení skrývky kulturních vrstev půdy v šíři manipulačního
pruhu určeném pro skrývku (výkop a plocha pro uložení výkopku, příloha)na
dotčených pozemcích náležejících do ZPF, její dočasné uložení a oddělení od ostatní
výkopové tak, aby mohla být použita k následné rekultivaci dotčených pozemků
- přebytečný objem výkopové zeminy nebude rozhrnován po povrchu pozemků
náležejících do ZPF.
- neprodleně po provedení stavby bude zajištěno zpětné rozprostření kulturních
vrstev půdy (ornice) v ploše skrývky a provedena zpětná rekultivace, přičemž
celková doba nezemědělského využití zemědělské půdy (doba stavby a doba
rekultivace)nesmí překročit jeden rok.
- vlivem stavby nesmí dojít k negativnímu ovlivnění hydrologických a odtokových
poměrů v území a erozi půdy.
- budou provedena taková opatření, aby při provádění stavby na pozemcích
náležejících do ZPF nedošlo k úniku pevných, kapalných a plynných látek
poškozujících ZPF a jeho vegetační kryt.
- dojde-li při křížení trasy vedení s nezpevněnou polní cestou k jejímu překopu bude
provedeno takové opatření, aby nedošlo ke zhoršení přístupu k navazujících
zemědělsky obhospodařovaným pozemkům.
13. Budou dodrženy podmínky dané souhlasným vyjádřením Krajského ředitelství Policie
Středočeského kraje, územní odbor Benešov, dopravní inspektorát, K Pazderně 906, 256 01
Benešov č.j.: KRPS-297084-1/ČJ-2019-010106 ze 6.11.2019
- Při částečném omezení, nebo uzavírce na komunikaci, je nutné před započetím
stavebních prací předložit návrh dopravního značení přechodné úpravy provozu na
pozemních komunikacích na PČR DI Benešov, ke kterému následné PČR DI Benešov jako
příslušný orgán policie dle § 77 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních
komunikacích a o změnách některých zákonů, vydá písemné vyjádření, na jehož základě
příslušný silniční správní úřad vydá stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních
komunikacích
- Inženýrské sítě budou vedeny v souladu s § 36 výše citovaného zákona č. 13/1997 Sb.,
- Práce prováděné na vozovkách budou řádně označeny přechodným dopravním
značením, nainstalovaným podle Zásad pro označování pracovních míst na pozemních
komunikacích TP 66
- Při provádění stavebních prací požadujeme zachovat podmínky bezpečnosti a plynulosti
provozu na pozemních komunikacích
- Veškeré práce budou prováděny dle příslušných platných ČSN
14. Budou dodrženy podmínky ochrany sítě elektronických komunikací společnosti CETIN, a.s.
Č.j.728039/19 ze dne 22.8.2019
15. Budou dodrženy podmínky dané vyjádřením o existenci zařízení distribuční soustavy ve
vlastnictví E.ON Distribuce, a.s. a udělením souhlasu se stavbou a činností v ochranném
pásmu č.ž.26022726 ze dne 17.12.2019
16. Budou dodrženy podmínky pro provádění činností v ochranných pásmech podzemních a
nadzemních vedení ČEZ Distribuce, a.s. Děčín n.zn.001108471258 ze dne 14.4.2020
17. Při provádění stavby vodního díla budou dodrženy požadavky na stavbu vodovodů a
kanalizací podle vyhl.č. 428/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 274/2001 Sb., o
vodovodech a kanalizacích.
18. Plán kontrolních prohlídek: - před zahrnutím potrubí
- závěrečná kontrolní prohlídka.
19. Stavbu lze užívat jen na základě kolaudačního souhlasu, stavebník požádá po dokončení
stavby vodoprávní úřad MěÚ Vlašim o kolaudační souhlas.
20. Stavební povolení pozbývá platnosti, jestliže stavba nebude zahájena do 2 let ode dne, kdy
nabylo právní moci.
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21. Stavba bude dokončena do 2 let od započetí prací.

Účastníkem řízení pro vydání stavebního povolení dle § 27 odst. 1 byl stanoven žadatel:
- obec Dunice, IČ: 27517721, se sídlem Dunice č.p.12, 257 68 Dolní Kralovice

Odůvodnění
Městský úřad Vlašim , odbor životního prostředí – vodoprávní úřad obdržel dne 27.7.2020 žádost od
obce Dunice, IČ: 27517721, se sídlem Dunice č.p.12, 257 68 Dolní Kralovice, kterou zastupuje Tomáš
Černý, Okružní č.p. 1846, 25801 Vlašim, u odboru životního prostředí MěÚ Vlašim žádost pod Č.j. ZIP
50955/20 o vydání stavebního povolení na stavbu pod názvem: „Dunice-vodovod“ ve Středočeském
kraji a kraji Vysočina, okrese Pelhřimov a Benešov, obci Onšov a Dunice, v ČHP 1-09-02-0900-0-00, 109-02-0870-0-00 v HGR 6520 – Krystalinikum v povodí Sázavy, umístěnou na pozemcích: parc.č.
192/2, 326 k.ú. Těškovice u Onšova, parc.č. 40/13, 278/1, 275, 40/7 k.ú. Chlovy, parc.č. 2046, 1797/4,
1796/2, 1808/1, 1846/1, 1806/1, 2004, 1821/1, 1501, 1502, 1143/1, 1855/7, 1855/2, 1746/9, 2055,
2056, 1500, 1503/2, 1503/1, 1783/2, 1142/6, 1747, 1109, 1847/4, 1852, 1851, 1110, st.66, st.91 k.ú.
Dunice.
Žádost byla doložena těmito doklady, vyjádřeními a stanovisky:
-

-

Projektová dokumentace zpracovaná osobou oprávněnou pro vodní díla
Souhrnná informace č.j. ZIP 13251/20-2886/2020/2020 KrU ze dne 13.5.2020
Stanovisko vlastníka vodovodního přivaděče Hu-Pe-Pa a vzdušníkové šachty družstva PEVAK
Pelhřimov, Masarykovo nám. č.p. 1, 393 01 Pelhřimov ze dne 30.10.2020.
Závazné stanovisko MěÚ Vlašim, orgánu územního plánování čj.: VYST 25528/19/717/2019MAM ze dne 30.9.2019
Závazné stanovisko MěÚ Vlašim, OŽP- orgánu státní správy lesů, čj.: ZIP 25148/201926017/2019 NoI ze dne 15.1.2020
Závazné stanovisko MěÚ Vlašim, OŽP-orgánu ochrany přírody a krajiny čj.:
ZIP 108818/20/35066/2020 ZaJ ze dne 9.11.2020
Rozhodnutí MěÚ Vlašim, OVÚP o umístění stavby čj.: VYST 64317/19-122/2020-PEH ze dne
14.4.2020
Rozhodnutí MěÚ Vlašim, ODSH o zvláštním užívání silnice čj.: ODSH 63346/19/25406/
2019-STO ze dne 21.11.2019
Souhlas stavebního úřadu s vydáním stavebního povolení Č.j.: VYST 108374/20/34045/2020MAZ ze dne 9.11.2020
Vyjádření k návrhu trasy podzemního vedení Městského úřadu Pelhřimov odboru životního
prostředí, orgánu ochrany ZPF č.j.:OŽP/642/2020-5 ze dne 8.4.2020
Vyjádření Městského úřadu Pelhřimov, odboru životního prostředí k projektové dokumentaci
pro stavební řízení čj.OŽP/570/2020-2 ze dne 2.4.2020
Sdělení krajského úřadu Středočeského kraje, odboru životního prostředí o určení správního
úřadu k povolení stavby vodovodu pro obec Dunice čj. 044761/2019/KUSK ze dne 2.4.2019
Vyjádření KSÚS Středočeského kraje nzn.:46727/KSÚS-3965/BNT/HRE-504 ze dne 16.10.2019
Závazné stanovisko Krajské hygienické stanice Stř.kraje, územní pracoviště Benešov, č.j.:
KHSSC 14807/2020 ze dne 22.4.2020
Závazné stanovisko Krajské hygienické stanice kraje Vysočina, územní pracoviště Pelhřimov,
č.j.: KHSV/28365/2019/PE/HOK/Kri ze dne 30.1.2020
Souhlasné vyjádření k projektové dokumentaci – Krajské ředitelství Policie Středočeského
kraje, územní odbor Benešov, dopravní inspektorát, K Pazderně 906, 256 01 Benešov č.j.:
KRPS-297084-1/ČJ-2019-010106 ze 6.11.2019
Závazné stanovisko orgánu územního plánování MěÚ Pelhřimov čj.OV/1569/2019-2 ze dne
31.12.2019
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Stanovisko správce povodí a vyjádření správce významného vodního toku Blažejovický potok
Povodí Vltavy s.p. zn. PVL-23015/2020-242-Gá ze dne 19.5.2020
Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti PVL-1467/2020/SML uzavřena mezi
Povodím Vltavy, s.p. a obcí Dunice ze dne 29.7.2020.
Vyjádření o existenci sítě elektronických komunikací, CETIN, a.s. Č.j.728039/19 ze dne
22.8.2019
Vyjádření o existenci zařízení distribuční soustavy ve vlastnictví E.ON Distribuce, a.s. a udělení
souhlasu se stavbou a činností v ochranném pásmu č.ž.26022726 ze dne 17.12.2019
Souhlas s umístěním stavby a s prováděním činnosti v ochranném pásmu zařízení distribuční
soustavy ČEZ Distribuce, a.s. n.zn.001108471258 ze dne 14.4.2020
Sdělení o existenci komunikačního vedení společnosti ČEZ ICT Services, a.s. n.zn. 0700096236
ze dne 26.8.2019
Dohody o provedení stavby sepsané s vlastníky dotčených pozemků a stavebníkem
Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene sepsané mezi vlastníkem pozemku a
stavebníkem
Plná moc k zastupování žadatele

Podle ustanovení § 115 zákona o vodách a dle § 112 stavebního zákona, oznámil vodoprávní úřad,
jako věcně a místně příslušný úřad pod č.j. ZIP 94502/20-14927/2020 STK dne 29.9.2020 všem
známým účastníkům řízení i dotčeným orgánům zahájení vodoprávního řízení, ve kterém upustil dle
§ 112 odst. 2 stavebního zákona od ústního jednání a ohledání na místě a zároveň stanovil lhůtu 15
dnů pro podání námitek a připomínek s tím, že na později podané námitky, závazná stanoviska a
připomínky nebude možno vzít zřetel.
Projektovou dokumentaci ke stavbě vodního díla vypracoval:
Lenka Rechtigová, Projekt efekt s.r.o., Beckovského 1882, 580 01 Havlíčkův Brod, autorizovaný
technik pro stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství, ČKAIT – 1400086.
Dle § 27 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád a dle § 109 písm.a) až d) zákona 183/2006 Sb.,
stavební zákon pro umístění a povolení stavby vodního díla byli stanoveni tito účastníci řízení:
-

Ing.Aleš Pícha, Jižná č.p.45, 378 21 Pluhův Žďár
Marie Šimková, Dunice č.p. 23, 25768 Dolní Kralovice
Ludmila Burdová, Lipová 131, 25768 Dolní Kralovice
Zdeněk Sovka, Těškovice 12, 39501 Onšov
Karel Urbánek, Dunice č.p.8, 257 68 Dolní Kralovice
CETIN a.s., Českomoravská č.p.2510/19, 190 00 Praha 9
E.ON Distribuce, a.s., F.A.Gerstnera 2151/6, 370 01 České Budějovice
ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín
Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, Zborovská 11, 150 21 Praha 5
Povodí Vltavy s.p., Grafická 36, 150 21 Praha 5
PEVAK Pelhřimov, Masarykovo náměstí 1, 393 01 Pelhřimov
Státní pozemkový úřad, Husinecká č.p.1024/11a, 130 00 Praha 3-Žižkov

Účastníci řízení dle § 109 písm. e) a f) stavebního zákona - identifikováni označením pozemků a
staveb evidovaných v katastru nemovitostí:
- Pozemky parc.č. :192/2, 192/3, 193, 195, 326 k.ú. Těškovice,
- pozemky parc.č. :139, 141, 142/3, 142/4, 278/1, 40/5, 40/7 ,40/13, 55, 56, 64, 71, 308, 34,
36/1 , 36/2, 37, 40/6, 40/7, 41, 42/2, 43/2, 79/1, 81/1, 82, 277, 40/4, 40/8, 44, 53, 54, 55,
71, 81/1, 275, 277, 278/1 k.ú. Chlovy,
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pozemky parc.č.: 2044, 2046, 2060, 1747, 1761, 1762,1780, 2041, 2042, 2043, 2045, 2047,
2051, 2052, 2053, 2054, 2060, 275, 1778/2, 1779/3, 1782, 1783/2, 1784/2, 1785, 1796/2,
1128/1, 1131, 1821/1, st.34, st. 36, st.37, st.39, st.42/1, st.42/2, st. 43, st.44/1, st.48, st.49,
st.50, st. 51, st. 102/3, st.52 , st.53, st.54, st.57, st.60, st.64, st.67, st.68, st.69, st.80, st.95/1,
1511/6, 1745/17, 1746/3, 1746/8, 1746/12, 1805/2, 1855/2, 1781/1, st.72, st.78/1, st.83,
st.86, st.90, st.109, 1036/1, 1038/1, 1038/2, 1040/2, 1042, 1047, 1050/2, 1075, 1077, 1086,
1098, 1100, 1102, 1103, 1106/1, 1108/4, 1109, 1135, 1139/1, 1145, 1146, 1797/1, 1108/4,
1109, 1810, 1811, 1812, 1813, 1821/1, 1846/4, 1846/5, 1847/4, 1852, 1857/2, 1957, 2004,
2005, 1108/6, 1108/7, 1142/1, 1142/2, 1142/5, 1142/6, 1143/1, 1145, 1808/1, 1809, 1957,
1975, 1976, 1855/10, 1503/3, 1603/3, 1804/4, 1511/2, 1847/4, 1503/2, 1142/5, 1142/6,
1143/2, 1511/2, 1746/6, 1783/1, 1783/2, 1784/2, 1797/3, 1797/4, 1804/1, 1804/4, 1805/2,
1855/10, 2035, 2036, 2057, 1746/4, 1746/6, 1746/11, 1855/10, 2005, 2029, 1094, 1795/3,
1109, 1110, 1142/2, 1142/5, 1143/1, 1143/2, 1780, 1781/1, 1782, 1797/4, 1804/1, 1847/4,
1855/7, 1498, 1745/17, 1746/2, 1746/7, 2120, k.ú. Dunice

Dotčeným orgánem byl stanoven:
Městský úřad Vlašim, ODSH, Jana Masaryka 302, 258 01Vlašim
Městský úřad Vlašim, OŽP, ochrana přírody a krajiny, státní správa lesů, J.Masaryka č.p.302, 258 01
Vlašim
Městský úřad Vlašim, odbor výstavby a územního plánování, J.Masaryka č.p.302, 258 01 Vlašim
Městský úřad Pelhřimov, odbor životního prostředí, Pražská 2460, 393 01 Pelhřimov
Městský úřad Pelhřimov, odbor výstavby, Pražská 2460, 393 01 Pelhřimov
Městský úřad Pelhřimov, odbor silničního hospodářství, Pražská 2460, 393 01 Pelhřimov
Krajská hygienická stanice Středočeského kraje, Černoleská 2053, 256 01 Benešov u Prahy
Krajská hygienická stanice kraje Vysočina, Pražská 127, 393 01 Pelhřimov
Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje, Pod Lihovarem 1816, 256 01 Benešov
Krajské ředitelství Policie Středočeského kraje, územní odbor Benešov, Dopravní inspektorát,
K Pazderně 906, 256 01 Benešov
Rozhodnutí o námitkách účastníků řízení: o námitkách nebylo rozhodováno
Na základě provedeného stavebního a vodoprávního řízení vodoprávní úřad neshledal důvody, které
by bránily povolení a provedení stavby vodního díla pod názvem „Dunice-vodovod“ a dospěl
k závěru, že 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.
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.
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Podané odvolání má v souladu s § 85 odst.1 správního řádu odkladný účinek. Odvolání jen proti
odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.
Příloha:
Žadatel obdrží po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí: 1x rozhodnutí s doložkou nabytí právní
moci, ověřenou projektovou dokumentaci a štítek stavba povolena
Obec Dunice obdrží po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí: 1x rozhodnutí s doložkou nabytí právní
moci, ověřenou projektovou dokumentaci

Ing. Kateřina Stodolovská
oprávněná úřední osoba
Městský úřad Vlašim, obec Dunice a obec Onšov 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.
Datum vyvěšení:………………………………..
Datum sejmutí:…….…………………………….
Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí.

V elektronické podobě zveřejněno od: ……….………………. Sejmuto dne:……………………
Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí.
Obdrží:
Žadatel(zmocněnec)
Tomáš Černý, Okružní 1846, 25801 Vlašim
Obec v místě stavby:
Obec Onšov, Onšov č.p.10, 395 01 Pacov
Obec Dunice, Dunice č.p. 12, 257 68 Dolní Kralovice
Účastníci řízení: (dle § 109 písm.a) až d.) stavebního zákona)
Ing.Aleš Pícha, Jižná č.p.45, 378 21 Pluhův Žďár
Marie Šimková, Dunice č.p. 23, 25768 Dolní Kralovice
Ludmila Burdová, Lipová 131, 25768 Dolní Kralovice
Zdeněk Sovka, Těškovice 12, 39501 Onšov
Karel Urbánek, Dunice č.p.8, 257 68 Dolní Kralovice
CETIN a.s., Českomoravská č.p.2510/19, 190 00 Praha 9
E.ON Distribuce, a.s., F.A.Gerstnera 2151/6, 370 01 České Budějovice
ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín
Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, Zborovská 11, 150 21 Praha 5
Povodí Vltavy s.p., Grafická 36, 150 21 Praha 5
PEVAK Pelhřimov, Masarykovo náměstí 1, 393 01 Pelhřimov
Státní pozemkový úřad, Husinecká č.p.1024/11a, 130 00 Praha 3-Žižkov
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Veřejnou vyhláškou:
Účastníci řízení dle § 109 písm. e) a f) stavebního zákona - identifikováni označením pozemků a
staveb evidovaných v katastru nemovitostí:
Pozemky parc.č. :192/2, 192/3, 193, 195, 326 k.ú. Těškovice,
pozemky parc.č. :139, 141, 142/3, 142/4, 278/1, 40/5, 40/7 ,40/13, 55, 56, 64, 71, 308, 34, 36/1 ,
36/2, 37, 40/6, 40/7, 41, 42/2, 43/2, 79/1, 81/1, 82, 277, 40/4, 40/8, 44, 53, 54, 55, 71, 81/1, 275,
277, 278/1 k.ú. Chlovy,
pozemky parc.č.: 2044, 2046, 2060, 1747, 1761, 1762,1780, 2041, 2042, 2043, 2045, 2047, 2051,
2052, 2053, 2054, 2060, 275, 1778/2, 1779/3, 1782, 1783/2, 1784/2, 1785, 1796/2, 1128/1, 1131,
1821/1, st.34, st. 36, st.37, st.39, st.42/1, st.42/2, st. 43, st.44/1, st.48, st.49, st.50, st. 51, st. 102/3,
st.52 , st.53, st.54, st.57, st.60, st.64, st.67, st.68, st.69, st.80, st.95/1, 1511/6, 1745/17, 1746/3,
1746/8, 1746/12, 1805/2, 1855/2, 1781/1, st.72, st.78/1, st.83, st.86, st.90, st.109, 1036/1, 1038/1,
1038/2, 1040/2, 1042, 1047, 1050/2, 1075, 1077, 1086, 1098, 1100, 1102, 1103, 1106/1, 1108/4,
1109, 1135, 1139/1, 1145, 1146, 1797/1, 1108/4, 1109, 1810, 1811, 1812, 1813, 1821/1, 1846/4,
1846/5, 1847/4, 1852, 1857/2, 1957, 2004, 2005, 1108/6, 1108/7, 1142/1, 1142/2, 1142/5, 1142/6,
1143/1, 1145, 1808/1, 1809, 1957, 1975, 1976, 1855/10, 1503/3, 1603/3, 1804/4, 1511/2, 1847/4,
1503/2, 1142/5, 1142/6, 1143/2, 1511/2, 1746/6, 1783/1, 1783/2, 1784/2, 1797/3, 1797/4, 1804/1,
1804/4, 1805/2, 1855/10, 2035, 2036, 2057, 1746/4, 1746/6, 1746/11, 1855/10, 2005, 2029, 1094,
1795/3, 1109, 1110, 1142/2, 1142/5, 1143/1, 1143/2, 1780, 1781/1, 1782, 1797/4, 1804/1, 1847/4,
1855/7, 1498, 1745/17, 1746/2, 1746/7, 2120, k.ú. Dunice
Dotčené orgány:
Městský úřad Vlašim, ODSH, Jana Masaryka 302, 258 01Vlašim
Městský úřad Vlašim, OŽP, ochrana přírody a krajiny, státní správa lesů, J.Masaryka č.p.302,
258 01 Vlašim
Městský úřad Vlašim, odbor výstavby a územního plánování, J.Masaryka č.p.302, 258 01 Vlašim
Městský úřad Pelhřimov, odbor životního prostředí, Pražská 2460, 393 01 Pelhřimov
Městský úřad Pelhřimov, odbor výstavby, Pražská 2460, 393 01 Pelhřimov
Městský úřad Pelhřimov, odbor silničního hospodářství, Pražská 2460, 393 01 Pelhřimov
Krajská hygienická stanice Středočeského kraje, Černoleská 2053, 256 01 Benešov u Prahy
Krajská hygienická stanice kraje Vysočina, Pražská 127, 393 01 Pelhřimov
Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje, Pod Lihovarem 1816, 256 01 Benešov
Krajské ředitelství Policie Středočeského kraje, územní odbor Benešov, Dopravní inspektorát,
K Pazderně 906, 256 01 Benešov
Na vědomí: Krajský úřad Středočeského kraje, Zborovská 81/11, 150 00 Praha 5

Telefonní ústředna:

+420 313 039 313

ID dat. schránky: zbjbfmb

Internet: www.mesto-vlasim.cz

