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VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
Oznámení o zahájení společného řízení
Dne 19.1.2022 podala obec Keblov, IČ:00231975, Keblov 75, 257 65 Čechtice, kterou zastupuje na
základě plné moci Tomáš Černý, Okružní 1846, 25801 Vlašim, na MěÚ Vlašim, odbor životního
prostředí, žádost pod Č.j. ZIP 2680/22 a 2679/22 o vydání společného územního rozhodnutí a
stavebního povolení (dále jen „společného rozhodnutí“) na stavbu vodního díla pod názvem „Keblovprodloužení vodovodu ke hřbitovu“ dle §55 odst. 1 písm.c) vodního zákona a podle § 94j zákona
č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen
„stavební zákon“) ve Středočeském kraji, okrese Benešov, obci Keblov, na pozemcích parc. č. 1249/2,
107/3, 1186, 856/2, 821/2 v katastrálním území Keblov.
Uvedeným dnem bylo zahájeno společné územní a stavební řízení ( dále jen „společné řízení).
Účelem stavby je zásobování obyvatel pitnou vodou z veřejného vodovodu.
Stavební objekt SO 01 - Vodovod
Popis stavby:
Jedná se o prodloužení veřejného vodovodu v Keblově vybudováním nového vodovodního řadu A1
(PE 100 RC, SDR 11, PN 16, DN 80 mm, délka 366 m). Vodovodní řad začíná napojením na rozvodný
řad A (šoupě DN 80mm). Trasa vodovodu bude umístěna ve zpevněných krajích a v zatravněných
plochách podél komunikace. Na trase je jedno kolmé křížení komunikace III/1261. Na nový řad A1
bude připojeno celkem 8 vodovodních přípojek (PE 100 RC, SDR 11, PN 16, DN 25mm, celková délka
45,6m).
Ostatní podrobnosti jsou řešeny v projektové dokumentaci stavby – vypracovala Lenka Rechtigová,
autorizovaný technik pro stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství, ČKAIT–1400086.
Městský úřad Vlašim, odbor životního prostředí jako věcně příslušný vodoprávní úřad ve smyslu §104
odst.2, písm. c) a § 106 odst. 1 vodního zákona, jako speciální stavební úřad ve smyslu § 15 odst. 1
písm. d) stavebního zákona, a jako místně příslušný dle § 11 zákona č.500/2004 Sb., správní řád
oznamuje podle § 94m stavebního zákona, v souladu s ustanovením § 115 vodního zákona zahájení
společného řízení.
Vzhledem k tomu, že vodoprávnímu úřadu jsou dobře známy poměry staveniště a žádost poskytuje
dostatečný podklad pro posouzení stavebního záměru a stanovení podmínek k jeho provádění,
upouští ve smyslu § 94m odst. 3 stavebního zákona od ústního jednání a ohledání na místě.
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Dotčené orgány mohou uplatnit závazná stanoviska a účastníci řízené své námitky, popřípadě důkazy
ve lhůtě 15 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
– vodoprávní úřad, Dvůr č. 413, 2.patro kancelář č. 202 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
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.
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.
K závazným stanoviskům a námitkám k věcem, o kterých bylo rozhodnuto při vydání územně
plánovací dokumentace, se nepřihlíží.

Ing. Kateřina Stodolovská
oprávněná úřední osoba
Městský úřad Vlašim a obec Keblov 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.
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Obdrží:
Žadatel(zmocněnec)
Tomáš Černý, Okružní 1846, 25801 Vlašim
Účastníci řízení: (dle § 94k písm.a) až d.) stavebního zákona)
Obec Keblov, Keblov č.p.75, 25765 Keblov
Chvojková Pavla, Sokolská č. p. 301, 25763 Trhový Štěpánov
Hlaváček Miroslav, Keblov č. p. 34, 25765 Čechtice
Hlaváčková Hana, Keblov č. p. 34, 25765 Čechtice
Hlaváčková Alena, Keblov č. p. 34, 25765 Čechtice
Holada Miroslav, Keblov č. p. 34, 25765 Čechtice
Holadová Milena, Keblov č. p. 17, 25765 Čechtice
Parč Martin, Keblov č. p. 34, 25765 Čechtice
CETIN a.s., Českomoravská č. p. 2510/19, 19000 Praha 9
ČEZ Distribuce, Teplická č. p. 874/8, Děčín IV, Děčín iv - Podmokly, 40502 Děčín 2
Krajská správa a údržba silnic příspěvková organizace, Zborovská č. p. 81/11, 15021 Praha 5
Veřejnou vyhláškou:
Účastníci řízení dle § 94k e) stavebního zákona - identifikováni označením pozemků a staveb
evidovaných v katastru nemovitostí:
Pozemky parc.č.: st. 1/1, st.38, st. 39/1, st.40, st.107, 75/1, 75/2, 77/1, 77/2, 77/3, 79/1, 79/3, 107/3,
834/1, 835, 847/3, 851/2, 856/2, 856/3, 860/1, 860/2, 860/4, 860/5, 860/10, 860/11, 860/12,1159/1,
1159/4, 1194/4, 1249/4, 66, 75/4, 822, 834/1, st.95, 107/1, 1159/1, st.135, 822, 1186, st.142, 856/3,
1194/4 v k.ú. Keblov
Dotčené orgány:
Městský úřad Vlašim, ODSH, Jana Masaryka 302, 258 01Vlašim
Městský úřad Vlašim, OŽP, ochrana přírody a krajiny, J.Masaryka č.p.302, 258 01 Vlašim
Krajská hygienická stanice Středočeského kraje, Černoleská 2053, 256 01 Benešov u Prahy
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
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