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Veřejná vyhláška
Zahájení řízení o pr odloužení pl atnosti stav ebního povolení
Dne 22.1.2021 podala Obec Kondrac, Kondrac 3, 258 01 Vlašim, IČ 00232009, u Odboru životního
prostředí MěÚ Vlašim žádost o prodloužení platnosti stavebního povolení pro stavbu vodního díla
povoleného pod názvem „Vodovodní řad na pozemcích č.parc. 1485/1, 1444/1, 1451/6, st.21/1,
st.21/3, 4/4, 1449, 1495, k.ú. Kondrac“ za účelem stavby nového vodovodního řadu na pozemcích p.č.
1485/1, 1444/1, 1451/6, 1498, 1499, 4/4, 1449, 1495 vše v katastrálním území Kondrac, v kraji
Středočeském, okrese Benešov, obci Kondrac, ČHP 1-09-03-0590-0-00, DVL_0590 Blanice od toku
Slupský potok po ústí do toku Sázava, vodním útvaru podzemních vod 63204 – Krystalinikum v povodí
Střední Vltavy – severní část,
orientační souřadnice stavby v systému S-JTSK:

X1= 1093739.5 Y1= 716149.44
X2= 1093582.87 Y2= 716102.52

Stavební povolení pod č.j. ZIP 13585/20/ WaP vydal dne 19.8.2020 s nabytím právní moci 20.9.2022
vodoprávní úřad MěÚ Vlašim a jeho platnost končí dne 19.9.2022.
Popis stavby:
Novostavba vodovodního řadu povede podél silnice II/125 ve střední části obce Kondrac. Vodovod
v celkové délce 177,3 m bude napojen na stávající vodovod, který vede po soukromých pozemcích a
bude tímto novým nahrazen.
Stavba bude provedena v otevřené rýze a pod mostem ev.č. 125-015 bude proveden neřízený zemní
protlak. Potrubí vodovodu bude provedeno z PE 100 (HDPE), SDR 11 v tyčích po 6 m nebo 12 m
spojované elektrotvarovkami. Vodovod bude proveden v dimenzi PE 90x8,2 mm.
Potrubí má být označeno výstražnou folií v bílé barvě ve vzdálenosti nejméně 20 cm nad vrcholem
trubky. Potrubí vodovodu bude doplněno detekčním vodičem CY 4 mm2.
Napojení na stávající vodovod je v místě stávajících armatur, proto se předpokládá demontáž armatur
a tvarovek a vhodná úprava pro napojení nového řadu. Napojení nového řadu bude opatřeno
šoupětem. Následně bude nový řad napojen přírubovým spojem jištěným proti posunu pro PE potrubí.
Na potrubí budou osazeny podzemní hydranty DN 80.
Po provedení hutněného zásypu bude provedena obnova asfaltových povrchů. V místě nezpevněného
povrchu bude provedeno ohumusování tl. 100 mm a osetí travní směsí.
Ostatní podrobnosti viz projektová dokumentace stavby.
Ve vodoprávním řízení pro prodloužení povolení stavby vodního díla byli stanoveni tito účastníci řízení
dle § 27 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád v platném znění:
- Žadatel
- Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, Zborovská 11, 150 21 Praha 5
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dle § 27 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád v platném znění byli stanoveni tito účastníci řízení:
- pozemek katastru nemovitostí parcelní číslo (KN) v k.ú. Kondrac: 121/4, 132/10, 132/12, 132/14,
1421, 1425/3, 1444/2, 1444/4, 1444/5, 1450/1, 1451/1, 1451/4, 1451/5, 1451/7, 1451/8, 1455/2,
1461/1, 1475, 1484/1, 1484/2, 1485/2, 1486, 1489, 1492, 3, 4/1, 404/3, 404/7, 405/10, 405/19,
405/21, 409/5, 44, 45/1, 46, 55/3, 62/1, 62/4, 640/9, 641/2, 70/2 a p.č. st. 20, 21/2, 21/3, 21/4,
21/5, 22, 23, 25/1, 25/2, 3, 33/1, 33/2, 34, 35, 36/1, 70, 73, 74/1, 81, 86, 87, 90 a 92.

Městský úřad Vlašim, odbor životního prostředí, jako místně a věcně příslušný vodoprávní úřad ve
smyslu § 104 odst. 2 písm. c) 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 dle § 44 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád a
v souladu s ustanovením § 115 odst. 8 citovaného vodního zákona a ust. § 144 odst. 2 citovaného
správního řádu
zaháj ení správní ho říz ení .
Vzhledem k tomu, že vodoprávnímu úřadu jsou dobře známy poměry na místě samém a žádost
poskytuje dostatečný podklad pro posouzení záměru, upouští podle § 112 odst. 2 výše citovaného
stavebního zákona a v souladu s ustavením § 115 odst. 8 citovaného vodního zákona od ústního
jednání a ohledání na místě a zároveň stanovuje lhůtu 15-ti dnů ode dne oznámení zahájení řízení, kdy
mohou účastníci řízení a dotčené orgány uplatnit své námitky a připomínky. K později uplatněným
závazným stanoviskům, námitkám, popřípadě důkazům nebude přihlédnuto.
Do podkladů rozhodnutí lze nahlédnout a případné připomínky uplatnit na OŽP MěÚ Vlašim –
vodoprávní úřad, Dvůr 413, I. patro, ve dnech:
pondělí a středa
úterý

od 8.00 – 11.30 a 13.00 – 17.00 hod.
od 12.00 – 14.00 hod.

Nechá-li se některý z účastníků zastupovat, předloží jeho zástupce písemnou plnou moc.

Mgr. Pavel Walter
referent odboru životního prostředí
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Tato vyhláška musí být vyvěšena na úřední desce MěÚ Vlašim po dobu 15-ti dnů

Vyvěšeno…………………..
Podpis…………………………
Sejmuto……………………..
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.

Obdrží:
žadatel a účastník společného řízení dle § 27 odst. 1 písm. a) správního řádu (datovou schránkou)
- Obec Kondrac, Kondrac 3, 258 01 Vlašim
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)
- Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, Zborovská 11, 150 21 Praha 5 (datovou
schránkou)
dotčené orgány
- Krajská hygienická stanice Středočeského kraje, územní pracoviště Benešov, Černoleská 2053,
256 01 Benešov (datovou schránkou)
- Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje, územní odbor Benešov, Pod Lihovarem 1816,
256 01 Benešov (datovou schránkou)
- MěÚ Vlašim, J. Masaryka 302, 258 01 Vlašim, 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)
spis OŽP
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