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R O Z H O D N U T Í  

 

 

Dne 25.8.2016 podalo Město Trhový Štěpánov, Dubějovická 269, 257 63 Trhový Štěpánov návrh na vydání 
územního rozhodnutí o umístění stavby pod názvem:  

 

„Vodovodní přivaděč – Tr. Štěpánov, Dalkovice – Střechov nad Sázavou“ 

na pozemku: pozemková parcela číslo 1232, 1237/1, 1233/6, 1233/5, 1233/4, 1233/8, 1233/14, 1233/16, 
1234, 1235/11, 1472, 1467, 1465 v katastrálním území Trhový Štěpánov, pozemková parcela číslo 1982, 
1980/2, 1978/9, 1725, 1804, 2145/3, 2145/2, 1975/2, 1975/3, 1858/1, 1806/2, 1975/4, 2144/2, 2144/3, 
2144/1, 2144/8, 2161, 1879/11, 1910, 1912, 1913 v katastrálním území Dalkovice, pozemková parcela číslo 
869/6, 2178/2, 880/1, 2053, 2044/1, 2060/1, 2043/1, 2043/2, 2050/3 v katastrálním území Střechov nad 
Sázavou. 

Městský úřad Vlašim, odbor výstavby a územního plánování, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 
písm. f) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění 
(dále jen "stavební zákon"), posoudil návrh podle § 76 a dále podle § 79 stavebního zákona a na základě 
tohoto posouzení a provedeného místního šetření vydává podle § 92 odstavec 1 stavebního zákona a podle 
vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního 
opatření, v platném znění 

r o z h o d n u t í  o  u m í s t ě n í  s t a v b y  

 

Vodovodní přivaděč – Tr. Štěpánov, Dalkovice – Střechov nad Sázavou na pozemku: pozemková parcela 
číslo 1232, 1237/1, 1233/6, 1233/5, 1233/4, 1233/8, 1233/14, 1233/16, 1234, 1235/11, 1472, 1467, 1465 v 
katastrálním území Trhový Štěpánov, pozemková parcela číslo 1982, 1980/2, 1978/9, 1725, 1804, 2145/3, 
2145/2, 1975/2, 1975/3, 1858/1, 1806/2, 1975/4, 2144/2, 2144/3, 2144/1, 2144/8, 2161, 1879/11, 1910, 
1912, 1913 v katastrálním území Dalkovice, pozemková parcela číslo 869/6, 2178/2, 880/1, 2053, 2044/1, 
2060/1, 2043/1, 2043/2, 2050/3 v katastrálním území Střechov nad Sázavou. 

 

 

Stavba obsahuje: 

1) SO 01 Vodovodní řady - bude provedena stavba vodovodního řadu, který bude začínat v ulici 
Zákoutí v Tr. Štěpánově, dále povede po místní nezpevněné komunikaci, po loukách a polích 
směrem k osadě Dalkovice. V Dalkovicích bude vodovodní řad ukončen v armaturní šachtě na 
pozemku parc.č.1975/3 v k.ú. Dalkovice. Trasa do osady Střechov bude procházek silnicí Dalkovice 
Střechov pomocí protlaku. Celá trasa směrem do Střechova bude uloţena v odvodňovacím příkopu 
silnice č.12517 po levé straně. Ukončení přivaděče bude v nově navrhovaném zemním vodojemu 
před Střechovem. Délka potrubí vodovodního řadu Tr. Štěpánov – Dalkovice bude 1720m, délka 
řadu Dalkovice – Střechov – VDJ bude 2715m. 
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2) SO 02 Zemní vodojem 2x 15m3 – bude provedena stavba zemního vodojemu pro zajištění 
dvoudenní akumulaci vody pro osadu Střechov. Z vodojemu je navrţen zásobní řad do osady 
Střechov. 

 

Ostatní podrobnosti viz PD a technická zpráva. 

 

 

Pro umístění a projektovou přípravu stavby se stanoví tyto podmínky: 

1. Stavba vodovodních řadů bude umístěna na pozemku pozemková parcela číslo 1232, 1237/1, 
1233/6, 1233/5, 1233/4, 1233/8, 1233/14, 1233/16, 1234, 1235/11, 1472, 1467, 1465 v katastrálním 
území Trhový Štěpánov, pozemková parcela číslo 1982, 1980/2, 1978/9, 1725, 1804, 2145/3, 
2145/2, 1975/2, 1975/3, 1858/1, 1806/2, 1975/4, 2144/2, 2144/3, 2144/1, 2144/8, 2161, 1879/11, 
1910, 1912, 1913 v katastrálním území Dalkovice, pozemková parcela číslo 869/6, 2178/2, 880/1, 
2053, 2044/1, 2060/1, 2043/1, 2043/2, 2050/3 v katastrálním území Střechov nad Sázavou, jak je 
zakresleno v situačním výkresu v měřítku 1:1000, který je nedílnou součástí rozhodnutí pro 
navrhovatele. 

2. Stavba vodojemu bude umístěna na pozemku pozemková parcela číslo 2060/1 v katastrálním území 
Střechov nad Sázavou, jak je zakresleno v situačním výkresu v měřítku 1:500, který je nedílnou 
součástí rozhodnutí pro navrhovatele. 

 

3. Projektová dokumentace pro stavební řízení bude zpracována oprávněnou osobou. 
 

4. Při průchodu trasy lesními pozemky nebo jejich ochrannými pásmy v šířce 50m poţádá investor o 
souhlas orgán státní správy lesa. 
 

5. Nejpozději při závěrečné kontrolní prohlídce bude předloţen laboratorní rozbor vzorku vody z řešené 
stavby – ve spotřebišti Dalkovice a Střechov nad Sázavou v rozsahu rozboru krácený dle vyhlášky 
č.252/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů. 
 

6. Nejpozději při závěrečné kontrolní prohlídce bude předloţen doklad, ţe pouţitý materiál pro celé 
řešené vodohospodářské dílo je v souladu s poţadavky vyhlášky č.409/2005 Sb.. 
 

7. PD pro stavební řízení bude obsahovat tyto podmínky Ţelivské provozní a.s.: 
 
a) Pracovníci dodavatelské organizace budou poučeni o tom, ţe pracují v ochranném pásmu 

štolového přivaděče, kde je nutno věnovat zvýšenou pozornost ochraně povrchových a 
podzemních vod. Všechny pouţité stroje a mechanizmy na pozemku investora budou bezpečně 
zajištěny proti úniku ropných látek a olejů do terénu. Jakékoliv znečištění  bude okamţitě 
asanováno. 

b) Jakékoliv práce typu průzkumné vrty, studna, vrty pro tepelné čerpadlo, trhací práce atd. budou 
předem projednány a schváleny provozovatelem štolového přivaděče. 
 

 
8. PD pro stavební řízení bude obsahovat tyto podmínky Povodí Vltavy s.p.: 

 
a) Při realizaci záměru nebude ohroţena jakost povrchových nebo podzemních vod, zejména 

závaţnými látkami podle § 39 zákona o vodách. Na stavbě budou prostředky pro likvidaci 
případné havárie. 

b) Záměr bude projednán s provozovatelem vodovodní sítě. 
c) Záměr bude projednán se správcem toků, Lesy ČR, s.p.. 
d) Vodojem musí být navrţen tak, aby bylo moţno zajistit odkalování komory vodojemu pomocí 

cisterny s odvozem na vhodnou městskou čov, neboť usazený kal není moţné vypouštět ani na 
terén, ani do vodního toku. V dalším stupni PD bude i upřesněn způsob likvidace 
akumulovaných vod z vodojemu při jeho čištění. 

e) PD pro stavební povolení bude předloţena k vydání stanoviska správce povodí. 
f) Kříţení a souběhy sítí s korytem vodního toku musí být provedeny v souladu s platnou 

legislativou včetně dodrţení ČSN. 
g) V dalším stupni PD bude specifikováno kříţení toků. Povodí Vltavy upřednostňuje řízený podvrt, 

ale i překop toku je moţný. 
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9. PD pro stavební řízení bude obsahovat tyto podmínky Krajské správy a údrţby silnic Středočeského 

kraje: 
a) 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 schváleného Policií ČR DI Benešov. 

b) Vodovodní potrubí bude uloţeno v sil. pozemku dle příslušné normy. KSÚS poţaduje uloţení 
potrubí – 120 cm od nivelety sil. pozemku. 

c) Při provádění stavebních prací nebude výkopový a stavební materiál ukládán na vozovku 
z důvodu zachování průjezdnosti komunikace. 

d) V plném rozsahu bude zachováno stávající odvodnění sil. tělesa - vozovky.  
e) Zpětná výplň výkopu bude řádně po vrstvách zhutněna z vhodného materiálu a povrch terénu 

dotčeného stavbou upraven. 
f) Stavební a výkopový materiál nesmí být ukládán na vozovku. 
g) Dodavatel stavby provede nezbytná opatření, aby nedocházelo po dobu provádění stavebních 

prací k ohroţení sil. provozu. V případě znečištění vozovky neprodleně provede její očištění. 
h) Investor následně uzavře s KSÚS Středočeského kraje smlouvu o smlouvě budoucí. 
i) Po ukončení zásahu do silniční sítě bude stavba protokolárně předána KSÚS.   
j) V případě opravy silnice, silničního objektu, nebo přeloţky silnice provede investor na své 

náklady vytyčení, nebo směrovou či výškovou úpravu svých vedení. 
k) V případě změn, které by se dotýkaly silniční sítě bude záměr předem projednán s KSÚS. 
 
 

10. V PD pro stavební řízení budou dodrţeny tyto podmínky účastníka řízení Česká telekomunikační 
infrastruktura a.s.:  
a)    Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen při provádění jakýchkoliv činností, zejména 

stavebních nebo jiných prací, při odstraňování havárií a projektování staveb, se řídil platnými 
právními předpisy, technickými a odbornými normami (včetně doporučených), správnou praxí 
v oboru stavebnictví a technologickými postupy a učinil veškerá opatření nezbytná k tomu, aby 
nedošlo k poškození nebo ohroţení  SEK ve vlastnictví společnosti Telefónica O2. Ochranné 
pásmo podzemního komunikačního vedení činí 1,5 m po stranách krajního vedení. 

b)    Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen obrátit se na pracovníka společnosti 
Telefónica O2 pověřeného ochranou sítě – Karel Vyskočil tel. 602384140.(dále jen POS) v kaţdé 
situaci, kdy hrozí poškození vedení SEK, resp. kolize stavby se SEK. 

c)    Při jakékoliv činnosti v blízkosti vedení SEK je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen 
respektovat ochranné pásmo PVSEK a NVSEK tak, aby nedošlo k poškození nebo zamezení 
přístupu k SEK. Při kříţení nebo souběhu činností se SEK se bude řízeno platnými právními 
předpisy a normami. Při jakékoliv činnosti ve vzdálenosti nejméně 1,5 m od krajního vedení 
vyznačené trasy PVSEK se nebudou pouţívat mechanizační prostřední a nevhodné nářadí. 

d) Pracovníci, kteří budou provádět zemní práce na staveništi je nutné upozornit, aby v případě 
potřeby zjistili hloubkové uloţení PVSEK příčnými sondami. Dále je nutné upozornit na moţnou 
odchylku +/- 30 cm mezi skutečným uloţením PVSEK a polohovými údaji ve výkresové 
dokumentaci. Ve vzdálenosti nejméně 1,5 m od krajních vedení vyznačené trasy PVSEK 
nepouţívat ţádné mechanizační prostředky nebo nevhodné nářadí a dbát při provádění prací 
v těchto místech nejvyšší opatrnosti. 

e) Při zjištění zásadního rozporu mezi údaji v projektové dokumentaci a skutečností zastavit práce a 
věc oznámit zaměstnanci společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s., pověřeného ochranou 
sítě (dále jen „POS“).  

f)    Při provádění zemních prací v blízkosti PVSEK postupujte tak, aby nedošlo ke změně hloubky 
uloţení nebo prostorového uspořádání komunikační sítě. Odkryté vedení je nutné zabezpečit proti 
poškození, odcizení a prověšení. 

g) Dojde-li při provádění zemních prací k odkrytí PVSEK, je nutné vyzvat pracovníka POS ke kontrole 
vedení před zakrytím. Teprve potom je moţno provést zához. 

h) Pomocná zařízení, která jsou součástí vedení se nesmí ani dočasně vyuţívat k jiným účelům a 
nesmí být dotčena ani přemístěna. 

i)    Na trase PVSEK (včetně ochranného pásma) se nesmí měnit niveleta terénu, vysazovat trvalé 
porosty ani měnit rozsah zpevněných ploch. Pokud by nastala nutná změna, musí se předem 
projednat se zaměstnancem POS. 

j)    V kaţdé situaci, kdy hrozí poškození vedení veřejné komunikační sítě bude kontaktováno 
pracoviště ochrany společnosti – mob.: 800 184 084. 
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11. V PD pro stavební řízení bude dodrţena podmínka ČEZ Distribuce a.s.:  
a)Před započetím zemních prací budou vytyčeny veškeré trasy podzemních vedení, vytyčení 
provede na objednávku ČEZ Distribuční sluţby s.r.o. prostřednictvím kontaktních míst ČEZ 
Zákaznické sluţby. 
b)Zemní práce budou prováděny v ochranném pásmu podzemních vedení ručně, bez pouţití 
mechanizace a s maximální pozorností, aby nedošlo k jejich poškození. 
c)V případě, ţe stavba zasáhne do ochranného pásma nadzemního vedení nebo bude po vytýčení 
zjištěno, ţe zasahuje do ochranného pásma podzemních vedení, poţádá investor v souladu 
s ustanovením § 46 odst. 11 zákona č. 458/2000 Sb., energetický zákon o udělení souhlasu 
s činností v ochranném pásmu. 
d)V případě, ţe při zemních pracích bude zjištěno neevidované zařízení, práce budou okamţitě 
přerušeny a tato skutečnost nahlášena na zákaznickou linku č. 840 840 840. 

 
 

12. V PD pro stavební řízení budou dodrţeny tyto podmínky RWE Distribuční sluţby s.r.o.:  
a)stavební činnosti se pro účely tohoto stanoviska povaţují všechny činnosti prováděné 
v ochranném pásmu plynárenského zařízení (tzn. i bezvýkopové technologie). 
b)stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenského zařízení je moţné realizovat pouze při 
dodrţení podmínek stanovených v tomto stanovisku. Nebudou-li tyto podmínky dodrţeny, budou 
stavební činnosti, popř. úpravy terénu prováděné v ochranném pásmu plynárenského zařízení 
povaţovány dle § 68 odst. 6 zákona č. 670/2004 Sb. a zákona č. 458/2000 Sb. za činnost bez 
našeho předchozího souhlasu. Při kaţdé změně projektu nebo stavby (zejm. trasy navrhovaných 
inţenýrských sítí) je nutné poţádat o nové stanovisko k této změně. 
c)před zahájením stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenských zařízení bude provedeno 
vytyčení plynárenského zařízení. Vytyčení provede příslušné regionální centrum (viz kontaktní list). 
Ţádost o vytyčení bude podána minimálně 7 dní před poţadovaným vytyčením. Při ţádosti uvede 
ţadatel naši značku (číslo jednací) uvedenou v úvodu tohoto stanoviska. Bez vytýčení a přesného 
určení uloţení plynárenského zařízení nesmí být stavební činnosti zahájeny. Vytýčení 
plynárenského zařízení povaţujeme za zahájení stavební činnosti v ochranném pásmu 
plynárenského zařízení. O provedeném vytýčení bude sepsán protokol. 
d)bude dodrţena ČSN 736005, ČSN 33050, TPG 702 04- tab. 8, zákon č. 458/2000 Sb. ve znění 
pozdějších předpisů, případně další předpisy související s uvedenou stavbou. 
e)pracovníci provádějící stavební činnosti budou prokazatelně seznámeni s polohou plynárenského 
zařízení, rozsahem ochranného pásma a těmito podmínkami. 
f)při provádění stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenského zařízení je investor povinen 
učinit taková opatření, aby nedošlo k poškození plynárenského zařízení nebo ovlivnění jeho 
bezpečnosti a spolehlivosti provozu. Nebude pouţito nevhodného nářadí, zemina bude těţena 
pouze ručně bez pouţití pneumatických, elektrických, bateriových a motorových nářadí. 
g)odkryté plynárenské zařízení bude v průběhu nebo při přerušení stavební činnosti řádně 
zabezpečeno proti jeho poškození. 
h)v případě pouţití bezvýkopových technologií (např. protlaku) bude před zahájením stavební 
činnosti provedeno obnaţení plynárenského zařízení v místě kříţení. 
ch)neprodleně oznámit kaţdé i sebemenší poškození plynárenského zařízení (vč. izolace, 
signalizačního vodiče, výstraţné fólie, atd.) na telefon 1239. 
i)před provedením zásypu výkopu v ochranném pásmu plynárenského zařízení bude provedena 
kontrola dodrţení podmínek stanovených pro stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenského 
zařízení a  kontrola plynárenského zařízení. Kontrolu provede příslušné regionální centrum (viz 
kontaktní list). Ţádost o kontrolu bude podána minimálně 65 dní před poţadovanou kontrolou. Při 
ţádosti uvede ţadatel naši značku (číslo jednací uvedenou v úvodu tohoto stanoviska. Povinnost 
kontroly se vztahuje i na plynárenská zařízení, která nebyla odhalena. O provedené kontrole bude 
sepsán protokol. Bez provedené kontroly nesmí být plynovodní zařízení zasypáno. 
j)plynárenské zařízení bude před zásypem výkopu řádně podsypáno a obsypáno těţeným pískem, 
zhutněno a bude osazena výstraţná fólie ţluté barvy, vše v souladu s ČSN EN 12007-1-4, TPG 702 
01, TPG 702 04. 
k)neprodleně po skončení stavební činnosti budou řádně osazeny všechny poklopy a nadzemní 
prvky plynárenského zařízení. 
l)poklopy uzávěrů a ostatních armatur na plynárenském zařízení vč. hlavních uzávěrů plynu (HUP) 
na odběrném plynovém zařízení udrţovat stále přístupné a funkční po celou dobu trvání stavební 
činnosti. 
m)případné zřizování staveniště, skladování materiálů, stavebních strojů apod. bude realizováno 
mimo ochranné pásmo plynárenského zařízení (není-li ve stanovisku uvedeno jinak). 
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n)bude zachována hloubka uloţení plynárenského zařízení (není-li ve stanovisku uvedeno jinak). 
o)při pouţití nákladních vozidel, stavebních strojů a mechanismů zabezpečit případný přejezd přes 
plynárenské zařízení uloţením panelů v místě přejezdu plynárenského zařízení. 
 

13. Stavební povolení bude vydávat speciální stavební úřad – vodoprávní úřad – MěÚ Vlašim, odbor 
ţivotního prostředí. 
 

 

Toto územní rozhodnutí platí 2 roky ode dne nabytí právní moci. Nepozbude však platnosti, jestliţe 
v této lhůtě bude podána ţádost o stavební povolení. 
 
 

Účastníkem je dle § 27 odstavec 1 písmeno a) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen "správní řád"):  

 

 Město Trhový Štěpánov, Dubějovická 269, 257 63 Trhový Štěpánov 

   

 

Rozhodnutí o námitkách účastníků řízení: 

Námitky účastníka řízení Česká telekomunikační infrastruktura a.s., týkající se provádění prací v blízkosti 
PVTS, byly shledány jako odůvodněné a bylo jim vyhověno podmínkou tohoto rozhodnutí. 

Námitky účastníka řízení ČEZ Distribuce a.s., týkající se činnost v ochranném pásmu vedení, byly shledány 
jako odůvodněné a bylo jim vyhověno podmínkou tohoto rozhodnutí. 

Námitky účastníka řízení Krajské správy a údrţby silnic Středočeského kraje, týkající se činnosti v blízkosti 
silnice, byly shledány jako odůvodněné a bylo jim vyhověno podmínkou tohoto rozhodnutí. 

Námitky účastníka řízení RWE Distribuční sluţby s.r.o., týkající se činnosti v ochranném pásmu 
plynárenského zařízení, byly shledány jako odůvodněné a bylo jim vyhověno podmínkou tohoto rozhodnutí. 

Námitky účastníka řízení Ţelivské provozní a.s, týkající se činnosti v ochranném pásmu štolového přivaděče, 
byly shledány jako odůvodněné a bylo jim vyhověno podmínkou tohoto rozhodnutí. 

Námitky účastníka řízení Povodí Vltavy s.p., týkající se činnosti ve správě vodního toku, byly shledány jako 
odůvodněné a bylo jim vyhověno podmínkou tohoto rozhodnutí. 

 

O d ů v o d n ě n í  

 

Dne 25.8.2016 podalo Město Trhový Štěpánov, Dubějovická 269, 257 63 Trhový Štěpánov na vydání 
rozhodnutí o umístění výše uvedené stavby. Uvedeným dnem bylo řízení zahájeno. 
 

Stavební úřad opatřením ze dne 3.10.2016 oznámil zahájení řízení všem známým účastníkům řízení a 
dotčeným orgánům. Účastníky řízení a dotčené orgány vyzval k podání námitek do 15 dnů od doručení 
oznámení o zahájení řízení. 
 

Návrh na vydání územního rozhodnutí byl doloţen i v průběhu řízení těmito rozhodnutími, vyjádřeními a 
souhlasy: 

 

   Souhrnným stanoviskem MěÚ Vlašim, ze dne 27.7.2016 pod č.j.: ZIP 16553/16-3211 KrJ, 

    vyjádřením ČEZ Distribuce ze dne 5.5.2016 č.j.0100568135, 146, 157, 160, 163, 

    vyjádřením Česká telekomunikační infrastruktura a.s., ze dne 5.5.2016 pod č.j.: 603391/16, 

    Vyjádřením RWE Distribuční sluţby s.r.o. ze dne 24.5.2016 pod č.j.5001302351, 

 Vyjádřením KSÚS Středočeského kraje ze dne 20.7.2016 pod č.j.2303/16/KSÚS/BNT/HRE-273, 

    Stanoviskem Krajské hygienické stanice Středočeského kraje ze dne 10.11.2016 pod č.j.KHSSC 
54788/2016, 

    Vyjádřením Ţelivské provozní ze dne 21.7.2016 pod č.j.Z240/16V319, 

    Stanoviskem Povodí Vltavy s.p. ze dne 2.8.2016 pod č.j.40571/2016-243-HI. 
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Námitky účastníka řízení Česká telekomunikační infrastruktura a.s., týkající se provádění prací v blízkosti 
PVTS, byly shledány jako odůvodněné a bylo jim vyhověno podmínkou č.10 tohoto rozhodnutí. 

Námitky účastníka řízení ČEZ Distribuce a.s., týkající se činnost v ochranném pásmu vedení, byly shledány 
jako odůvodněné a bylo jim vyhověno podmínkou č.11 tohoto rozhodnutí. 

Námitky účastníka řízení Krajské správy a údrţby silnic Středočeského kraje, týkající se činnosti v blízkosti 
silnice, byly shledány jako odůvodněné a bylo jim vyhověno podmínkou č.9 tohoto rozhodnutí. 

Námitky účastníka řízení RWE Distribuční sluţby s.r.o., týkající se činnosti v ochranném pásmu 
plynárenského zařízení, byly shledány jako odůvodněné a bylo jim vyhověno podmínkou č.12 tohoto 
rozhodnutí. 

Námitky účastníka řízení Ţelivské provozní a.s, týkající se činnosti v ochranném pásmu štolového přivaděče, 
byly shledány jako odůvodněné a bylo jim vyhověno podmínkou č.7 tohoto rozhodnutí. 

Námitky účastníka řízení Povodí Vltavy s.p., týkající se činnosti ve správě vodního toku, byly shledány jako 
odůvodněné a bylo jim vyhověno podmínkou č.8 tohoto rozhodnutí. 

 
 

Vlastnické právo navrhovatele k dotčeným pozemkům byla prokázáno doloţením výpisu z LV č.10001 pro 
obec a k.ú. Trhový Štěpánov, jiné právo k pozemkům bylo doloţeno smlouvami o budoucí smlouvě o vzniku 
věcného břemene. Dále byla předloţena PD a katastrální mapa. 

Stanoviska dotčených orgánů byla zkoordinována a zahrnuta do podmínek tohoto rozhodnutí. V případě 
nepřítomnosti zástupců jednotlivých dotčených orgánů při jednání byla pouţita jejich původní stanoviska 
předloţená k návrhu. 

Stavební úřad posoudil umístění stavby podle § 90 stavebního zákona a shledal, ţe její umístění odpovídá 
hlediskům péče o ţivotní prostředí. Umístění vyhovuje obecným technickým poţadavkům na výstavbu 
stanoveným vyhláškou vyhlášky č. 137/1998 Sb., o obecných technických poţadavcích na výstavbu, ve 
znění pozdějších předpisů (dále jen "OTP") i předpisům, které stanoví hygienické a protipoţární podmínky. 

Umístění stavby je v souladu s Územním plánem sídelního útvaru Trhový Štěpánov. 

 

 

P  o  u  č  e  n  í   o   o  d  v  o  l  á  n  í  :  

     

 Proti tomuto rozhodnutí se lze podat odvolání do 15 dnů ode dne jeho oznámení. Odvolání se podává u 
zdejšího stavebného úřadu s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu 
a aby kaţdý účastník dostal jeden stejnopis. Odvolání bude postoupeno Krajskému úřadu Středočeského 
kraje, odbor územního a stavebního řízení, k rozhodnutí. 

 

 

 
Zdeněk  P ý c h a v.r 

vedoucí odboru výstavby a ÚP 

Za správnost: Matějka Martin 
 

Toto rozhodnutí musí být vyvěšeno nejméně po dobu 15 dnů. 

Vyvěšeno dne ........................Sejmuto dne........................ 

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

Poplatek: 

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve výši 3.000,- Kč byl 
uhrazen. 

 

Příloha pro navrhovatele: 

- ověřený situační výkres v měřítku 1:1000, 1:500 
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Doručí se:  
Ţadatel:(datová schránka):  
Město Trhový Štěpánov, Dubějovická 269, 25763 Trhový Štěpánov  
 
 
Účastníci řízení dle § 85 odst.2 písm a):(doporučeně) 
Krajská správa a údrţba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, Zborovská 81/11, Smíchov, 
15000 Praha 5 – datová schránka 
ZD Trhový Štěpánov, Sokolská 302, 257 3 Trhový ŠTĚPÁNOV 
Jan Vlk, Nová praţská 1657, 256 01 Benešov 
Jan Tříska, Lýskova 2073/57, 15500 Praha Stodůlky 
Lubomír Pazour, Nad Školou 332, 257 63 Trhový Štěpánov 
Jaroslav Brýl, Dalkovice 25, 257 63 Trhový Štěpánov 
Petr Pokorný, V Zátiší 338, 257 63 Trhový Štěpánov 
Jiří Lopata, Dalkovice 17, 257 63 Trhový Štěpánov 
Irena Lopatová, Bělčická 2825, 141 00 Praha 4 
Michal Koutek, V Zátiší 338, 257 63 Trhový Štěpánov 
Miloslav Smetana, Šumperská 356, 199 00 Praha 9 
Josef Veselka, Dalkovice 33, 257 63 Trhový Štěpánov 
Zdeňka Veselková, Dalkovice 33, 257 63 Trhový Štěpánov 
Pavel Navrátil, Nad Školou 325, 257 63 Trhový Štěpánov 
Drahomíra Navrátilová, Nad Školou 325, 257 63 Trhový Štěpánov 
 
 
Účastníci řízení dle § 85 odst.2 písm b) : veřejnou vyhláškou 
 
Dotčené orgány: (datová schránka) 
Městský úřad Vlašim, odbor ţivotního prostředí, Jana Masaryka č.p.302, 25814 Vlašim 
Městský úřad Vlašim, odbor dopravy a silničního hospodářství, Jana Masaryka 302, 258 01 Vlašim 
Krajská hygienická stanice Středočeského kraje, územní pracoviště Benešov, Černoleská č.p.2053, 25655 
Benešov 
 
 


