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MĚSTSKÝ ÚŘAD KUTNÁ HORA
Havlíčkovo náměstí 552/1, 284 01 Kutná Hora, IČ: 00236195
odbor životního prostředí
sídlo odboru: Radnická 178, Kutná Hora
tel.: 327 710 111*, fax: 327 710 364, ID: b65bfx3
e-mail: podatelna@kutnahora.cz, www.mu.kutnahora.cz
V Kutné Hoře dne: 18.2.2020
Spis. zn.: 010542/2020/ZPR/MEL
MKH/017486/2020
Č.j.
Vyřizuje: Bc. Libor Mensa
Telefon: 327 710 261
E-mail:
mensa@mu.kutnahora.cz

Dle rozdělovníku

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

OZNÁMENÍ
ZAHÁJENÍ SPOLEČNÉHO ŘÍZENÍ A POZVÁNÍ K ÚSTNÍMU JEDNÁNÍ
Obec Vlastějovice, IČO 00236594, Vlastějovice 75, 285 23 Vlastějovice
(dále jen "stavebník") dne 29.1.2020 podal žádost o vydání společného povolení na stavbu:
Vodovod Kounice
(dále jen "stavba") na pozemku st. p. 15, parc. č. 130/11, 520/3, 520/7, 724/1, 724/5, 724/6, 726, 788 v
katastrálním území Kounice nad Sázavou. Uvedeným dnem bylo zahájeno společné územní a stavební
řízení (dále jen "společné řízení").
Údaje o místu předmětu rozhodnutí:
Název kraje
Název obce
Identifikátory katastrálních území
Názvy katastrálních území
Parcelní čísla dle evidence katastru nemovitostí

Středočeský kraj
Vlastějovice
783358
Kounice nad Sázavou
st. p. 15, parc. č. 130/11, 520/3, 520/7, 724/1,
724/5, 724/6, 726, 788 v katastrálním území
Kounice nad Sázavou
1-09-01-1330-0-00

Čísla hydrologického pořadí
Přímé určení polohy (konec stavby) - (souřadnice X,
Y)
1091022 ; 694944
Přímé určení polohy (začátek stavby) - (souřadnice X,
Y)
1090622 ; 694952
Údaje o předmětu rozhodnutí:
Název vodovodu
Stavby vodovodních řadů a objektů včetně úpraven
vody
Příslušnost k systému vodovodu (Č 20)
Počet zásobovaných obcí
Název vodního díla

Vodovod Kounice
vodovodní řady zásobovací sítě
místní
1
Vodovod Kounice

Stavba obsahuje:
Stavba vodovodu je plánována v komunikacích III. třídy č. III/33914 a III/03313, v místních, většinou
štěrkových komunikaci, a v zatravněných plochách. Stavba bude situována převážně v zastavěném území
obce. Pouze potrubí z VDJ, kde se bude vodovod napojovat, bude v nezastavěném území obce.
• Vodovodní řady – PE 100 RC Protect 90 x 5,4 PN 10, SDR 17 – 681,9 m. Napojení se provede
v plánovaném VDJ Kounice. Na konci každého vodovodního řadu bude vždy vysazen hydrant
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(hydrantová sestava vč. šoupěte), plnící funkci kalníku či vzdušníku. Návrh takovýchto armatur
má své opodstatnění z hlediska hydraulického a následně z hlediska provozního.
Vodovodní odbočky ukončené vodoměrnou šachtou na veřejném pozemku – rPE DN 25 – 156,0
m, 26 ks VMŠ Modulo 500 x 400 mm. Vodovodní odbočka bude napojena na hlavní řad
navrtávacím pasem s kulovým kohoutem a uzavíracím šoupátkem, a ukončena ve vodoměrné
šachtě na veřejném pozemku – VMŠ Modulo, 400 x 500 x 1162-1312 mm.

Přehled technických údajů – Vodovod Kounice
Obec

Vodovodní řad

A
A1
Kounice
A2
A3
Celkem
Vodovodní odbočky 26 ks
vč. VMŠ Modulo
Celkem

Délka
(m)

Profil DN (mm)

Materiál

80
80
80
80

PE 100 RC SDR 17
PE 100 RC SDR 17
PE 100 RC SDR 17
PE 100 RC SDR 17

591,9
23,0
32,5
34,5
681,9

25

rPE

156,0
837,9

Městský úřad Kutná Hora, odbor životního prostředí, jako vodoprávní úřad příslušný podle § 104 odst. 2
písm. c) a § 106 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve
znění pozdějších předpisů (dále jen "vodní zákon"), a speciální stavební úřad příslušný podle § 15 odst. 5
vodního zákona a § 15 odst. 1 písm. d) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu
(stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), oznamuje zahájení
společného řízení podle § 94m stavebního zákona a současně nařizuje k projednání žádosti ústní
jednání spojené s ohledáním na místě na den
24. března 2020 v 9:00 hodin
se schůzkou pozvaných v klubovně SDH Kounice na pozemku st. 44/4 v k.ú. Kounice nad Sázavou.
Vodoprávní úřad dává účastníkům řízení v souladu s § 36 odst. 3 správního řádu možnost vyjádřit
se ke shromážděným podkladům rozhodnutí předmětného řízení do 24.3.2020.
Účastníci řízení mohou nahlížet do podkladů rozhodnutí na adrese Městského úřadu Kutná Hora, odbor
životního prostředí, dveře č. 320, v úřední dny pondělí a středa 8:00 - 11:30 a 12:30 - 17:00 hod, v jiných
dnech po telefonické domluvě – tel. 327 710 261.
V souladu s § 94m odst. 2 stavebního zákona vodoprávní úřad uvědomuje účastníky řízení o zahájení
řízení podle § 144 odst. 2 správního řádu veřejnou vyhláškou podle § 25 odst. 3 správního řádu.
Účastníci stavebního řízení jsou určeni ustanovením § 94k stavebního zákona takto:
- dle § 94k písm. a) stavebník, tj. Obec Vlastějovice
- dle § 94k písm. c) a písm. d) vlastník stavby nebo pozemku, na kterém má být stavba prováděna,
nebo ten kdo má jiné věcné právo k pozemku, tj. Krajská správa a údržba silnic Středočeského
kraje, příspěvková organizace, Mgr. Jan Pecha, Jiří Lapáček, Jitka Lapáčková, CETIN a.s., ČEZ
Distribuce, a. s.,
- dle § 94k písm. e), kteří jsou v souladu s ustanovením § 94m odst. 2 stavebního zákona
identifikováni označením pozemků a staveb evidovaných v katastru nemovitostí přímo dotčených
vlivem záměru, tj. st. p. 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 16, 19/1, 19/2, 20, 315, parc. č. 4, 19/2, 19/3, 21/1,
21/2, 25/1, 26, 27, 33, 34/2, 43/2, 45/1, 46, 47/1, 49, 52, 130/3, 130/4, 130/5, 130/6, 130/7, 130/8,
130/9, 518, 781 v katastrálním území Kounice nad Sázavou
- Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním stavbám:
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Vlastějovice, Kounice č.p. 9, č.p. 8, č.p. 14, č.p. 12, č.p. 11, č.p. 13, č.p. 6, č.p. 5, č.p. 3, č.p. 2,
č.p. 1 a č.p. 12, Vlastějovice, Skala č.p. 17

Poučení:
Závazná stanoviska dotčených orgánů, námitky účastníků řízení a připomínky veřejnosti musí být
uplatněny nejpozději při ústním jednání, jinak se k nim nepřihlíží. K závazným stanoviskům a námitkám
k věcem, o kterých bylo rozhodnuto při vydání územně plánovací dokumentace, se nepřihlíží.
K námitkám, které překračují rozsah a nesplňují požadavky § 89 odst. 4 stavebního zákona, se nepřihlíží.
Účastník řízení ve svých námitkách uvede skutečnosti, které zakládají jeho postavení jako účastníka
řízení, a důvody podání námitek.
Obec může uplatnit námitky k ochraně zájmů obce a zájmů občanů obce. Vlastník pozemku nebo stavby,
na kterých má být požadovaný záměr uskutečněn, není-li sám žadatelem, nebo ten, kdo má jiné věcné
právo k tomuto pozemku nebo stavbě, nebo osoba, jejíž vlastnické nebo jiné věcné právo k sousedním
stavbám anebo sousedním pozemkům nebo stavbám na nich může být společným povolením přímo
dotčeno, může uplatňovat námitky proti projednávanému záměru v rozsahu, jakým je její právo přímo
dotčeno. Osoba, která je účastníkem řízení podle zvláštního právního předpisu, může uplatňovat námitky
pouze v rozsahu, v jakém je projednávaným záměrem dotčen veřejný zájem, jehož ochranou se podle
zvláštního právního předpisu zabývá.
Účastník řízení může podle § 94n odst. 3 stavebního zákona uplatnit námitky proti projektové
dokumentaci, způsobu provádění a užívání stavby nebo požadavkům dotčených orgánů, pokud je jimi
přímo dotčeno jeho vlastnické právo nebo právo založené smlouvou provést stavbu nebo opatření nebo
právo odpovídající věcnému břemenu k pozemku nebo stavbě; k námitkám, které překračují uvedený
rozsah, se nepřihlíží.
Pověřený zaměstnanec vodoprávního úřadu je podle § 172 odst. 1 stavebního zákona oprávněn při plnění
úkolů vstupovat na cizí pozemky, stavby a do staveb s vědomím jejich vlastníků při zjišťování stavu
stavby a pozemku nebo opatřování důkazů a dalších podkladů pro vydání správního rozhodnutí nebo
opatření.
Vodoprávní úřad může podle § 173 odst. 1 stavebního zákona uložit pořádkovou pokutu do 50 000 Kč
tomu, kdo závažným způsobem ztěžuje postup v řízení anebo plnění úkolů podle § 172 odst. 1 stavebního
zákona tím, že znemožňuje oprávněné úřední osobě nebo osobě jí přizvané vstup na svůj pozemek nebo
stavbu.
Nechá-li se některý z účastníků zastupovat, předloží jeho zástupce písemnou plnou moc.
Účastník nebo jeho zástupce je povinen předložit na výzvu oprávněné úřední osoby průkaz totožnosti.
Průkazem totožnosti se rozumí doklad, který je veřejnou listinou, v němž je uvedeno jméno a příjmení,
datum narození a místo trvalého pobytu, popřípadě bydliště mimo území České republiky a z něhož je
patrná i podoba, popřípadě jiný údaj umožňující správnímu orgánu identifikovat osobu, která doklad
předkládá, jako jeho oprávněného držitele.
Každý, kdo činí úkony jménem právnické osoby, musí prokázat své oprávnění. V téže věci může za
právnickou osobu současně činit úkony jen jedna osoba.
Obec Vlastějovice vyvěsí toto oznámení na úřední desce svého obecního úřadu po dobu 15 dnů. Ve
smyslu ust. § 25 odst. 2 správního řádu bude oznámení též zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový
přístup a vyvěšeno na úřední desce Městského úřadu Kutná Hora. Oznámení s vyznačeným datem
vyvěšení a sejmutí zašle obec zpět na adresu zdejšího odboru.

Bc. Libor Mensa
oprávněná úřední osoba
referent odboru

Č.j. MKH/017486/2020

str. 4

Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů na úřední desce obce Vlastějovice a městského
úřadu Kutná Hora.
Vyvěšeno dne: ..............................

Sejmuto dne: ....................................

Obdrží:
k vyvěšení na ÚD:
Městský úřad Kutná Hora, kancelář tajemníka, Havlíčkovo náměstí č.p. 552, 284 01 Kutná Hora 1
Obec Vlastějovice, IDDS: e7ybjis
účastníci (dodejky)
Obec Vlastějovice, IDDS: e7ybjis
Mgr. Jan Pecha, Pitkovická č.p. 574/15, 100 00 Praha 10-Strašnice
Jiří Lapáček, Kounice č.p. 4, Vlastějovice, 285 22 Zruč nad Sázavou 1
Jitka Lapáčková, Kounice č.p. 4, Vlastějovice, 285 22 Zruč nad Sázavou 1
Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, IDDS: a6ejgmx
CETIN a.s., IDDS: qa7425t
ČEZ Distribuce, a. s., IDDS: v95uqfy
účastníci řízení (veřejnou vyhláškou):
účastníci řízení podle § 94k písm. e) stavebního zákona identifikováni označením pozemků a staveb
evidovaných v katastru nemovitostí (§ 94m odst.2 stavebního zákona):
-

. st. p. 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 16, 19/1, 19/2, 20, 315, parc. č. 4, 19/2, 19/3, 21/1, 21/2, 25/1, 26,
27, 33, 34/2, 43/2, 45/1, 46, 47/1, 49, 52, 130/3, 130/4, 130/5, 130/6, 130/7, 130/8, 130/9, 518,
781 v katastrálním území Kounice nad Sázavou
Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním stavbám:
Vlastějovice, Kounice č.p. 9, č.p. 8, č.p. 14, č.p. 12, č.p. 11, č.p. 13, č.p. 6, č.p. 5, č.p. 3, č.p. 2,
č.p. 1 a č.p. 12, Vlastějovice, Skala č.p. 17

dotčené správní úřady
Krajská hygienická stanice Středočeského kraje, územní pracoviště Kutná Hora, IDDS: hhcai8e
Městský úřad Kutná Hora, odbor regionálního rozvoje a územního plánování, Havlíčkovo nám. č.p. 552,
284 24 Kutná Hora
Městský úřad Kutná Hora, odbor životního prostředí, Havlíčkovo náměstí č.p. 552/1, Kutná Hora-Vnitřní
Město, 284 24 Kutná Hora 1
Městský úřad Kutná Hora, odbor dopravy a silničního hospodářství, Havlíčkovo nám. č.p. 552, 284 01
Kutná Hora-Vnitřní Město
Městský úřad Zruč nad Sázavou, odbor stavebního úřadu, územního plánování a životního prostředí,
IDDS: v3qb2au
Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje, územní odbor Kutná Hora, IDDS: dz4aa73
Povodí Vltavy, státní podnik, IDDS: gg4t8hf

