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Dle rozdělovnÍku

veŘelruÁ VYHIÁšKA
oznámení o zahájení vodoprávního ŕízenÍ
MěÚ Benešov - odbor Žp obdržel dne 01. 10. 2018 od žadatele, kteným je
Město Týnec nad Sázavou, se sÍdlem K NáktÍ č,p.4o4,2s7 4tTýnec nad Sázavou, lčo: oozgzgoł
zastoupeno na základě plné mocispolečností LUclDA s.r.o., se sídlem Marle Clbulkové 356/34, 14o oo
Praha 4, lčo: z5651oss,
žádost o stavební povolení k vodním dílům:,,Týnec nad Sázavou - chodník podél silnice lll/1o513 - so
3o1
- Dešťová lĺanallzace", na pozemcÍch parc. č,.t84s|t4,gĹ47ll,3L4?ls,?!6617,3t sll.,3l88l2,rtilolz,

3l46lt,372ol2,3Ĺ47l2 v k. ú. Podělusy a parc.
souvise|ícĺho povolení k nakládání s vodami.

ć,,3B4sl2,tłzglt v

k. ú. Týnec nad Sázavou,, a o vydánĺ

ZákladnÍ údale o stavbě:
Druh vodnÍho díla: stavba kanalizační stoky dle 5 55, odst. 1 písm. c) vodního zákona
Úěet stavby: odvedení povrchových vod ze zpevněných ploch - chodníku a komunikace

Umĺstěnĺ stavby: pozemky parc. č. 3845/L4, 3747/t, 3L47ls, 3t66/!, gt7slL,3t88|2, gl5oĺ2, 3746lL,
372ol2,3L47 /Ż v k. ú. Podělusy a parc. č,.384512,3829/1'v k. ú. Týnec nad Sázavou, středočeský kraj

orientačnĺsouŕddn\ce vyústění (S/TSK): X: 7o724o3,006 Y: 735313,763
ř. km 18,5 (lDW 10100005)

Dotčenývodnítok: Sázava,

Čĺslo hyd rogeo! ogi ckéh o ral ón u, ČHP : 6320, 1-o9-o3-175o_o-oo
Spróvce vodnĺho toku d povodĺ: PovodÍ VltavY s. P., Grafická 36, 15o 21 Praha 5
Popis stavby:
Stavba dešťovékanalizace bude rea|izována v souvislosti s výstavbou chodníku pro pěšĺpodélsllnice
lll10513 z Týnce nad Sázavou do Podělus.
Je navržena dešťová gravitačnÍkanalizace o celkové délce72l,9 m. Bude tvořena třemi stokami: KD1
DN 300 a délce 196,5 m, DN 400 o délce 100,0 m; KD2 - DN 300 o déĺce347,t4m a DN 400 o délce 75,0 m;
KD3 - DN 400 o délce 4o,26m. Potrubí bude ukládáno do paženéhovýkopu na 10 cm pískový podsyp a
obsypáno štěrkopÍskem 30 cm nad vrchol potrubÍ, Zásyp rýhy bude provedén vytěženou zeminoü

-

s potřebným zhutněním.

SoučástÍ kanalizace bude 26 kusü revizních šachet. KanalĺzačnÍšachtyJsounavrženy plastové DN 600. šach_
ty budou osazeny litinovými poklopy pro třídu zatíženíC250. NapojenÍ potrubÍ do stávající šachty bude do
vyvrtaného otvoru s možnostÍ dodatečného osazení šachtové vložky. Vlastní spojování trub tvarovek je
pomocí hrdel opatřených těsněním.
V místě kříženÍkanalizace se sllnlcÍ (mezi šachtamI oš t.o a Dš 3.3) bude proveden řÍzený protlak délky 7,5
m, startovací jámy budou na okrajích vozovky.
www.benesov-city.cz
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Na trase je navrženo 18 ks uličních vpustí z betonových prefabrikátů.
Na kanalizačnÍřadu budou vysazeny
odbočky. PotrubÍ přípojek bude DN 200 z trub PVc sN 12.

Vyústění bude provedeno na pozemku glzglLv k. ú. Týnec
nad Sázavou do řeky Sázavy pod úhlem 60.
ukončeníma seřÍznutím trubky dle tvaru svahu. Svah a dno výústnÍho
objektu bude obloženo žulovou dlaž_
bou tl' 300 mm do betonového lože. Během realizace dlážděníbude provedena
štětová stěna pro zajištěnĺ
dočasného obtoku realizovaného mÍsta.

ostatnÍ podrobnosti - viz. projektová dokumentace

vypracovaná společností LUclDA s.r.o., se sídlem Ma_
ríe Cibulkové 356134,14o oo Praha 4, lČo: 25651099, zodpovědný projektant
lng. Radko Jĺlemnický - auto-

rizovaný ĺnženýrpro vodohospodářské stavby

črnlr - ooot625, datum zhotoveńí 1ol2o18.

Údaie o nakládánĺ s vodamĺ:
Druh naklóddnĺs voddmi: jiné nakládání dle $ 8 odst, 1, pÍsm. a) bod 5 vodnÍho
zákona
Účel stovby: odvedenĺpovrchových vod ze zpevněných ploch -.hoonĺLu a
komunikace

UmÍstění stovby: pozemky parc, č. g845/t4, gL47lt, 3L47ls, gt66|1, gt75/t, g788l2, g75ol2,
3t46lt',
3720/2,374712 v k. ú. Podělusy a perc. č. g845l2, g82g/t v k' ú. Týnec nad iázavou,'město
Týnec nad
Sázavou, Středočeský kraJ
ĺ ( SłTSK) : X: 1o7 240g,006 Y: 735 3 13, 763
Dotčený vodnĺ tok: Sázava, ř. km 18,5 (lDW 1o1oooo5)
čĺslohyd rog e otog l cké h o raj ón u, ČH P : 6920, 1-o9-o3_175o_o-oo
Správce vodnĺho toku o povodĺ: PovodÍ Vĺtavy s. p., Grafická 36, 15o 21 Praha 5
Celkový kopaclta stokové sĺtě:57,88 m3
o rl e nt o čn í so u řa d n Íc e vyú stě n

Množstvĺ:max. 304,2 l.s'1
Městský úřad Benešov, odbor žĺvotníhoprostředÍ, jako příslušný

vodoprávní úřad ve smyslu ustanovenÍ $
104 odst. 2 písm. c) a s 106 odst. 1 zákona ć,. 254/2oo7 Sb., vodní zákon ve zněnÍ pozdějších předplsů,
s só
zákona č,.L28/2ooo Sb., a jako speciáĺnístavebnÍúřadve smyslu 515 zákona č.Ĺ8g/žoo6Sb.,
vplatném
zněnÍ oznamu|e v souladu s 5 115 cĺtovaného zákona o vodách, k podanému návrhu zahájení

vodoprávní-

ho řízenĺ.

Jelikož Jsou vodoprávnímu řadu dobře známy poměry staveniště a návrh poskytuje dostatečný podklad pro
posouzení navrhované změny, upouští ve smyslu s 112 odst. 2 stavebního zákona od místního
šetřenÍ a
ústníhojednání.

Účastníci řízení mohou uplatnit své námltky a přlpomínky neJpozděJi do 10 dnů ode dne doručení,jlnak na
ně nebude možno vzít zřetel. Ve stejné době sdělí svá stanovĺska dotčenéorgány státní správy.
Do podkladů rozhodnutí lze nahlédnout a případné přlpomÍnky uplatnit na odboru Žp ĺvleÚ Benešov, Masarykovo nám. 100, 3. patro, č. dveří 327,ve dny pondělí a středa (od 8,00 do 17,00 hod.).
lng. Blanka Rittĺgová v. r
odborný referent

otisk úředního razítka

ľrłěÚ Týnec nad Sázavou se tímto žádá o vyvěšenĺ této vyhlášky na úřednÍ desce po dobu 15 dnü. Vyhláška

s datem

vyvěšeníasejmutí bude zaslána neprodleně na odbor životnÍho prostředí MěÚ Benešov po uply-

nutítéto lhtlty.

Vyvěšeno

Se|muto

4.:./ł.,.Íd/
Razítko a podpis MěÚ
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Rozdělovník
Účastnĺci řízenÍ - 5 27 odst. 1 správnĺho ŕádu (do vlostnĺch rukou)
Město Týnec nad Sázavou, prostřednictvÍm společností LUCIDA
s.r.o., lDDS: hq4i8m9
liil čelikovský, tidická 659, 25901Votice
Mllan čelikovský, Podělusy 4,2574tTýnec nad Sázavou
David Dvořák, Platanová 306, Želivec, 25168 Sulice
Mgr.Jltka Dvořáková, Platanová 306, Želivec, 25168 Sulice
Stanislava Šnajdrová, Na Valentinc e 4t|!7,15ooo Praha _ Smíchov
JUDr. Stanlslav Řemínek, Na Chmelnici 753,2574lTýnec nad
Sázavou

'
.
.
.
'
'
'
'
.
.
.
'
.
.
'

lng.Daniela ŘemÍnková, Na Chmelnicit53,25747Týnec

nad Sázavou

JosefHarapát, gen. Klapálka 1333, 272o7Kladno
Milena Harapátová, gen. Klapálka 1333, 272otKladno
Lesy čR, s.p., IDDS: e8jcfsn
Vratislav VlĘ Lovosická 6s9ls,19o oo Praha 9 - Prosek
KarolÍna Füzérová, Klírova t9l3lto,148 oo Praha Chodov
Karel Veselý, VosmÍkových L682/Lg,18ooo Praha 8 _ Libeň
KĘská správa a ridržba silnĺc Středočeského kraje, přÍspěvková organĺzace, lDD5: a6eJgmx
PovodÍ Vltavy s.p., závod Dolní Vltava, lDDS: gg4t8hf
ÚčastnÍcl řĺzení na rákladě motného dotčenípráv v ńvlslostl s povolením stavby
- c 27 odst. 2 správnlho ŕádu (doručenĺveřeJnou uyhtóškou ale
5 l'ąą odst. 6 spróviĺho řddu)
'osoby, Jejlchž vlastnické nebo jlné právo k sousedním pozemkům nebo stavbám na nlch, může
být stavebnírn povolením přÍmo dotčeno
pozemky p. č. 3185, 3t76,3t57l!, g!48, 3g7, 3lst/g,31su4, gtsLlg,315v8, gtsLl6,

'

g75t/t,3ts5lt6, st.286, st.287,372olĹ,gI42l7

v k. ú. Podělusy a parc. č,.g7g2/t,1525 v k. ú.
Týnec nad Sázavou
Účastníclřízení na základě možného dotčenípráv v souvlslosti s povotením stevby
- g 27 odst. 2 správnĺho ŕádu (do vlostnĺch rukou)

.
.
.
.
.

česká telekomunlkační infrastruktura a.s., IDSS: qa7425t

ČrzDlstribuce a.s,, IDDS:v95uqł

GridServlces, s.r.o., !DDS: jnnyJs6
Vodovody a kanalizace Týnec s.r,o., IDDS: y547zrj
osvětlenÍ Týnec, k. s., IDDS: f8mrm9
Dotčenéorgány:
MěÚ Týnec nad Sázavou - odbor Vlistavby, IDDS: vrpbfxs
Krajská hygĺenická stanice Středočeského kraje, ÚP Benešov, lDDS: hhcaí8e

.
'
'
.
'
.
.
.

Krajské ředitelství poĺlcle Středočeskéhokraje, ÚzemnÍ odbor Benešov, DopravnÍ inspektorát,

IDDS:2dtaiSu
Ústav archeologické památkové péčestředních Čech, lDDS: ealg3gd
MěÚ Benešov, odbor výstavby a ÚP, silničnísprávní rjřad _ zde
Mě[] Benešov, odbor výstavby a Úp, odděl. Úp - zde
MěÚ Benešov, odbor Žp _ státnÍspráva lesů - zde
MěÚ Benešov, odbor Žp - oaaěl. odpadü - zde

Příloha: složenka pro zaplacení správnĺho poplatku ĺ3 00o Kč) _ zmocněnec _ přĺlohou DS
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