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Rozhodnutí o prodlouženíp!atnosti stavebního povolení
,,so 301- Dešťová kanalizace"

na pozemcích p.

č.38a5/t4,gt47lL,3t4715,3L66|t,3t75/L,3t88ĺ2,3Lso12,3t46lt,372ol2,3LĄ712
v k. ú. Podělusy a p. ć,.384512,38z9lt v k. ú. Týnec nad Sázavou.

Městský úřad Benešov, odbor životního prostředí, jako věcně příslušnývodoprávní úřad ve smyslu ustanovení5 L04 odst.2 písm. c) a 5106 odst. 1zákona ć'254/2007 Sb., o vodách a o změně některých zákonů
(vodnízákon), ve zněnípozdějšíchpředpisů,9 66 zákona č'I28/2ooo Sb., o obcích (obecnízřízení)ve znění
pozdějšíchpředpisů a jako specĺálnístavebníúřad ve smyslu 5 15 odst. 1 písm. d) zákona č. 183/2006 Sb., o
územnímplánování a stavebním řádu (stavební zákon) ve znění pozdějších předpisů a místně příslušný
správní orgán podle ustanovení 5 1]- zákona č. 5oo/2oo4 Sb. (správní řád) ve znění pozdějších předpisů
vydává

RozHoDNUTí

na základě návrhu z79.Io.2o2O podaného právnickou osobou _ městem Týnec nad Sázavou, se sídlem
K Náklí 4o4,257 41Týnec nad Sázavou, lČo oo2 329o4, předložených podkĺadů,projednalve smyslu 5 ]-].5
odst.4 stavebního zákona váš návrh a:

A. u rozhodnutí č' j.: MUBN/13o5I6/2o18loVH zI2'tI.201-8 prodlužuje platnost stavebního povolení
stavby vodního díla - ,,So 301 - Deštbvá kanalizace" na pozemcích p. č. 3845lt4,3t47lĹ,3L47ls,3L66lL,
3Ĺ75lt, 3Ĺ88|2,3L5ol2,3146|t,3720/2,3Ĺ4712 v k. ú. Podělusy a p. č,.384512,3829|t v k. ú. Týnec nad
Sázavou v rámci stavby: ,,Týnec nad Sázavou
právní moci tohoto rozhodnutí.

-

chodník podél silnice

lll/tosl3' - do

30.04.2o22 od nabytí

Účastníci ŕízení,na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu dle $ 27 odst. 1 zákona č. 500/2004 sb.,
správní řád ve znění pozdějších předpisů:

o

město Týnec nad Sázavou, se sídlem K Náklí 4o4,257 41 Týnec nad Sázavou, lČo oo2 32 9o4.

odůvodnění

MěÚ Benešov - odbor Žp obdržel l9'1o.2o2o od právnické osoby - města Týnec nad Sázavou, se sídlem
K Náklí 4o4, 257 41 Týnec nad Sázavou, lčo 0o2 32 9o4 (dále jen ,,navrhovatel"), žádost o prodloužení stavebního povolení vodního díla - ,,So 301 - Dešťová kanalizace" na pozemcích p. č' 3845/1'4,3L47 /t,3L47 /5,
g766/I,3175/7,3L88/2,3I5o/2,3L46lI,3720/2,31'47/2 v k. ú. Podělusy a p.č. 3845/2,3829/I v k. ú.

Týnec nad Sázavou. Důvodem prodloužení stavebního povolení je odložení zahájení stavby na duben 202L.
Dnem podání návrhu bylo zahájeno vodoprávnířízení.
www' benesov-cĺtv.cz
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Stavba byla povolena rozhodnutím MěÚ Benešov - odborem ŹP, č. i.: MUBN/13051'6/Żo78/ovT zI2.1't,
2018, které nabylo právní moci 1"4'12'20L8 včetně povolení nakládání s vodami.
Městský úřad Benešov - odbor Žľ 1ako příslušný vodoprávní úřad oznámil dotčeným orgánům státní správy

a účastníkůmřízenízahájení vodoprávního řízeníopatřením z 20.1'L.2o2o, č. j.: Vod. 231'-19838Ll2o2o
(MUBN/19838L/2020]1, s upozorněním, že účastníciřízenímohou námitky, popřípadě důkazy uplatňovat

řízení v zákonem stanonejpozději do 15 dnů od jeho obdržení.oznámení bylo doručeno všem účastníkům
vené lhůtě před vydáním tohoto rozhodnutí.

Vodoprávní úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použitíustanovení právních předpisů ve
výroku uvedených.

Vypořádánís návrhy a námitkami účastníků:

-

Účastníci neuplatnili návrhy a námitky.

Vypořádání s vyjádřeními účastníků
k podkladům rozhodnutí
- Účastnícise k podkladům rozhodnutínevyjádřili.

odbor Žp ĺvcÚ Benešov přezkoumal předloženou žádost o prodlouženíplatnosti stavebního povolení na
stavbu výše uvedeného vodního díla, nejsou ohroženy zájmy společnosti ani ostatních účastníkůŕízení,a
proto rozhodl tak, jak je uvedeno ve výroku tohoto rozhodnutí. Ostatní podmínky uvedené ve stavebním
povolení zůstávají v platnostĺ.
Správní poplatek podle zákona č.63412004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějšíchpředpĺsůve výši
1000 Kč byl uhrazen 24'11,.2020.

Poučeníúčastníků
Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat podle ustanovení s 81 správního řádu, vněmž se uvede, v jakém
rozsahu se rozhodnutí napadá a namítaný rozpor s právními předpĺsy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo
ŕízení,jež mu předcházelo do ].5 dnů ode dne jeho doručeníke Krajskému úřadu Středočeského kraje, Zborovská 11, 15o 2IPraha 5, podáním učiněným u odboru Žp vlcÚ Benešov.

otisk úředního razítka
Marcela Velebilová, DiS', v.
odborný referent

r

MěÚ Týnec nad Sázavou a MěÚ Benešov se tímto źádajío vyvěšenítétovyhlášky na úřednídesce po dobu
15 dnů. Vyhlášku s datem vyvěšenía sejmutí neprodleně MěÚ zašle na odbor Žp veÚ Benešov po uplynutí

této doby.

Sejmuto

Vyvěšeno

Razítko a podpis MěÚ

www. benesov-cĺtv'cz
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Rozdělovník
Účastníci řízení- 5 27 odst. 1 správního řádu (do vlastnĺch rukou)
o město Týnec nad Sázavou, K Náklí 404,257 41 Týnec nad Sázavou
o Jiří Čelikovský, Lidická 659, 2590]. Votice
o Milan čelikovský, Podělusy 4,2574LTýnec nad Sázavou
o Davĺd Dvořák, Platanová 306, Želivec, 25168 Sulice
o Mgr. Jitka Dvořáková, Platanová 306, Želĺvec, 25168 Sulice
o Stanislava šnajdrová, Na Valentinc e 4L/L7 ,15oo0 Praha - Smíchov
o JUDr. Stanĺslav Řemínek, Na Chmełnĺcit53,2574I Týnec nad Sázavou
. lng.Daniela Řemínková, Na ChmelniciI53,2s741'Týnec nad Sázavou
o Josef Harapát, gen. Klapálka 1333,272 01 Kladno
o Milena Harapátová, gen' Klapálka t333,272 01 Kladno

.
o
o
o
o
o

Lesy čR, s.p., lDDS: e8jcfsn

Vratislav Vlk, Lovosĺcká 659/5,190 00 Praha 9 _ Prosek
Karolína Füzérová, Klírova 79t3/I0,148 00 Praha - Chodov
Karel Veselý, Vosmíkových 1'682/t3,18000 Praha 8 - Libeň
Krajská správa a údržbasilnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, lDDS: a6ejgmx
Povodí Vltavy s.p., závod DolníVltava, lDDS: gg4t8hf

Účastníci řízení na základě možného dotčenípráv v souvislosti s povolením stavby - 9 27 odst. 2 správnĹ
ho řádu (doručenĺ veřejnou vyhlóškou dle 5 144 odst' 6 správnĺho řődu) - osoby, jejichž vlastnické nebo jiné
právo k sousedním pozemkům nebo stavbám na nich, můžebýt prodloužením stavebního povolení přímo
dotčeno
a

pozemky p' č. 3L85, 3t76, 315711, 3'J.48, 337, 3157/3, 3L5L/4, 3I51'l9, 3!51'/8, 3I5t/6, 3I5I/t,
3L55/L6, st. 286, st.287,3720/I,31'42/7 v k. ú. Podělusy a parc, č.3L92/t,1525 v k. ú' Týnec nad
Sázavou

Účastníci řízení na základě možného dotčenípráv v souvislosti s povolením stavby - s 27 odst. 2 správnĹ
ho řádu (do vlastních rukou)

.
.
o
o
o
o

česká telekomunikační infrastruktura a.s., lDSS: qa7425t
Ćtz Distribuce a.s', lDDS:v95uqfy
Telco Pro Services a.s., IDDS: id6pgkc
GrĺdServices,s'r.o., lDDS:jnnyjs6
Vodovody a kanalizace Týnec s'r,o., lDDS: y547zrj
osvětleníTýnec, k. s,, lDDS: f8mrm9

Dotčenéorgány:
o MěÚ Týnec nad Sázavou

- odbor výstavby,

IDDS: vrpbfxs

o
o

Krajská hygienĺcká stanice Středočeského kraje, ÚP Benešov, lDDS: hhcai8e
Krajské ředitelství policie Středočeského kraje, Územní odbor Benešov, Dopravní inspektorát, lDDS:

.
.
o
.
o

2dtaĺ5u
Ústav archeologické památkové péčestředních čech, lDDS: eaig3gd
MěÚ Benešov, odbor výstavby a ÚP, silničnísprávníúřad - zde
MěÚ Benešov, odbor výstavby a ÚP, odděl. Úp _ zde
MěÚ Benešov, odbor Žp _ státní správa lesů - zde
MěÚ Benešov, odbor Žp - odděl. odpadů - zde
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