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Praha, dne 13. 2. 2014

Věc: Odkanalizování souboru rodinných domů lokality Kopanský mlýn, kat. ú. Statenice - stavební
povolení

OZNÁMENÍ
ZAHÁJENÍ VODOPRÁVNÍHO

ŘÍZENÍ

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
Městský úřad Černošice jako věcně a místně příslušný vodoprávní úřad podle § 106 odst. 1
zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (dále vodní zákon), ve znění
pozdějších předpisů, a speciální stavební úřad podle § 15 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o
územním plánování a stavebním řádu, (dále jen stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů,
oznamuje, v souladu s § 115 vodního zákona, že na žádost Mondia, s.r.o., IČ: 49622994, Nad
Lávkou 784/3, 160 00 Praha 6, CZ-NACE: 68310, zastoupené na základě plné moci společností
RH-ARCH s.r.o., IČ: 49705890, Nekázanka 881/9, 110 00 Praha 1, bylo zahájeno vodoprávní
řízení ve věci:
stavebního povolení pro vodní dílo podle § 15 odst. 1 vodního zákona a
podle § 115 stavebního zákona
„Odkanalizování souboru rodinných domů lokality Kopanský mlýn, kat. ú. Statenice“
Projektová dokumentace: „Statenice – Kopanský mlýn – odkanalizování souboru rodinných domů“,
kterou vypracovala v říjnu 2013 Michal Otta, autorizovaný technik pro vodohospodářské stavby
(ČKAIT – 0001154) řeší stavbu splaškové kanalizace tlakové pro rodinné domy v obci Statenice.
Splašková kanalizace - tlaková
Je navržena stoka splaškové kanalizace tlakové V1 PE DN 90 v délce 1063,73 m včetně 3 ks
revizních šachet a 1 ks čerpací stanice.
Stavba splaškové kanalizace tlakové je umístěna na pozemcích č. parc. 340/8, 345/1, 349, 345/2,
348/1, 108, 113/1, 651, 135/27 (PK 116/1), 135/10, 135/19 a 135/3 v kat. ú. Statenice v souladu s
územním rozhodnutím č.j.: OVP-0639/2012 vydaným stavebním úřadem Velké Přílepy dne
6.2.2012 s nabytím právní moci dne 31.7.2012. Stavební úřad Velké Přílepy vydal ke stavbě
souhlas podle § 15 odst. 2 stavebního zákona č.j.: OVP-5386/2013 dne 13.12.2013.
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Podaná žádost poskytuje dostatečný podklad pro posouzení navrhovaných staveb a
vodoprávnímu úřadu jsou známy poměry na staveništi. Proto se podle § 112 odst. 2 stavebního
zákona upouští od ústního jednání a ohledání na místě.

Dotčené orgány mohou uplatnit závazná stanoviska a účastníci řízení své námitky, popřípadě
důkazy nejpozději do 10 dnů od doručení tohoto oznámení, jinak k nim nebude přihlédnuto.
V souladu s § 114 stavebního zákona může účastník řízení 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. Účastník řízení ve
svých námitkách uvede skutečnosti, které zakládají jeho postavení jako účastníka řízení, a důvody
podání námitek; k námitkám, které překračují rozsah uvedený ve větě první, se nepřihlíží.
K námitkám účastníků řízení, které byly nebo mohly být uplatněny při územním řízení, při
pořizování regulačního plánu nebo při vydání územního opatření o stavební uzávěře anebo
územního opatření o asanaci území, se nepřihlíží.
Účastníci řízení mohou nahlédnout do podkladů pro rozhodnutí na Městském úřadu Černošice,
OŽP, Podskalská 19, Praha 2, č. dveří 525, 5. patro v úřední hodiny.

otisk úředního razítka

Mgr. Lucie Kutláková
oprávněná úřední osoba

Vodoprávní povolení podléhá správnímu poplatku ve výši 3 000,- Kč. Správní poplatek byl
vyměřen investorovi podle zákona č. 634/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů, položky 18 odst.
1 písm. h) sazebníku a je splatný na účet města Černošice, číslo účtu 000019-0388063349/0800,
konstantní symbol: 378, variabilní symbol: 061361, specifický symbol: 4008. Kopie dokladu o
zaplacení poplatku musí být zaslána na MěÚ Černošice, OŽP, oddělení vodního hospodářství.

Toto oznámení se doručuje účastníkům řízení neuvedeným v rozdělovníku tohoto oznámení
veřejnou vyhláškou. Musí být vyvěšeno na úřední desce MěÚ Černošice po dobu 15 dnů. Poslední
den této lhůty je dnem doručení.

...................
vyvěšeno dne

razítko
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...................
sejmuto dne
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Rozdělovník:
Účastníci řízení na dodejku:
1. Mondia, s.r.o., Nad Lávkou 784/3, 160 00 Praha 6, zastoupení: RH-ARCH s.r.o.,
Nekázanka 881/9, 110 00 Praha 1 (datovou schránkou)
Ostatní účastníci řízení veřejnou vyhláškou
Dotčené orgány:
2. SÚ Velké Přílepy(datovou schránkou)
Na vědomí:
3. „1. Vodohospodářská spol. s r.o.“ (datovou schránkou)
4. Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. (datovou schránkou)
Na vědomí – k vyvěšení na úřední desku
5. Obec Statenice (datovou schránkou)
6. MěÚ Černošice – k vyvěšení na úřední desku - zde
7. OŽP - spisy/Kut
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