Městský úřad Černošice – odbor životního prostředí
Oddělení vodního hospodářství
Podskalská 1290/19
120 00 Praha 2
zivotni@mestocernosice.cz

Dle rozdělovníku

Oprávněná úřední osoba: Jindřiška Rýzlerová
Telefon: 221 982 204
E-mail: jindriska.ryzlerova@mestocernosice.cz
Stran: 3
sp.zn.: S-MUCE 63273/2017 OZP/V/Rýz
č.j.: MUCE 56772/2018 OZP/V/Rýz

Praha, dne 19. 9. 2018

Věc: Vodovod, splašková kanalizace, dešťová kanalizace a retenční nádrž - rekonstrukce
komunikace Boušovský, kat. ú. Statenice - prodloužení platnosti stavebního povolení

OZNÁMENÍ
ZAHÁJENÍ VODOPRÁVNÍHO

ŘÍZENÍ

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
Městský úřad Černošice, jako 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,
s pravomocí speciálního stavebního úřadu podle § 15 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním
plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, oznamuje, v souladu
s § 115 vodního zákona, že na návrh společnosti ALFA PRAHA s.r.o., IČ: 25615467, Pařížská
68/9, 110 00 Praha 1, CZ-NACE: 6820, ze dne 23.10.2017, bylo zahájeno vodoprávní řízení ve
věci:
I. podle § 115 odst.4 stavebního zákona:
prodloužení doby platnosti rozhodnutí č.j.: ŽP/MEUC-006564/2009/V/Bru-R ze dne 14.10.2009,
změněného rozhodnutím č.j. 67165/2015 OZP/V/Kut-R ze dne 2.12.2015 do 31.10.2019.
Ostatní části rozhodnutí č.j.: ŽP/MEUC-006564/2009/V/Bru-R ze dne 14.10.2009 zůstanou beze
změny.
Investor žádá o prodloužení doby platnosti stavebního povolení z důvodu, že došlo ke změně
etapizace projektu v areálu Boušovský v obci Statenice. Stavba byla povolena rozhodnutím č.j.:
ŽP/MEUC-006564/2009/V/Bru-R ze dne 14.10.2009, jehož platnost byla prodloužena rozhodnutím
č.j.: ŽP/MEUC-015672/2011/V/Bru-R ze dne 7.6.2011 do 31.10.2013, následně prodloužena
rozhodnutím č.j.: MUCE 36750/2013 OZP/V/Kut-R ze dne 29. 8. 2013 do 31.10.2015 a
prodloužena rozhodnutím č.j. 67165/2015 OZP/V/Kut-R ze dne 2.12.2015 do 31.10.2017.
Stavba byla povolena v kraji Středočeském, okrese Praha – západ, obci Statenice,
hydrogeologický rajon: 6250, hydrogeologický útvar: 62500, vodní tok: Únětický potok, Č.H.P: 112-02-012, na pozemcích č. parc. 354, 156/1, 157 a 49 v kat. ú. Statenice.
Okruh účastníků řízení stanovil vodoprávní úřad dle ust. § 109 stavebního zákona a jsou jimi
vedle žadatele - ALFA PRAHA s.r.o., vlastník pozemku č. parc. 354 kat. ú. Statenice - Krajská
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správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, Zborovská 81/11, 150 21
Praha, na nichž má být stavba prováděna a vlastníci staveb na pozemcích, na kterých má být
stavba prováděna – RWE Distribuční služby, s.r.o., Vojenská ubytovací a stavební správa Praha,
PČR DI Praha venkov-JIH, ÚAPPSČ, ČEZ Distribuce, a.s., CETIN, a.s., a vlastníci sousedních
pozemků jejichž vlastnické právo může být prováděním stavby přímo dotčeno.
Podle ustanovení § 115 odst. 4 stavebního zákona může stavební úřad na odůvodněnou žádost
stavebníka, podanou před uplynutím platnosti stavebního povolení, platnost stavebního povolení
prodloužit.
Vzhledem k tomu, že se jedná o řízení s velkým počtem účastníků ve smyslu § 144 odst. 1 zákona
č. 500/2004 Sb., správní řád, doručování je prováděno veřejnou vyhláškou.
Účastníci řízení mohou uplatnit své námitky do 10 dnů ode dne doručení tohoto oznámení, jinak
k nim nebude přihlédnuto. Ve stejné lhůtě jsou povinny sdělit svá stanoviska dotčené orgány .
Účastníci řízení mohou nahlédnout do podkladů pro rozhodnutí na Městském úřadu Černošice,
OŽP, Podskalská 19, Praha 2, č. dveří 520, 5. patro v úřední hodiny.
Žadatel je povinen doplnit ve výše uvedené lhůtě :
-

doklad o zaplacení správního poplatku

Jindřiška Rýzlerová
oprávněná úřední osoba
Vodoprávní rozhodnutí o prodloužení stavebního povolení podléhá správnímu poplatku ve výši
1 000,- Kč. Správní poplatek byl vyměřen investorovi podle zákona č. 634/2004 Sb., ve znění
pozdějších předpisů, položky 18 odst. 2 sazebníku a je splatný na účet města Černošice, číslo účtu
000019-0388063349/0800, konstantní symbol: 378, variabilní symbol: 061361, specifický symbol:
63273. Kopie dokladu o zaplacení poplatku musí být zaslána na MěÚ Černošice, OŽP, oddělení
vodního hospodářství.
Toto oznámení se doručuje účastníkům řízení veřejnou vyhláškou a musí být vyvěšeno na úřední
desce MěÚ Černošice, po dobu 15 dnů. Poslední den této lhůty je dnem doručení.

..................…
vyvěšeno dne

razítko

...................
sejmuto dne

Rozdělovník:
Účastníci řízení na dodejku:
1. ALFA PRAHA s.r.o., Olivova 1398/7, 110 00 Praha 1 (datovou schránkou)
Ostatní účastníci řízení – veřejnou vyhláškou:
2. RWE Distribuční služby, s.r.o.
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3.
4.
5.
6.
7.
8.

CETIN, a.s.
PČR DI Praha venkov-JIH
ÚAPPSČ
ČEZ Distribuce, a.s.
Vojenská ubytovací a stavební správa Praha
vlastníci pozemků č. parc. 354, 156/1, 157 a 49 v kat. ú. Statenice a vlastníci sousedních
pozemků v kat. ú. Statenice

Dotčené orgány:
9. SÚ Velké Přílepy (datovou schránkou)
10. HZS Středočeského kraje, pracoviště Řevnice, Havlíčkova 174, 252 30 Řevnice
(datovou schránkou)
11. Krajská hygienická stanice Stř. kraje, Dittrichova 17, 128 01 Praha 2 (datovou schránkou)
Na vědomí:
12. „1. Vodohospodářská spol. s.r.o.“, Kladenská 132, 252 64 Velké Přílepy (datovou schránkou)
13. Severočeské vodovody a kanalizace, a.s., Lidická 1642, 252 63 Roztoky u Prahy
(datovou schránkou)
14. Krajská správa a údržba silnic, Zborovká 81/11, 150 21 Praha 5 (datovou schránkou)
15. OÚ Statenice – k vyvěšení na úřední desku (datovou schránkou)
16. MěÚ Černošice – k vyvěšení na úřední desku - zde
17. OŽP - spisy/Rýz
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