
MĚSTSKÝ ÚŘAD VLAŠIM  
Jana Masaryka 302, 258 01 Vlašim 
ODBOR VÝSTAVBY A ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ 
 

Telefonní ústředna:  +420 313 039 313       ID dat. schránky:  zbjbfmb   Internet:  www.mesto-vlasim.cz 

 
 
 

Žadatel: 
Obec Dunice, IČO 00473499  
Dunice č.p. 12  
257 68  Dolní Kralovice 
 
zastoupen Tomášem Černým, Okružní č.p.1846, 258 01 Vlašim 
 

Rozhodnutí  
 
Dne 26.11.2019 podala Obec Dunice, se sídlem Dunice č.p.12, 257 68 Dolní Kralovice, která je zastoupena 
Tomášem Černým, Okružní č.p.1846, 258 01 Vlašim (dále jen „žadatel“), žádost na vydání územního 
rozhodnutí na umístění stavby pro stavbu pod názvem: 

Dunice - vodovod 

(dále jen „stavba“) na pozemku:  pozemková parcela číslo 192/2, 326 v k.ú. Těškovice u Onšova, pozemková 
parcela číslo 2046, 1797/4, 1796/2, 1808/1, 1846/1, 1806/1, 2004, 1821/1, 1501, 1502, 1143/1, 1855/7, 
1855/2, 1746/9, 2055, 2056, 1500, 1503/2, 1503/1, 1783/2, 1142/6, 1747, 1109, 1847/4, 1852, 1851, 1110 
a stavební parcela číslo 66, 91 vše v k.ú. Dunice, pozemková parcela číslo 40/13, 278/1, 275, 40/7 v k.ú. 
Chlovy.  
 

Městský úřad Vlašim, odbor výstavby a územního plánování, jako stavební úřad příslušný podle ustanovení 
§ 13 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění (dále 
jen "stavební zákon"), přezkoumal podle § 18 odst.5 a § 90 stavebního zákona, v územním řízení žádost na 
vydání územního rozhodnutí o umístění stavby na shora uvedenou stavbu a na základě tohoto přezkoumání 
a vedeného řízení vydává podle § 92  stavebního zákona a § 9 vyhlášky č.503/2006 Sb., o podrobnější 
úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, v platném znění 

 
územní rozhodnutí o umístění stavby. 

 

Popis záměru: 

Předmětem DUR (dokumentace pro územní řízení) je stavba vodovodu pro obec Dunice, která zasahuje do 
správního obvodu Obce s rozšířenou působností (ORP) Pelhřimov (k.ú. Těškovice u Onšova a k.ú. Chlovy) a 
správního obvodu Obce s rozšířenou působností (ORP) Vlašim (k.ú. Dunice). Záměr jako celek je členěn na 

Číslo jednací: VYST 64317/19-PEH 
Sp.zn.: VYST/122/2020-PEH Číslo spisu: VYST/122/2020-PEH 

Oprávněná úřední osoba: Bc. Hana Petrásková 
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objekty: SO 01 Přívodní řad, SO 02 Zásobovací řad, SO 03 Rozvodné řady, SO 04 Vodovodní přípojky, SO 05 
Vodojem, SO 06 Elektro přípojka.  

Na správní území ORP Pelhřimov zasahuje část záměru SO 01 Přívodní řad umístěný na pozemcích 
pozemkové parcely číslo 192/2 a 326 v k.ú. Těškovice u Onšova a pozemkové parcely číslo 40/7, 40/13, 275 
a 278/1 v k.ú. Chlovy. Ostatní SO - větší část záměru se nachází na území ORP Vlašim. 

SO 01 Přívodní řad – vodovodní řad bude začínat napojením na stávající ocelové potrubí DN 525 mm a to 
v místě, kde se nachází odběrné místo /vodoměrná šachta/ pro obec Chlovy na pozemku parc.č. 192/2 
v k.ú. Těškovice u Onšova. Ukončen bude ve vodojemu 10 m3, na pozemku parc.č.1747 v k.ú. Dunice. Řad 
bude proveden z materiálu PVC, PE 100 RC, DN 80 mm, délka cca 1099 m. 

SO 02 Zásobovací řad – vodovodní řad povede z vodojemu 10 m3, na pozemku parc.č. 1747 v k.ú. Dunice. 
Ukončen bude sekčním šoupětem na hranicích pozemků parc.č. 1747/4 a 2046 v k.ú. Dunice. Řad bude 
proveden z materiálu PVC, PE 100 RC, DN 80 mm, délka cca 405 m. Za sekčním šoupětem směrem do obce 
začíná rozvodný řad A. 

SO 03 Rozvodné řady – rozvodné řady pro obec Dunice jsou navrženy tak, aby pokryly celou zástavbu. Řady 
A, B, C, D, E a F budou provedeny z materiálu PVC, PE 100 RC, DN 50 až 80 mm, celková délka cca 1418 m. 
Na jednotlivých rozvodných řadech budou vysazeny navrtací pasy a šoupátka pro jednotlivé vodovodní 
přípojky.  

SO 04 Vodovodní přípojky – na nové rozvodné řady bude napojeno celkem 36 kusů vodovodních přípojek. 
Jedná se o veřejnou část, která bude ukončena vodoměrnou šachtou umístěnou na veřejném prostoru 
společně s domovním šoupátkem. Potrubí přípojek bude z materiálu PE100 RC, DN 25 mm. 

SO 05 Vodojem – pro zajištění dostatečné akumulace pitné vody bude na pozemku parc.č.1747 v k.ú. 
Dunice vybudován nový vodojem 1x10 m3. Plnění vodojemu z potrubí Pevaku přívodním řadem bude 
gravitační. Jedná se o zemní jednokomorový vodojem o akumulaci 1 10 m3. Objekt vodojemu je řešen jako 
sestava železobetonových prefabrikovaných prvků mající podzemní a nadzemní část. Vodojem je složen ze 
třech částí – akumulační nádrže, manipulační komory a vstupní komory. Odpadní potrubí z materiálu PVC 
KG, DN 150 bude uloženo podél trasy nového zásobovacího řadu. 

SO 06 Elektro přípojka – pro potřeby vodojemu bude vybudována elektrická přípojka. Odběrné místo bude 
z elektrického sloupu transformační stanice BN 6023 na pozemku parc.č.2046. Na tomto pozemku bude 
před vodojemem osazen i elektroměrový pilíř. Z tohoto místa povede zemní kabelová přípojka NN do 
pojistkové skříně na stěně vodojemu. Ve vodojemu bude umístěna rozvodnice RM1. 

Další podrobnosti jsou patrné z projektové dokumentace stavby. 

 

Pro umístění  a projektovou přípravu stavby se stanoví tyto podmínky: 

1. Stavba bude umístěna na pozemcích: pozemková parcela číslo 192/2, 326 v k.ú. Těškovice u 
Onšova, pozemková parcela číslo 2046, 1797/4, 1796/2, 1808/1, 1846/1, 1806/1, 2004, 1821/1, 
1501, 1502, 1143/1, 1855/7, 1855/2, 1746/9, 2055, 2056, 1500, 1503/2, 1503/1, 1783/2, 1142/6, 
1747, 1109, 1847/4, 1852, 1851, 1110 a stavební parcela číslo 66, 91 vše v k.ú. Dunice, pozemková 
parcela číslo 40/13, 278/1, 275, 40/7 v k.ú. Chlovy (vzhledem k rozsáhlosti stavby je přílohou 
rozhodnutí pouze situační výkres širších vztahů).  

2. Projektová dokumentace pro povolení předmětné stavby ve stavebním řízení bude zpracována    
oprávněnou osobou. Projektant odpovídá za správnost, celistvost a úplnost a bezpečnost stavby 
provedené podle jím zpracované projektové dokumentace a proveditelnost stavby podle této 
dokumentace, jakož i za technickou a ekonomickou úroveň projektu, technologického zařízení 
včetně vlivů na životní prostředí. 

3. Projektová dokumentace pro povolení předmětné stavby bude vypracována v souladu 
s vyhl.č.268/2009 Sb. o obecných požadavcích na stavby 
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4. Projektová dokumentace pro povolení předmětné stavby bude vypracována v souladu 
s vyhl.č.367/2005 Sb. o  technických požadavcích pro vodní díla 

5. Budou plně dodrženy a do projektové dokumentace pro stavební řízení zapracovány podmínky ze 
„Souhlasu s umístěním stavby a s prováděním činnosti v ochranném pásmu zařízení distribuční 
soustavy (elektrická síť) ve vlastnictví E.ON Distribuce, a.s. ze dne 17.12.2019 zn. M18416-
26022726, které je nedílnou součástí rozhodnutí pro stavebníka 

6. Do projektové dokumentace pro stavební řízení budou zapracovány a při provádění stavby 
kabelového vedení NN budou plně dodrženy podmínky z vyjádřeních společnosti ČEZ Distribuce, 
a.s. ze dne 26.08.2019 zn.0101167256, ze dne 26.08.2019  zn. 0101167259, ze dne 26.08.2019 zn. 
0101167252 a ze dne 05.09.2019 1105357434-128/2019, která jsou nedílnou součástí rozhodnutí 
pro stavebníka. 

7. Do projektové dokumentace pro stavební řízení budou zapracovány a při provádění stavby 
kabelového vedení NN budou plně dodrženy požadavky obsažené ve vyjádření společnosti CETIN 
a.s. ze dne 22.08.2019 č.j. 728039/19, které je nedílnou součástí rozhodnutí pro stavebníka. 

8. Budou plně dodrženy a do projektové dokumentace pro stavební řízení zapracovány podmínky z 
vyjádření Povodí Vltavy s.p. ze dne 06.06.2019 zn. 34363/2019/-242-Gá: 
a) Stavba bude provedena v souladu s ČSN 75 2130 – Křížení a souběhy vodních toků s dráhami, 

pozemními komunikacemi a vedeními. 
b) Přechod vodního toku bude realizován podvrtem. 
c) Vodovod bude uložen v celé délce přechodu přes vodní tok do chráničky. Krytí potrubí ode dna 

bude min 1,2 m, v souběhu s vodním tokem bude trubka ve vzdálenosti min 2 m od břehové 
hrany vodního toku. 

d) Místo přechodu vodního toku bude na obou březích označeno ocelovými sloupky, které budou 
ukotveny v betonových bločcích. 

e) Stavební činností nebude ohrožena jakost povrchových nebo podzemních vod zejména 
závadnými látkami podle ustanovení § 39 vodního zákona. Na stavbě budou prostředky pro 
likvidaci případné havárie. Pracovní mechanismy musí být v bezvadném technickém stavu. 
Doplňování pohonných hmot a provozních náplní musí být prováděno na zabezpečené ploše 
v dostatečné vzdálenosti od vodního toku. Pro stavbu bude zpracován jednoduchý havarijní 
plán. 

f) Stavebník vyzve Povodí Vltavy, státní podnik, k uzavření smluvního vztahu, kterým budou 
sjednány podmínky pro umístění a užívání stavby na pozemku v právu hospodařit Povodí 
Vltavy, státní podnik a tento smluvní vztah bude uzavřen do vydání rozhodnutí/opatření o 
provedení stavby. 

g) Výzva k uzavření smluvního vztahu, doložená situací, zákresem záboru všech jednotlivých 
staveb do katastrální mapy, seznamem skutečně dotčených pozemků v právu hospodařit 
Povodí Vltavy, státní podnik (pokud je zábor pozemku po dobu výstavby odlišný od záboru 
trvalého charakteru, /i služebnost/, tak je třeba uvést rozsah obou záborů a zábor je nutno 
uvést včetně vyznačení případného zařízení staveniště a včetně meziskládky vytěžené zeminy), 
předpokládanou výměrou jednotlivých záborů v m2, účelem záboru se specifikací staveb a 
objektů na něm umístěných, termínem zahájení a ukončení prací na pozemku, platným 
stanoviskem a dále dle stanoviska, bude doručena v dostatečném časovém předstihu na Povodí 
Vltavy, státní podnik, závod Dolní Vltava, majetkové oddělení, Grafická 36, 150 21 Praha 5. 

h) S ohledem na velikost dočasného záboru a délku jeho trvání bude dále uzavřen příslušný 
smluvní vztah na užívání pozemku po dobu stavby, a to do vydání rozhodnutí/opatření o 
provedení stavby. 

i) Projektová dokumentace ke stavebnímu (vodoprávnímu) povolení nám bude předložena ke 
stanovisku správce povodí. 



 

Telefonní ústředna:  +420 313 039 313       ID dat. schránky:  zbjbfmb   Internet:  www.mesto-vlasim.cz 

9. Budou plně dodrženy podmínky ze závazného stanoviska Krajské hygienické stanice Středočeského 
kraje, územní pracoviště Benešov, ze dne 30.09.2019 Čj. KHSSC 45002/2019: 

a) Nejpozději při závěrečné kontrolní prohlídce stavby bude předložen laboratorní rozbor vzorku 
vody ze spotřebiště Dunice v rozsahu rozboru „úplný“ stanovený § 3 odst.2 zákona o veřejném 
zdraví ve spojení s § 4 odst.5 vyhlášky č.252/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky 
na pitnou a teplo vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody, ve znění pozdějších předpisů. 

b) Nejpozději při kolaudaci stavby bude předložen doklad, že při realizaci stavby byly pro přímý 
styk s pitnou a teplou vodou použity pouze výrobky, které byly před uvedením na trh ověřeny, 
že při účelu jejich užití nedojde k nežádoucímu ovlivnění pitné vody, jak stanoví § 5 odst.11 
zákona a použitý materiál pro vodovodní rozvody vyhovuje požadavkům vyhlášky č.409/2005 
Sb., o hygienických požadavcích na výrobky přicházející do přímého styku s vodou a na úpravu 
vody, ve znění pozdějších předpisů. 

10. Budou plně dodrženy a do projektové dokumentace pro stavební řízení zapracovány podmínky ze 
závazného stanoviska orgánu státní správy lesů MěÚ Vlašim ze dne 15.01.2020 č.j.ZIP: 25148/19 
NoI : 
a) Při realizaci stavby a jejím používání nesmí být poškozován porost na lesních pozemcích ani 

jejich kořenový systém. 
b) Na lesních pozemcích nebude skladován stavební materiál ani odpady. 
c) Stavba bude realizována v souladu s dokumentací, která byla dodána s touto žádostí dne 

28.08.2019 a je nedílnou součástí veden. 

11. Budou plně dodrženy a do projektové dokumentace pro stavební řízení zapracovány podmínky z 
vyjádření orgánu státní správy lesů MěÚ Pelhřimov ze dne 23.01.2020 č.j.OŽP/2275/2019-2 : 
d) Při ručním výkopu se nesmí přerušit kořeny o průměru nad 3 cm, poranění a konce přerušených 

kořenů je nutno ošetřit sadovnickým balzámem.  

12. Budou plně dodrženy a do projektové dokumentace pro stavební řízení zapracovány podmínky 
z vyjádření orgánu ochrany přírody a krajiny MěÚ Pelhřimov ze dne 23.01.2020 č.j.OŽP/2275/2019 : 
e) Akci je třeba připravit tak, aby nebyla v rozporu s § 7 zákona o ochraně přírody a krajiny, kde je 

stanoveno, že dřeviny jsou chráněny před poškozováním a ničením,  pokud se na ně nevztahuje 
ochrana přísnější ( § 46 a 48) nebo ochrana podle zvláštních předpisů. Je třeba v projektu 
zabezpečit, aby akce neprobíhala v těsné blízkosti vzrostlých dřevin.  

f) Stavba bude respektovat ČSN DIN 18920 ( 839061 ) „Sadovnictví a krajinářství, Ochrana stromů, 
porostů a ploch pro vegetaci při stavebních činnostech“ (dále jen ČSN). Nesmí dojít k hloubení 
výkopů v kořenové zóně dřevin ( plocha pod korunou stromu či keře zvětšená o 1,5 m od 
okapové linie koruny ). Pokud se tomu nelze vyhnout, musí být výkop ruční a nejméně 2,5 m od 
paty kmene ( technické sítě je lépe vést protlakem ). 

13. Budou plně dodrženy a do projektové dokumentace pro stavební řízení zapracovány podmínky 
z vyjádření společnosti PEVAK Pelhřimov, družstvo, ze dne 06.09.2019 : 

       a)  V dalších stupních projektové dokumentace požadujeme vyřešení způsobu napojení na stávající       
potrubní systém PEVAKu, měření odebrané vody a osazení vodovodních armatur. Dále technické 
řešení prostupu přes obvodovou stěnu vodoměrné šachty. 

14. Budou dodrženy podmínky z vyjádření orgánu ochrany ZPF odboru životního prostředí MěÚ 
Pelhřimov, ze dne 08.04.2020 
a) Zajištění řádného provedení skrývky kulturních vrstev půdy v šíři manipulačního pruhu určeném 

pro skrývku (výkop + plocha pro uložení výkopku, příloha) na dotčených pozemcích náležejících 
do ZPF, její dočasné uložení a oddělení od ostatní výkopové tak, aby mohla být použita 
k následné rekultivaci dotčených pozemků. 
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b) Přebytečný objem výkopové zeminy nebude rozhrnován po povrchu pozemků náležejících do 
ZPF. 

c) Neprodleně po provedení stavby bude zajištěno zpětné rozprostření kulturních vrstev půdy 
(ornice) v ploše skrývky a provedena zpětná rekultivace, přičemž celková doba nezemědělského 
využití zemědělské půdy (doba stavby + doba rekultivace) nesmí překročit jeden rok. 

d) Vlivem stavby nesmí dojít k negativnímu ovlivnění hydrologických a odtokových poměrů 
v území a erozi půdy. 

e) Budou provedena taková opatření, aby při provádění stavby na pozemcích náležejících do ZPF 
nedošlo k úniku pevných, kapalných a plynných látek poškozující ZPF a jeho vegetační kryt. 

f) Dojde-li při křížení trasy vedení s nezpevněnou polní cestou k jejímu překopu bude provedeno 
takové opatření, aby nedošlo ke zhoršení přístupu k navazujícím zemědělsky 
obhospodařovaným pozemkům. 

15. Budou dodrženy podmínky stanoviska odboru dopravy a silničního hospodářství MěÚ Vlašim, ze 
dne 02.09.2019: 
g) Pro případné stanovení přechodné úpravy provozu v průběhu stavby na dotčené silnici bude 

požádán MěÚ Vlašim, odbor DSH na základě ustanovení § 124 odst.6 a § 77 zákona č.361/2000 
Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, v platném znění. 

h) Stavbou nebudou omezována práva a právem chráněné zájmy majitelů sousedních 
nemovitostí. 

16. Stavba kabelové přípojky NN  SO 06 nepodléhá ohlášení či stavebnímu povolení, v souladu 
s ustanovením § 119 stavebního zákona nepodléhá oznámení o užívání ani vydání kolaudačního 
souhlasu, po jejím řádném dokončení (včetně revizních zpráv) ji lze užívat. 

17. Stavba (SO 01 – SO 05) může být provedena pouze na základě stavebního povolení, o které si 
stavebník musí požádat. Městský úřad Vlašim odbor životního prostředí – vodoprávní úřad 
(speciální stavební úřad) je správním orgánem příslušným k vedení stavebního řízení pro 
předmětnou stavbu. 

Účastníkem řízení dle § 27 odst. 1 písm. a) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění předpisů 
(dále jen "správní řád") je Obec Dunice, Dunice č.p.12, 257 68 Dolní Kralovice. 

 

Odůvodnění 

Dne 26.11.2019 podala Obec Dunice, Dunice č.p.12, 257 68, která je zastoupena Tomášem Černým, Okružní 
č.p.1846, 258 01 Vlašim, žádost o vydání územního rozhodnutí na umístění stavby  pro uvedenou stavbu. 
Uvedeným dnem bylo územní řízení zahájeno. 

Jelikož žádost o vydání územního rozhodnutí nebyla doložena předepsanými náležitostmi podle § 86 
stavebního zákona a neposkytovala tak dostatečný podklad pro posouzení umístění navrhované stavby – 
záměru, byl stavebník vyzván k doplnění podkladů a usnesením ze dne 06.01.2020 č.j.VYST 287/20  Sp.zn. 
VYST/122/2020 bylo řízení přerušeno. K dnešnímu dni byly chybějící podklady doplněny. 

Okruh účastníků územního řízení stavební úřad stanovil podle § 85 stavebního zákona. S ohledem na 
povahu stavby stavební úřad přiznal postavení účastníků řízení žadateli, vlastníkům a provozovatelům sítí 
technické infrastruktury a vlastníkům pozemků a staveb dotčených stavbou včetně vlastníků sousedních 
pozemků a staveb, jejichž práva by mohla být přímo dotčena umístěním, realizací a následným provozem 
navrhované stavby. 

Účastníci řízení podle ustanovení § 85 odst.1 stavebního zákona jsou (žadatel): Obec Dunice,  se sídlem 
Dunice č.p.12, 257 68 Dolní Kralovice. 
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Účastníci řízení podle ustanovení § 85 odst.2 písm. a) stavebního zákona jsou (vlastníci pozemku nebo 
stavby, na kterých bude předmětná stavba umístěna a ten, kdo má jiné věcné právo k tomuto pozemku 
nebo stavbě): 
Ing. Aleš Pícha, Jižná č.p. 45, Pluhův Žďár, 378 21 Kardašova Řečice; Marie Šimková, Dunice č.p. 23, 257 68 
Dolní Kralovice; Marie Urbánková, Dunice č.p. 23, 257 68 Dolní Kralovice; Ludmila Burdová, Lipová č.p. 131, 
257 68 Dolní Kralovice; Zdeněk Sovka, Těškovice č.p. 12, Onšov, 395 01 Pacov; Karel Urbánek, Dunice č.p. 8, 
257 68 Dolní Kralovice; CETIN a.s., Českomoravská č.p. 2510/19, Libeň, 190 00 Praha 9; ČEZ Distribuce, a. s., 
Teplická č.p. 874/8, 405 02 Děčín 2; Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, Zborovská č.p. 11, 
150 21 Praha 5; PEVAK Pelhřimov, družstvo, Masarykovo náměstí č.p. 1, 393 01 Pelhřimov; E.ON Distribuce, 
a.s., F.A.Gerstnera č.p. 2151/6, 370 01 České Budějovice 1; Povodí Vltavy, státní podnik, Holečkova č.p. 
3178/8, Smíchov, 150 00 Praha 5; Státní pozemkový úřad, Husinecká č.p. 1024/11a, Žižkov, 130 00 Praha 3. 

Účastníci řízení podle ustanovení § 85 odst.2 písm. b) stavebního zákona jsou (osoby s vlastnickými nebo 
jinými věcnými právy k sousedním pozemkům a stavbám na nich – identifikace dle označení pozemků a 
staveb v katastru nemovitostí): 
Pozemková parcela číslo 193, 195 v katastrálním území Těškovice u Onšova; pozemková parcela číslo 142/4, 
142/3, 141, 139, 56, 55, 64, 53, 71, 44, 40/4, 79/1, 43/2, 82, 43/3, 40/8, 36/2, 36/1, 34 v katastrálním území 
Chlovy; pozemková parcela číslo 2060, 2044, 2043, 2042, 2041, 2045, 1761, 1762, 2054, 2053, 2052, 2051, 
2047, 1780, 1782, 1784/2, 1746/7, 1746/3, 1746/4, 1804/4, 1108/10, 1108/6, 1108/7, 1108/4, 1102, 1146, 
1145, 1143/2, 1142/5, 1142/2, 1142/1, 1131, 1975, 1036/1, 1857/2, 1040/2, 1812, 1813, 1047, 1050/2, 
1846/5, 1086, 1851 a stavební parcela číslo 84, 52, 51, 66, 67, 112, 80, 81, 95/1, 68, 91, 90, 83, 93, 64, 109, 
43, 48, 53, 50, 49 v katastrálním území Dunice. 

 

Stavební úřad opatřením ze dne 28.01.2020 oznámil zahájení řízení veřejnou vyhláškou všem známým 
účastníkům řízení a dotčeným orgánům s upozorněním, že případné námitky mohou být uplatněny do 15 
dnů ode dne doručení oznámení, jinak k nim nebude přihlédnuto. Ve stejné lhůtě měla být doložena 
závazná stanoviska dotčených orgánů. 

Během řízení bylo doloženo: projektová dokumentace včetně autorizace projektanta; snímek katastrální 
mapy; výpis z katastru nemovitostí – list vlastnictví a informace o parcelách; dohody o provedení stavby 
sepsané s vlastníky dotčených pozemků stavbou a stavebníkem; smlouva o smlouvě budoucí o zřízení 
věcného břemene sepsaná mezi vlastníkem pozemku a stavebníkem; závazné stanovisko MěÚ Vlašim 
odboru výstavby a územního plánování – orgánu územního plánování ze dne 30.09.202020 čj. VYST 
25528/19  Sp.zn.717/2019; závazné stanovisko MěÚ Pelhřimov, odboru výstavby – orgánu územního 
plánování ze dne 31.12.2019 čj:OV/1569/2019-2; souhrnná informace MěÚ Vlašim odboru životního 
prostředí ze dne 11.09.2019 čj.ZIP 25149/19 Sp.zn. 5657/2019; závazné stanovisko MěÚ Vlašim odboru 
životního prostředí – orgán státní správy lesů ze dne 15.01.2019 čj.ZIP 25148/19  Sp.zn. 26017/19 NOI; 
vyjádření odboru životního prostředí MěÚ Pelřimov ze dne 23.01.2020 č.j. OŽP/2275/2019-2 a ze dne 
08.04.2020 Čj. OŽP/642/2020-5; vyjádření Povodí Vltavy, státní podnik, závod Dolní Vltava, ze dne 
06.06.2019 zn.34363/2019-242-Gá; závazné stanovisko Krajské hygienické stanice Benešov ze dne 
30.09.2019 HHSSC 45002/2019; závazné stanovisko Krajské hygienické stanice Jihlava ze dne 30.01.2020 
KHVS/28365/2019; vyjádření Krajského ředitelství policie Dopravní inspektorát Benešov ze dne 06.11.2019 
č.j. KRPS-297084-1/Čj-2019-010106; rozhodnutí odboru dopravy a silničního hospodářství MěÚ Vlašim ze 
dne 18.11.2019 č.j. ODSH 63346/19 a vyjádření ze dne 02.09.2019 č.j. ODSH 25150/2019; stanovisko 
společnosti PEVAK Pelhřimov, družstvo ze dne 06.09.2019 a ze dne 28.03.2017; sdělení Krajského úřadu 
Středočeského kraje – určení příslušného správního úřadu ze dne 02.04.2019 č.j. 044761/2019/KUSK; plná 
moc pro zastupování žadatele; vyjádření Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje ze dne 
16.10.2019 zn.46727/2019/KSÚS-3965/BNT/HRE-504; sdělení o existenci energetického zařízení  ČEZ 
Distribuce a.s. ze dne 05.09.2019 zn. 1105357434-128/2019, ze dne 26.08.2019 zn.0101167252, ze dne 
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26.08.2019 zn.0101167259, ze dne 26.08.2019 zn.0101167256; vyjádření o existenci sítí E.ON Distribuce 
a.s. ze dne 17.12.2019 zn.M18416-26022726; sdělení o existenci komunikačního vedení Telco Pro Services, 
a.s. ze dne 26.08.2019 zn. 0200955540; vyjádření o existenci sítí ČEZ ICT Services, a.s. ze dne 26.08.2019 
zn.0700096236; vyjádření o existenci sítí České telekomunikační infrastruktury a.s. ze dne 22.08.2019 čj. 
728039/19/19. 

Dne 12.02.2020 obdržel stavební úřad námitku účastníka řízení Státního pozemkového úřadu Praha, ve 
které poukazuje na to, že část stavby bude umístěna na pozemku, který je ve vlastnictví Státního 
pozemkového úřadu a se stavebníkem (žadatelem) nebyla uzavřena žádná smlouva ani nebyl udělen 
souhlas se stavbou. K dnešnímu dni tak bylo učiněno, žadatel doložil smlouvu a smlouvě budoucí o zřízení 
věcného břemene č.1005C20/48. 

V místě stavby se nachází stávající zařízení technické infrastruktury v majetku a správě společností CETIN 
a.s., ČEZ Distribuce a.s. a E.ON Distrubuce a.s.. Pro zajištění jejich ochrany byly stanoveny podmínky č. 5, 6 a 
7 tohoto rozhodnutí. 

V místě stavby se nachází stávající zařízení technické infrastruktury ve správě společnosti PEVAK Pelhřimov, 
družstvo, které bude stavbou přímo dotčeno, proto byla stanovena podmínka č.13 tohoto rozhodnutí. 

Stavba bude křížit vodní tok Blažejovický potok, správce povodí a správce významného vodního toku a 
organizace s právem hospodařit k pozemku ve vlastnictví ČR parc.č. 1847/4 v k.ú. Dunice je Povodí Vltavy, 
státní podnik, Praha. Pro zajištění ochrany tohoto vodního toku byla stanovena podmínka č.8 tohoto 
rozhodnutí. 

Podmínky obsažené v závazných stanoviscích dotčených orgánů byly zkoordinovány a zahrnuty do 
podmínek tohoto rozhodnutí. 

V provedeném  územním  řízení stavební úřad přezkoumal předloženou žádost o vydání územního 
rozhodnutí o umístění stavby podle § 90 a § 18 odst.5 stavebního zákona, projednal ji s účastníky řízení a s 
dotčenými orgány a zjistil, že uskutečněním stavby nejsou ohroženy veřejné zájmy ani nepřiměřeně 
omezena nebo ohrožena práva a právem chráněné zájmy účastníků  řízení. 

Na základě shora uvedených skutečností bylo rozhodnuto tak, jak je ve výroku rozhodnutí uvedeno. 

 

Poučení o odvolání 

Proti tomuto rozhodnutí se mohou účastníci řízení odvolat ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho oznámení ke 
Krajskému úřadu Středočeského kraje v Praze, podáním u zdejšího stavebního úřadu. Odvolání se podává 
s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník 
dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady 
účastníka (dle § 82 odstavec 2 správního řádu). 

Stavba nesmí být zahájena, dokud územní rozhodnutí nenabude právní moci. Územní rozhodnutí 
nepozbývá platnosti v případech uvedených v § 93 odstavec 4 stavebního zákona. 

                                                                  

                      

 

 

                                                 

Bc. Hana Petrásková  

Oprávněná úřední osoba 
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Tento dokument musí být vyvěšen na úřední desce po dobu 15 dnů a současně zveřejněn způsobem 
umožňujícím dálkový přístup podle věty druhé § 25odst. 2 správního řádu. 15. den je posledním dnem 
oznámení. 

 

Datum vyvěšení: .............................................              Datum sejmutí: .......................................... 

 

 

 

.........................................................................   .................................................................. 

Podpis oprávněné osoby, potvrzující vyvěšení   Podpis oprávněné osoby, potvrzující sejmutí 

Razítko:       Razítko: 

 

 

 

V elektronické podobě       V elektronické podobě  

zveřejněno od: ...............................................   zveřejněno od: ............................................ 

 

 

    

.......................................................................   ...................................................................... 

Podpis oprávněné osoby, potvrzující zveřejnění   Podpis oprávněné osoby, potvrzující sejmutí 

Razítko:       Razítko: 

 

 

 

 

 

 

 

Poplatek: 

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších 
předpisů se nevyměřuje – veřejně prospěšná stavba. 

 

 

 

 

Příloha rozhodnutí: 

- situační výkres – situace širších vztahů 
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Doručí se: 

Žadatel:(dodejka) 
Tomáš Černý, Okružní č.p. 1846,  258 01 Vlašim 
 
Obec v místě stavby: 
Obec Onšov, Onšov č.p. 10, 395 01 Pacov, DS: OVM, n2sa5vt 
Obec Dunice, Dunice č.p. 12, 257 68 Dolní Kralovice, DS: OVM, zgwakkm 
 
Ostatní účastníci řízení: (dle § 85 odst.2 písm. a) stavebního zákona – doručení do vlastních rukou) 
Ing. Aleš Pícha, Jižná č.p. 45, Pluhův Žďár, 378 21 Kardašova Řečice 
Marie Šimková, Dunice č.p. 23, 257 68 Dolní Kralovice 
Marie Urbánková, Dunice č.p. 23, 257 68 Dolní Kralovice 
Ludmila Burdová, Lipová č.p. 131, 257 68 Dolní Kralovice 
Zdeněk Sovka, Těškovice č.p. 12, Onšov, 395 01 Pacov 
Karel Urbánek, Dunice č.p. 8, 257 68 Dolní Kralovice 
Datová schránka: 
CETIN a.s., Českomoravská č.p. 2510/19, Libeň, 190 00 Praha 9, DS: PO, qa7425t 
ČEZ Distribuce, a. s., Teplická č.p. 874/8, 405 02 Děčín 2, DS: PO, v95uqfy 
Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, Zborovská č.p. 11, 150 21 Praha 5, DS: PO_R, a6ejgmx 
PEVAK Pelhřimov, družstvo, Masarykovo náměstí č.p. 1, 393 01 Pelhřimov, DS: PO, m9ts5vc 
E.ON Distribuce, a.s., F.A.Gerstnera č.p. 2151/6, 370 01 České Budějovice 1, DS: PO, nf5dxbu 
Povodí Vltavy, státní podnik, Holečkova č.p. 3178/8, Smíchov, 150 00 Praha 5, DS: PO, gg4t8hf 
Státní pozemkový úřad, Husinecká č.p. 1024/11a, Žižkov, 130 00 Praha 3, DS: OVM, z49per3 
 
Ostatní účastníci řízení: (dle § 85 odst.2 písm. b) stavebního zákona – doručení veřejnou vyhláškou) 
Pozemková parcela číslo 193, 195 v katastrálním území Těškovice u Onšova; pozemková parcela číslo 142/4, 
142/3, 141, 139, 56, 55, 64, 53, 71, 44, 40/4, 79/1, 43/2, 82, 43/3, 40/8, 36/2, 36/1, 34 v katastrálním území 
Chlovy; pozemková parcela číslo 2060, 2044, 2043, 2042, 2041, 2045, 1761, 1762, 2054, 2053, 2052, 2051, 
2047, 1780, 1782, 1784/2, 1746/7, 1746/3, 1746/4, 1804/4, 1108/10, 1108/6, 1108/7, 1108/4, 1102, 1146, 
1145, 1143/2, 1142/5, 1142/2, 1142/1, 1131, 1975, 1036/1, 1857/2, 1040/2, 1812, 1813, 1047, 1050/2, 
1846/5, 1086, 1851 a stavební parcela číslo 84, 52, 51, 66, 67, 112, 80, 81, 95/1, 68, 91, 90, 83, 93, 64, 109, 
43, 48, 53, 50, 49 v katastrálním území Dunice. 
 
Dotčené orgány: 
Městský úřad Vlašim, odbor dopravy a SH - silniční správní úřad, Jana Masaryka č.p. 302, 258 14 Vlašim 
Městský úřad Vlašim, odbor výstavby a ÚP - orgán ÚP, Jana Masaryka č.p. 302, 258 14 Vlašim 
Městský úřad Vlašim, odbor ŽP, ochrana lesa, Jana Masaryka č.p. 302, 258 01 Vlašim 
Městský úřad Vlašim, odbor ŽP, ochrana přírody a krajiny, Jana Masaryka č.p. 302, 258 01 Vlašim 
Městský úřad Vlašim, odbor ŽP, ochrana vod-vodoprávní úřad, Jana Masaryka č.p. 302, 258 01 Vlašim 
Městský úřad Pelhřimov, odbor životního prostředí, Pražská č.p. 2460, 393 01 Pelhřimov 
Městský úřad Pelhřimov, oddělení silničního hospodářství, Pražská č.p. 2460, 393 01 Pelhřimov 
Datová schránka: 
Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje  územní odbor Benešov, Pod Lihovarem č.p. 1816, 256 01 
Benešov u Prahy, DS: OVM_R, xuwhp68 
Krajská hygienická stanice Středoč. kraje,  Benešov, Černoleská čp.2053, 256 55 Benešov, DS: OVM, hhcai8e 
Krajské ředitelství Policie Středočeského kraje, Územní odbor Benešov,Dopravní inspektorát, K Pazderně 
č.p. 906, 256 01 Benešov u Prahy, DS: OVM, 2dtai5u 
Krajská hygienická stanice Vysočina, Pražská č.p. 127, 393 01 Pelhřimov, DS: OVM_R, sf3iu8q 



 

Telefonní ústředna:  +420 313 039 313       ID dat. schránky:  zbjbfmb   Internet:  www.mesto-vlasim.cz 



 

Telefonní ústředna:  +420 313 039 313       ID dat. schránky:  zbjbfmb   Internet:  www.mesto-vlasim.cz 

 


		2020-04-14T11:14:40+0200




