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Žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k
informacím, ve znění pozdějších předpisů

Vážení,
tímto Vás žádám o poskytnutí informací podle zákona Č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k
informacím, ve znění pozdějších předpisů.

Ve smyslu shora uvedeného Vás žádám o poskytnutí níže uvedených informací:

1. V roce 2008 bylo rozhodnutím Povolení k vodním dílům - ,,Skupinový projekt Týnecko
kanalizace, ČOV, vodovod", vydaného Městským úřadem Benešov, odborem Životního prostředí, ze
dne na základě územního rozhodnutí ze dne

, kterému předcházelo územní rozhodnutí z roku 2005. Do které stoky
kanalizační sítě byla přípojka s označením B-4 v části obce katastrální území

povolena a na kterém konkrétním čísle pozemku byla tato přípo,jka b-4 připo,jena
k veřejné kanalizaci dle zmíněného povolení a územního rozhodnutí? Ke kterému projektu se
povolení vztahuje ( název, firma, datum pořízení, Č. Zakázky - veškeré identifikační údaje) ?
Prosím též o kopii zakreslené situace daného projektu veřejné kanalizace s napojením přípojky b-4
do kanalizačního řádu.

2. Do které stoky je přípojka již zmíněna v bodě 1. označena B-4 zkolaudována, na základě kterého
projektu ( identifikační údaje), a na kterém pozemku je připojení přípojky b-4 k veřejnému
kanalizačnímu řádu ? Prosím o kopii zakreslené situace z daného projektu kanalizace.

3. Byla u gravitační přípojky b-4 udělána změna v připojení od výše uvedeného povolení 2008 a
tím i územního rozhodnutí ze dne a to do jiné stoky místo stoky
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aa-4 (později označené AA-6) ? Pokud je přípojka b-4 zkolaudována do jiné stoky, než byla
povolena ,prosím o informaci kdy,kým a proč byla změna udělána a na základě kterého dokumentu,
žádosti o změnu a konkrétního řízení, kde je změnu možno dohledat? Kdo o změnu požádal a kdy?
Kdo určil, že připojení do spádově protilehlé stoky AA-8 je z technických důvodů vhodné a možné
změnit, jakým případným měřením, souhlasem, nebo doporučením o vhodnosti jiného řešení.
Prosím o kompletní kopie dokumentů řízení, při kterém došlo ke zrněně připojení B-4 do jiné stoky
včetně návrhu změny, souhlas vlastníka a jiných souvisejících podkladů pro tuto konkrétní změnu v
připojení b-4 k veřejné kanalizaci oproti povolení a územnímu rozhodnutí 2008.

4. Na kterých pozemcích leží stoka AA-4 dle výše uvedeného povolení 2008 v bodě 1. , později
přejmenovaná na AA-6? a na kterých pozemcích je zároveň tato stoka zkolaudována? Kterým
projektem (identifikační údaje projektu) bylo označení stoky změněno z AA-4 na AA-6 a na kterých
pozemcích po změně označení stoka AA-6 leží? Prosím o kopii situace po změně projektu nově s
označením stoky AA-6 ( původní AA-4)

5. Na kterém dokumentu ohledně změny řízení připojení b-4, ke kterému jsem se mohla vyjádřit
jako vlastník nemovitosti která stojí na a pozemku obojí v katastrálním
území a zároveň jsem uvedena jako účastník řízení? Prosím o kopii zmíněného
dokumentu.

6. Kolik celkových metrů veřejné kanalizační sítě bylo povoleno rozhodnutím Povolení k vodním
dílům - ,,Skupinový projekt Týnecko kanalizace, ČOV, vodovod", vydaného Městským úřadem
Benešov, odborem životního prostředí, ze dne a tím i územním
rozhodnutím ze dne

7. Kolik celkových metrů veřejné kanalizační sítě bylo povoleno změnou územního rozhodnutí č.j.

8. Kolik celkových metrů veřejné kanalizační sítě je uvedeno v projektu, který byl
předložen ke kolaudačnímu řízení a je skutečným provedením stavby Kanalizace a ČOV v
roce 2016?

Prosím o zaslání informací pokud možno v elektronické podobě na mou mailovou adresu

Předem děkuji za vyřízení mé žádosti



Městský úřad Týnec nad Sázavou 
K Náklí 404, 257 41 Týnec nad Sázavou 

 

ODBOR VÝSTAVBY 
 

ČÍSLO JEDNACÍ:    
SPISOVÁ ZNAČKA:    

 
 

VYŘIZUJE: 
TELEFON: 
E-MAIL:  

Ing. arch. Lukáš Franěk 
317701924 
franek@mestotynec.cz 

DATUM: 23.08.2021    

 

Poskytnutí informace 
 

Městský úřad Týnec nad Sázavou, odbor výstavby, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. 
d) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále 
jen „stavební zákon"), na základě žádosti o poskytnutí informace, kterou dne 01.07.2021 podala: 

sděluje následující: 
 
1. otázka: „V roce 2008 bylo rozhodnutím Povolení k vodním dílům — „Skupinový projekt Týnecko 

kanalizace, ČOV, vodovod", vydaného Městským úřadem Benešov, odborem životního prostředí, 
ze dne , na základě územního rozhodnutí ze dne 

, kterému předcházelo územní rozhodnutí z roku 2005. Do které stoky kanalizační 
sítě byla přípojka s označením B-4 v části obce katastrální území 
povolena a na kterém konkrétním čísle pozemku byla tato přípojka B-4 připojena k veřejné kanalizaci 
dle zmíněného povolení a územního rozhodnutí? Ke kterému projektu se povolení vztahuje (název, 
firma, datum pořízení, č. Zakázky — veškeré identifikační údaje)? Prosím též o kopii zakreslené 
situace daného projektu veřejné kanalizace s napojením přípojky B-4 do kanalizačního řádu.“ 
 
odpověď: 
Podle územního rozhodnutí ze dne  které nabylo právní moci 
dne 12.07.2008 se „veřejná část“ kanalizační přípojky B4, určená pro č. p.  
umisťuje na pozemku parc. a má být napojena do stoky, která 
bude končit u východního rohu parc. Generálním projektantem původní dokumentace pro 
skupinový projekt Týnecko byl Hydroprojekt cz, Táborská 31, 140 16 Praha 4, který uvedenou 
dokumentaci z 03/2008 vedl pod číslem zakázky a archivním číslem  
tuto dílčí část dokumentace pro Hydroprojekt cz vypracovala firma Projekty Vodam s. r. o. Galašova 
158, 75301 Hranice, pod zakázkovým číslem a archivačním číslem Grafická část situace: 



Č.j. str. 2 

 
Situace dodatek č. 2 (D-2.2), Projekty Vodam s. r. o. Galašova 158, 75301 Hranice, projekt datován 
12/2007, zakázkové číslo a archivní číslo  k této situaci se váže územní 
rozhodnutí ze dne 02.06.2008 pod č.j.

Na základě vydaného rozhodnutí o umístění kanalizačních řadů byly následně územním souhlasem 
pod č. j.  ze dne 11.08.2008, umístěny přípojky pro jednotlivé nemovitosti. 
Předmětná kanalizační přípojka B4 byla odsouhlasena na parc. v katastrálním území 

Výkresovou dokumentaci vypracovala firma Projekty Vodam s. r. o. Galašova 158, 
753 01 Hranice, projekt datován  pod zakázkovým číslem  a archivačním číslem 
Grafická část: 



Č.j. str. 3 

 
2. otázka: „Do které stoky je přípojka již zmíněna v bodě 1. označena B-4 zkolaudována, na základě 

kterého projektu (identifikační údaje), a na kterém pozemku je připojení přípojky B-4 k veřejnému 
kanalizačnímu řádu? Prosím o kopii zakreslené situace z daného projektu kanalizace.  
 
odpověď: 
Stavební úřad kanalizační přípojky nekolauduje. Kanalizační řady kolauduje Městský úřad Benešov, 
odbor životního prostředí, který je věcně příslušným vodoprávním úřadem a rovněž povoluje 
veřejné stoky a jejich změny před dokončením.  
 
Stavební úřad má k dispozici zaměření skutečného provedení přípojky B4 (obraz z GIS):  

 
Stavební úřad má rovněž k dispozici kolaudační souhlas ze dne 29.07.2016, který je dokladem 
o povoleném účelu užívání stavby: „Kanalizační síť  umístěné na 
pozemcích stpč. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

(dále jen „stavba") provedené podle stavebního povolení vydaného MěÚ 
Benešov - odborem ŽP z  - předložený návrh je nedílnou 
součástí stavby - „Skupinový projekt -kanalizace, ČOV, vodovod". Součástí povolení byly 
následující stavby: 1. Kanalizační síť Bukovany, 2. Čistírna odpadních vod Bukovany, 3. Kanalizační síť 

 4. Čistírna odpadních vod  5. Kanalizační síť Václavice Vatěkov, 6. Výtlačný 
řad do stávajícího vodojemu Netvořice, zásobovací řady http, 7. Věžový vodojem Netvořice. 
Předmětné rozhodnutí je pravidelně prodlužováno. Na výše uvedenou stavbu byla vydána změna 
územního rozhodnutí MěÚ Týnec nad Sázavou - odborem, č. j.:  
která nabyla právní moci 05.03.2014. Rozhodnutími MěÚ Benešov - odboru ŽP, č. j.: 

 které nabylo právní moci a 
 které nabylo právní moci, byly povoleny změny 



Č.j. str. 4 

 
stavby před jejím dokončením. Dále rozhodnutím č. j.: 

, které nabylo právní moci, byl povolen zkušební provoz vodního díla.  
Dále uvádíme z kolaudačního souhlasu: 
Stavba bude užívána za účelem odkanalizování předmětného území v 
Závěrečná kontrolní prohlídka byla provedena 14.07.2016 s výsledkem:  
Stavba vodního díla - ČOV a kanalizace pro veřejnou potřebu včetně vodovodu pro veřejnou potřebu 
- je podle vizuálního posouzení schopna řádného a bezpečného provozu a bude provozována 
dle předloženého provozního řádu. Toto bylo ověřeno v rámci zkušebního provozu vodního díla.  
 
Stavební úřad po vydání původních rozhodnutí z roku 2005 a 2008 později 
souhlasil s umístěním dalších přípojek, které nebyly v původním souhlasu pod č. j. 

 předmětnou přípojku B4 se ale mezi nimi dohledat nepodařilo. 
Stavební úřad ale v rámci změny územního rozhodnutí pod č. j.: 

 která nabyla právní moci dne  dohledal přípojku B4 
na pozemku parc. v katastrálním území  jež je umístěna na situaci 
ve vzdálenosti cca 2,50 m západně od jihozápadního štítu č. p kolmo na uliční stoku a tedy 
zhruba rovnoběžně vůči štítu č. p.
 
Situace stoky „AA-8“ s umístěním B4

 
Větší výřez situace včetně stoky „AA-6“: 



Č.j. str. 5 

 
Městský úřad Benešov, odbor životního prostředí, dále rozhodnutími č. j. 

později povolil změnu stavby před dokončením. Stavebnímu úřadu se podařilo dohledat výše 
uvedená rozhodnutí a obě ve své výrokové části obsahují i pozemek parc. č. v katastrálním 
území  na kterém je přípojka B4 provedena, nicméně zda byla v rámci změn 
povolena rovněž další změna přípojky B4, se stavebnímu úřadu dohledat nepodařilo. 
 
 

3. otázka: „Byla u gravitační přípojky B-4 udělána změna v připojení od výše uvedeného povolení 2008 
a tím i územního rozhodnutí ze dne a to do jiné stoky místo stoky AA-
4 (později označené AA-6)? Pokud je přípojka B-4 zkolaudována do jiné stoky, než byla povolena, 
prosím o informaci kdy, kým a proč byla změna udělána a na základě kterého dokumentu, žádosti 
o změnu a konkrétního řízení, kde je změnu možno dohledat? Kdo o změnu požádal a kdy? Kdo určil, 
že připojení do spádově protilehlé stoky AA-8 je z technických důvodů vhodné a možné změnit, jakým 
případným měřením, souhlasem, nebo doporučením o vhodnosti jiného řešení. Prosím o kompletní 
kopie dokumentů řízení, při kterém došlo ke změně připojení B-4 do jiné stoky včetně návrhu změny, 
souhlas vlastníka a jiných souvisejících podkladů pro tuto konkrétní změnu v připojení B-4 k veřejné 
kanalizaci oproti povolení a územnímu rozhodnutí 2008.“ 
 
odpověď: 
Ano zaústění přípojky B4 do stoky „AA-8“ bylo projednáno minimálně v rámci změny územního 
rozhodnutí pod č. j.: která nabyla právní 
moci dne  viz odpověď v bodu č. 2. O změnu územního rozhodnutí požádala Obec 
dne 09.12.2013. V rozhodnutí je uvedeno, že umístění staveb bude provedeno dle dokumentace, 
kterou zpracoval  situační výkresy stok spolu s přípojkou B4, které 
jsou uvedeny v odpovědi v bodu č. 2, byly zastřešeny firmou Sweco Hydroprojekt a. s. Ústředí Praha, 
Táborská 31, 140 16, Praha 4, pro kterou je zpracovala firma Ingutis, s. r. o., Thákurova 2077/7, 166 
29, Praha 6, řešitel  odpovědný zástupce  technická kontrola 
datum  Dokumentace je obsáhlá 
a můžete do ní nahlédnout na Městském úřadu Týnec nad Sázavou, odboru výstavby, v úřední dny 
pondělí a středa od 8:00 - 11:00 a 11:45 - 17:00 hodin; v jiné dny po předchozí telefonické dohodě. 
Ověřenou projektovou dokumentaci rovněž obdržela Obec  která ji pravděpodobně má 
založenou v archivu. Vzhledem k tomu, že další změny mohly být projednány v rámci změn stavby 
před jejím dokončením, stavební úřad Vaši žádost dne 13.07.2021 postoupil Městskému úřadu 
Benešov, odboru životního prostředí, který je věcně příslušným vodoprávním úřadem, a který je 
rovněž mohl projednávat. 
 
 
 

4. otázka: „Na kterých pozemcích leží stoka AA-4 dle výše uvedeného povolení 2008 v bodě 1., později 
přejmenovaná na AA-6? A na kterých pozemcích je zároveň tato stoka zkolaudována? Kterým 
projektem (identifikační údaje projektu) bylo označení stoky změněno z AA-4 na AA-6 a na kterých 
pozemcích po změně označení stoka AA-6 leží? Prosím o kopii situace po změně projektu nově 
s označením stoky AA-6 (původní AA-4)“.  
 
odpověď: 
Stoka „AA-4“ dle výše uvedeného povolení 2008 v bodě 1., později přejmenovaná na „AA-6“, se 
podle skutečného zaměření dokončené stavby nalézá na pozemcích parc.

v katastrálním území Všechny 3 pozemky jsou rovněž uvedeny 
v kolaudačním souhlasu. Jednotlivé stoky nejsou v rámci souhlasu rozděleny ve vztahu k pozemkům. 
V územním rozhodnutí pod č.j.  je 
stoka „AA-6“ uvedena na pozemcích parc. č. v katastrálním 
území   Ostatní info viz odpověď v bodu č. 3 a grafická část na další straně.  
 



Č.j. str. 6 

 
Situace přejmenované stoky  

 
 

5. otázka: „Na kterém dokumentu ohledně změny řízení připojení B-4, ke kterému jsem se mohla 
vyjádřit jako vlastník nemovitosti 57, která stojí na stav..p. č.59 a pozemku parc.p.122 obojí 
v katastrálním území Břežany u Lešan a zároveň jsem uvedena jako účastník řízení? Prosím o kopii 
zmíněného dokumentu.“   
 
odpověď: 
Projednání změny územního rozhodnutí pod spis. zn. bylo hlavním účastníkům 
doručováno dodejkou, ostatním účastníkům veřejnou vyhláškou, dotčeným správním úřadům 
prostřednictvím datové schránky (i změny stavby byly ostatním účastníkům doručovány veř. vyhl.): 



Č.j. str. 7 

 
6. otázka: „Kolik celkových metrů veřejné kanalizační sítě bylo povoleno rozhodnutím Povolení k vodním 

dílům — „Skupinový projekt Týnecko kanalizace, ČOV, vodovod", vydaného Městským úřadem 
Benešov, odborem životního prostředí, ze dne  a tím i územním 
rozhodnutím ze dne  

 
odpověď: 
V předmětném rozhodnutí je pro k Vašemu dotazu uvedeno následující: 
 

 
 
 
 
 



Č.j. str. 8 

 
7. otázka: „Kolik celkových metrů veřejné kanalizační sítě bylo povoleno změnou územního rozhodnutí 

č.j.  
 
odpověď: 
V popisu stavby daného rozhodnutí je uvedeno, že gravitační stoky jsou o celkové délce 8553,1 m, 
podružné řady (gravitační a tlakové) o celkové délce 1988 m, (1228 m a 760 m) včetně čerpacích 
stanic na podružných tlakových řadech a výtlačné tlakové potrubí o celkové délce 651,8 m.  

 
8. otázka: „Kolik celkových metrů veřejné kanalizační sítě  je uvedeno v projektu, který byl 

předložen ke kolaudačnímu řízení a je skutečným provedením stavby Kanalizace a ČOV v roce 
2016?“ 
 
odpověď: 
Stavební úřad nemá celou projektovou dokumentaci skutečného provedení k dispozici, pouze 
digitální zaměření v systému GIS. Obraťte se na Městský úřad Benešov, odbor životního prostředí, 
který je věcně příslušným vodoprávním úřadem nebo Obec 

 
 
Poplatek: 

Správní poplatek podle sazebníku úhrad Městského úřadu Týnec nad Sázavou ve výši 300 Kč 
byl zaplacen dne 16.08.2021. 
 
 
 
 
 
  
[otisk úředního razítka] 
 
 
Ing. arch. Lukáš Franěk v.r. 
referent odboru výstavby 
  
 
 
Příloha: 

Elektronický obraz rozhodnutí  
 
Obdrží: 

    + příloha 
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Městský úřad Týnec nad Sázavou
K Náklí 404, 257 41 Týnec nad Sázavou

ČÍSLO jEDNACÍ:
SPISOVÁ ZNAČKA:

VYŘIZUjE:
TELEFON:
E-MAIL:

DATUM:

ODBOR VÝSTAVBY
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ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ

výroková část:

Městský úřad Týnec nad Sázavou, odbor výstavby, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. l písm.
d) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších
předpisů (dále jen "stavební zákon"), v územním řízení posoudil podle § 84 až 91, § 94 stavebního zákona
žádost o vydání změny územního rozhodnutí o umístění stavby (dále jen "rozhodnutí o umístění stavby"),
kterou dne 9.12.2013 podala

Obec Lešany, IČO 232122, LeŠany 23, 257 44 Netvořice

(dále jen "žadatel"), a na základě tohoto posouzení:

I. Vydává podle § 79, § 92 a 94 stavebního zákona a § 9 vyhlášky Č. 503/2006 Sb., o podrobnější
úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu

rozhodnutí o umístění stavby
V

KanalizaČní sít' LeŠany - BřeŽany a COV LeŠany
(dále jen "stavba") na pozemku st. p. 30 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 127 (zastavěná plocha a

nádvoří), parč. Č. 9/1 (zahrada), parc. Č. 9/4 (zahrada), pare. Č. 14/2 (ostatní plocha), parč. č. 14/10
(trvalý travní porost), parc. Č. 63/9 (ostatní plocha), parc. Č. 69/1 (zahrada), pare. Č. 88/13 (orná

půda), parč. č. 97/17 (ostatní plocha), parc. Č. 97/19 (ostatní plocha), parc. Č. 97/20 (zahrada), pare.
Č. 97/21 (ostatní plocha), parc. č. 97/24 (ostatní plocha), parč. Č. 97/29 (ostatní plocha), parc. Č. 97/34

(zahrada), pare. Č. 97/35 (ostatní plocha), parc. č. 97/41 (ostatní plocha), parč. Č. 103/12 (ostatní
plocha), parc. č. 103/30 (orná půda), pare. Č. 103/31 (orná půda), parč. č. 103/32 (orná půda), parč.
Č. 104 (zastavěná plocha a nádvoří), pare. Č. 405/2 (ostatní plocha), pare. Č. 405/12 (ostatní plocha),

parč. Č. 405/15 (ostatní plocha), parc. Č. 407/1 (lesní pozemek), pare. Č. 645/4 (zahrada), pare. Č.
645/89 (zahrada), parč. Č. 654/9 (orná půda), parč. č. 1018/1 (ostatní plocha), parč. č. 1018/19

(ostatní plocha), parc. Č. 1019/1 (ostatní plocha), parč. Č. 1019/3 (ostatní plocha), parč. Č. 1020/3
(ostatní plocha), parč. Č. 1021 (ostatní plocha), parc. Č. 1022 (ostatní plocha), parc. Č. 1027 (ostatní

plocha), pare. Č. 1030/1 (ostatní plocha), parč. č. 1030/7 (ostatní plocha), pare. Č. 1030/8 (ostatní
plocha), pare. Č. 1040/2 (ostatní plocha), parč. Č. 1041/2 (ostatní plocha), parč. č. 1044/1 (ostatní

plocha), pare. Č. 1044/2 (zahrada), parč. Č. 1045 (ostatní plocha), parč. č. 1046 (ostatní plocha), parč.
Č. 1047 (ostatní plocha), parč. Č. 1048 (ostatní plocha), parč. Č. 1052 (ostatní plocha),parc. Č. 1062/2

(vodní plocha), parc. Č. 1063 (vodní plocha), pare. Č. 1064 (vodní plocha), parč. Č. 1069 (ostatní
plocha), parč. č. 1070 (ostatní plocha), parc. Č. 1071 (ostatní plocha), parč. č. 1072 (ostatní plocha),

pare. Č. 1074 (ostatní plocha) v katastrálním území Břežany u Lešan,

st. p. 12/2 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 17 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 18 (zastavěná
plocha a nádvoří), st. p. 29/1 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 379 (zastavěná plocha a nádvoří),

pare. Č. 38 (zahrada), parč. Č. 40 (ostatní plocha), parč. č. 56/6 (ostatní plocha), parč. Č. 127/1
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(ostatní plocha), pare. Č. 127/9 (trvalý travní porost), parč. č. 127/12 (trvalý travní porost), parč. Č.
127/23 (ostatní plocha), parč. Č. 127/24 (ostatní plocha), parč. Č. 130/1 (ostatní plocha), parč. č.

138/12 (zahrada), parč. Č. 139/2 (orná půda), parč. Č. 139/8 (ostatní plocha), parč. Č. 139/21 (orná
půda), parc. č. 139/34 (ostatní plocha), parc. Č. 139/52 (orná půda), parč. Č. 139/55 (orná půda),

pare. Č. 139/57 (orná půda), pare. Č. 139/58 (orná půda), pare. Č. 139/59 (orná půda), parc. Č. 159/5
(orná půda), parč. Č. 233 (trvalý travní porost), parč. Č. 235/1 (ostatní plocha), parč. Č. 235/4 (ostatní

plocha), parč. č. 566/2 (zahrada), parč. Č. 583/12 (ostatní plocha), parc. Č. 597/4 (zahrada), parč. Č.
597/7 (ostatní plocha), parč. č. 597/8 (ostatní plocha), parč. Č. 597/9 (ostatní plocha), parč. Č. 600/3

(orná půda), parč. Č. 600/5 (orná půda), pare. Č. 601 (ostatní plocha), parč. Č. 649/1 (ostatní plocha),
parč. Č. 650/1 (ostatní plocha), pare. Č. 652/1 (ostatní plocha), parč. Č. 652/2 (lesní pozemek), parč. Č.

652/13 (lesní pozemek), parc. Č. 826/3 (lesní pozemek), parc. Č. 1278/1 (ostatní plocha), parc. č.
1278/4 (ostatní plocha), parc. Č. 1280 (ostatní plocha), parč. Č. 1282 (ostatní plocha), parc. Č. 1283/7
(ostatní plocha), parč. Č. 1284 (ostatní plocha), parc. Č. 1285 (ostatní plocha), parc. Č. 1286 (ostatní

plocha), pare. Č. 1289/1 (ostatní plocha), parč. Č. 1289/3 (ostatní plocha), parč. Č. 1290/1 (ostatní
plocha), parč. Č. 1290/2 (ostatní plocha), parč. Č. 1299/1 (ostatní plocha), pare. Č. 1299/2 (ostatní
plocha), pare. Č. 1304/2 (ostatní plocha), parč. Č. 1304/3 (ostatní plocha), pare. Č. 1304/4 (ostatní

plocha), parč. Č. 1308 (ostatní plocha), parč. Č. 1320 (ostatní plocha), pare. Č. 1334/1 (ostatní
plocha), pare. Č. 1335 (ostatní plocha), parč. Č. 1336 (ostatní plocha) v katastrálním území Lešany

nad Sázavou.

Popis stavby:

- Na stavbu bylo v rámci akce "Svazek obcí Týnecko - Technická infrastruktura - kanalizace, ČOV,
vodovod, komunikace" vydáno stavebním úřadem územní rozhodnutí pod č.j. výst.328-
564/2005/Ott-ÚR, které nabylo právní moci 13.8.2005. Akce byla rozšířena dodatkem č. 2, na který
bylo vydáno územní rozhodnutí dne 2.6.2008 pod č.j. výst.614/2008/ott. Stavební povolení vydal
Městský úřad Benešov, odbor Životního prostředí, pod č.j. Vod.235-22756/2008, které nabylo právní
moci dne 30.9.2008.

- Změna územního rozhodnutí spočívá ve změně umístění ČOV včetně přípojky pitné vody aodpadního potrubí do Břežanského potoka. Dále dojde k částečným změnám v umístění
kanalizačních stok. Nově budou kanalizační stoky umístěny také na pozemcích: st. p. 30, 94, 127,
pare. č. 9/1, 9/4, 14/10, 63/9, 69/1, 88/13, 97/17, 97/20, 97/21, 97/34, 97/35, 103/30, 103/3 l, 103/32,
104, 407/1, 645/4, 645/9, 645/89, 654/9, 1018/1, 1018/19, 1019/3, 1030/1, 1030/7, 1030/8, 1040/2,
1041/2, 1044/2, 1062/2, 1074 v katastrálním území Břežany u Lešan, st. p. 12/2, 17, 18, 29/1, 379,
parč. Č. 38, 40, 56/6, 127/9, 127/12, 127/23, 127/24, 138/12, 139/2, 139/8, 139/21, 139/34, 139/52,
139/55, 139/57, 139/58, 139/59, 159/5, 233, 235/4, 566/2, 597/4, 597/9, 600/3, 601, 650/1, 652/13,
826/3, 1278/4, 1280, 1283/7, 1286, 1290/2, 1299/1, 1299/2, 1304/2, 1304/3, 1304/4 v katastrálním
území Lešany nad Sázavou.

- Kanalizační sít' bude tvořena gravitačními stokami DN 250 a DN 300 s podružnými řady DN 150
(200), doplněnými čerpacími stanicemi s výtlaky odpadních vod.
· Gravitační stoky o celkové délce 8553,1 m
· Podružné řady (gravitační a tlakové) o celkové délce 1988 m (1228 m a 760 m) včetně čerpacích

stanic na podružných tlakových řadech
· Výtlačné potrubí o celkové délce 65 1,8 m
· 4 podzemní čerpací stanice
· ČOV bude umístěna v jižní části pozemku parč. č. 139/57 v katastrálním území Lešany. ČOV je

navržena mechanicko-biologická pro 980 ekvivalentních obyvatel. Budova ČOV bude zděný
jednopodlažní objekt obdélníkového půdorysu 13,5 x 16,1 m s podzemními železobetonovými
jímkami, zastavěná plocha 216,5 m', střecha sedlová. Areál ČOV bude oplocen drátěným
pletivem s jednou řadou ostnatého drátu o celkové výšce 2 m. Opjocení bude obdélníkového
půdorysu 30 x 36 m. přípojka pitné vody k ČOV bude o celkové délce 699,0 m, odpadní potrubí
v délce 228,9 m.

· Elektropřípojky - přípojky nízkého napětí k čerpacím stanicím a ČOV v celkové délce 993 m.
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II. Stanoví podmínky pro umístění stavby:

l. Stavba bude umístěna podle dvou situačních výkresů v měřítku 1:1000, které jsou nedílnou součástí
ověřené projektové dokumentace, kterou zpracoval

2. Při umíst'ování stavby je nutné dodržet ČSN 839061 - ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch
při stavebních pracích.

3. projektová dokumentace pro stavební řízení bude zpracována oprávněnou osobou a v rozsahu
vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb.

4. Stavba ČOV bude umístěna na pozemku parč. č. 139/57 ve vzdálenosti 14 m severně od pozemku
parč. č. 1334/1 a 22 m západně od pozemku parc. č. 139/56 vše v katastrálním území Lešany nad
Sázavou.

5. Odpadní potrubí z ČOV bude umístěno v jihovýchodní části pozemku parč. č. 139/57, při severní
hranici pozemku komunikace parč. č. 1334/1, při jižní hranici pozemků parč. č. 139/59, 139/2,
139/58, 159/5, 235/4, 233 a v západní části pozemku parč. č. 235/1 vše v katastrálním území Lešany
nad Sázavou. Na pozemku parč. č. 233 bude potrubí zaústěno do Břežanského potoka.

6. Vodovodní přípojka k ČOV bude umístěna na pozemcích parč. č. 1289/1, 1290/1, 1284, 1334/1,
139/55, 139/21 a 139/57 v katastrálním území Lešany nad Sázavou.

7. Elektrická přípojka nn pro ČOV bude umístěna na pozemcích parč. č. 1290/1, 1334/1, 1290/2,
139/55, 139/21 a 139/57 v katastrálním území Lešany nad Sázavou.

8. Podzemní čerpací stanice, které budou umožňovat přečerpávání odpadních vod do výše položených
gravitačních úseků kanalizace, budou umístěny v pozemcích parč. č. 826/3 (ČS 01) a parč. č. 1282
(ČS 04) v katastrálním území Lešany nad Sázavou a na pozemcích parč. č. 104 (ČS 02) a parč. č.
97/19 (ČS 03) v katastrálním území Břežany u Lešan.

9. přípojky nn k čerpacím stanicím budou umístěny následovně:

- přípojka nn k ČS 01 na pozemcích parč. č. 652/13, 652/2 a 826/3 v kat. území Lešany n. S.
- přípojka nn k ČS 02 na pozemcích parč. č. 1048, 1052 a 104 v kat. území Břežany u Lešan
- přípojka nn k ČS 03 na pozemcích pare. č. 14/10, 14/2, 97/34 a 97/19 v kat. území Břežany

u Lešan

- přípojka nn k ČS 04 na pozemích parč. č. 1289/1 a 1282 v kat. území Lešany n. S.
10. Výtlačná potrubí budou umístěna na pozemcích:

- výtlak ab-4-v (od ČS DI): pare. č. 826/3 a 1336 v kat. území Lešany n. S.
- výtlak af-v4 (od ČS 04): pare. č. 1282 a 1289/1 v kat. území Lešany n. S.
- výtlak ae-v2 (od ČS 02): parč. č. 104, 1052 a 1048v kat. území Břežany u Lešan
- výtlak v3 (od ČS 03): parč. č. 97/19 v kat. území Břežany u Lešan

l l. Gravitační kanalizační stoky budou umístěny na pozemcích:

- stoka A: parč. č. 1334/1, 139/21, 139/55, 1284, 1290/1, 1289/1, 130/1, 127/1, 127/23, 127/24,1289/3 a 1308 v kat. území Lešany n. S., parč. č. 1047 a 1048 v kat. území Břežany u Lešan

- stoka AA: pare. č. 139/55 v kat. území Lešany n. S., parč. č. 88/13, 1021, 1062/2, 1022, 1071,1070, 1072, 407/1, 1063, 405/2, 1044/1 a 1045 v kat. území Břežany u Lešan

- stoka AB: parč. č. 1334/1, 1335, 1278/1, 1336 a 1320 v kat. území Lešany n. S.
- stoka AB-I: pare. č. 1335, 1285 a 1278/1 v kat. území Lešany n. S.
- stoka AB-ul: parč. č. 1335 a 1286 v kat. území Lešany n. S.
- stoka AB-2: parč. č. 1278/1 a 1299/1 v kat. území Lešany n. S.
- stoka AB-u2: parc. Č. 1278/1 v kat. území Lešany n. S.
- stoka AB-3: pare. č. 1336, 1304/3, 597/8, 600/5, 597/7 a 597/9 v kat. území Lešany n. S.
- stoka ABA-I: pare. Č. 1336, 597/4 a 583/12 v kat. území Lešany n. S.
- stoka ABA-I-I: parč. č. 583/12 v kat. území Lešany n. S.
- stoka AB-4: parč. č. 1336, 652/2 a 826/3 v kat. území Lešany n. S.
- stoka AB-S: parč. č. 1320 a 649/1 v kat. území Lešany n. S.
- stoka AB-6: parc. č. 1278/1 v kat. území Lešany n. S.
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- stoka AC: parč. č. 1334/1 v kat. území Lešany n. S.
- stoka AC-l: parč. č. 1334/1, 1290/2, 139/34 a 139/8 v kat. území Lešany n. S.
- stoka AD: parč. č. 127/1 a 1308 v kat. území Lešany n. S.
- stoka AE: parč. č. 1047, 1046, 1052 a 104 v kat. území Břežany u Lešan
- stoka AE-1: parč. č. 1052 v kat. území Břežany u Lešan
- stoka AF: parč. č. 1282 v kat. území Lešany n. S.
- stoka AG: parč. č. 130/1 v kat. území Lešany n. S.
- stoka AAA: pare. č. 1021, 1020/3, 1070, 97/24, 97/19 a 97/29 v kat. území Břežany u Lešan
- stoka AA-1-2: parč. č. 97/19 a 97/29 v kat. území Břežany u Lešan
- stoka AA-1-2-1: parč. Č. 97/29 v kat. území Břežany u Lešan
- stoka AA-1-2-2: parč. č. 97/19, 97/34 a 14/2 v kat. území Břežany u Lešan
- stoka AA-2: parč. č. 1071 v kat. území Břežany u Lešan
- stoka AA-2-1: parč. č. 1071, 1030/1 a 63/9 v kat. území Břežany u Lešan
- stoka AA-3: parč. č. 1071, 1070 a 1069 v kat. území Břežany u Lešan
- stoka AA-3-1: parč. č. 1069 a 1040/2 v kat. území Břežany u Lešan
- stoka AA-4: parc. č. 1072, 1019/1, 1018/1, 1074 a 1041/2 v kat. území Břežany u Lešan
- stoka AA-5: parč. č. 1072 a 1027 v kat. území Břežany u Lešan
- stoka AA-6: parc. č. 407/1, 1063, 405/12, 405/15 a 1064 v kat. území Břežany u Lešan
- stoka AA-7: parč. č. 1044/1, 103/12, 97/35 a 97/41 v kat. území Břežany u Lešan
- stoka AA-7-1: parč. č. 97/41, 103/3 l, 103/32 a 103/30 v kat. území Břežany u Lešan
- stoka AA-8: parč. č. 1044/1 v kat. území Břežany u Lešan

12. Podružné gravitační řady budou umístěny na pozemcích parč. č. 127/1, 127/23, 127/24, 130/1, 139/8,
139/52, 139/55, 583/12, 597/7, 597/9, 600/3, 601, 649/1, 650/1, 652/1, 652/2, 826/3, 1278/1, 1278/4,
1282, 1284, 1285, 1289/1, 1290/1, 1299/1, 1299/2, 1304/2, 1304/4, 1308, 1320, 1334/1, 1335, 1336
v katastrálním území Lešany nad Sázavou, parč. č. 14/2, 63/9, 69/1, 97/17, 97/19, 97/20, 97/21,
97/24, 97/29, 97/34, 103/12, 103/30, 104, 405/15, 407/1, 1018/1, 1018/19, 1019/1, 1019/3, 1020/3,
1021, 1022, 1027, 1030/1, 1030/7, 1030/8, 1040/2, 1041/2, 1044/1, 1044/2, 1045, 1046, 1047, 1048,
1052, 1062/2, 1069, 1070, 1071, 1072 v katastrálním území Břežany u Lešan.

13. Podružné tlakové řady včetně čerpacích stanic budou umístěny na pozemcích st. p. 18, 17, 12/2, 29/1,
379, parč. Č. 38, 40, 56/6, 127/1, 127/9, 127/12, 138/12, 566/2, 1278/1, 1280, 1283/7, 1308
v katastrálním území Lešany nad Sázavou, st. p. 30, 127 a pare. č. 9/1, 9/4, 645/4, 645/89, 654/9
v katastrálním území Břežany u Lešan.

Účastníci řízení na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:
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Odůvodnění:
Dne 9.12.2013 podal žadatel žádost o vydání změny územního rozhodnutí o umístění stavby. Na stavbu
bylo v rámci akce "Svazek obcí Týnecko - Technická infrastruktura - kanalizace, ČOV, vodovod,
komunikace" vydáno stavebním úřadem územní rozhodnutí pod č.j. výst.328-564/2005/ott-ÚR, které
nabylo právní moci 13.8.2005. Akce byla rozšířena dodatkem č. 2, na který bylo vydáno územní
rozhodnutí dne 2.6.2008 pod č.j. výst.614/2008/ott. Stavební povolení vydal Městský úřad Benešov,
odbor životního prostředí, pod č.j. Vod.235-22756/2008, které nabylo právní moci dne 30.9.2008.
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Stavební úřad opatřením ze dne 19.12.2013 pod č.j. MUTnS - 9290/2013 oznámil zahájení územního
řízení známým účastníkům řízení, veřejnosti a dotčeným orgánům. Současně podle ustanovení § 87
odst. l stavebního zákona upustil od ústního jednání, protože mu byly dobře známy poměry v území a
žádost poskytovala dostatečný podklad pro posouzení záměru, a stanovil, Že ve lhůtě do 20 dnů od
doručení tohoto oznámení mohou účastníci řízení uplatnit své námitky a dotčené orgány svá závazná
stanoviska.

Stavební úřad vyrozuměl účastníky řízení a dotčené orgány o zahájeni řízení a vzhledem k tomu, že se
jedná o řízení s velkým počtem účastníků (účastníků je více než 30), doručil ho účastníkům řízení
z pohledu § 85 odst. l a § 85 odst. 2 písm. a) stavebního zákona a dotčeným orgánům jednotlivě,
účastníkům řízení podle § 85 odst. 2 písm. b) a c) stavebního zákona veřejnou vyhláškou. Oznámení
o zahájení územního řízení bylo na úřední desce Městského úřadu Týnec nad Sázavou vyvěšeno dne
19.12.2013 a sejmuto dne 10.1.2014, na úřední desce Obecního úřadu Lešany vyvěšeno dne 19.12.2013 a
sejmuto dne 15.1.2014.

Stavební úřad v provedeném územním řízení přezkoumal předloženou žádost, projednal ji s účastníky
řízení, veřejností a dotčenými orgány a zjistil, že jejím uskutečněním nejsou ohroženy zájmy chráněné
stavebním zákonem, předpisy vydanými k jeho provedení a zvláštními předpisy. Umístění stavby
vyhovuje obecným požadavkům na výstavbu.

Umístění stavby, která je veřejnou technickou infrastrukturou, není v rozporu se schválenou územně
plánovací dokumentací Obce Lešany. Stavba bude realizována převážně na plochách, které jsou územním
plánem určeny jako komunikace a plochy pro bydlení. Částečně bude stavba umístěna na plochách mimo
zastavitelné území označených jako orná půda (stavba ČOV a stoka AA). Protože se jedná o stavbu
veřejné technické infřastruktury, umístění stavby na předmětných pozemcích územní plán umožňuje.

V průběhu řízení došlo na základě požadavku účastníka řízení ke změně v umístění
podružného tlakového kanalizačního řadu, který bude sloužit k odkanalizováni rodinného domu č.p.
v Lešanech. výtlačný podružný kanalizační řad bude nově umístěn v pozemcích parč. č. a

vše v katastrálním území Lešany nad Sázavou, kde bude ukončen čerpací stanicí ČS7.

Z důvodu provedené rekonstrukce rodinného domu č.p. v Břežanech nebude realizován podružný
tlakový řad včetně čerpací stanice ČS 14 na pozerncích st. p. a parč. č. v katastrálním území
Břežany u Lešan. Rodinný dům č.p. 60 bude napojen na kanalizaci gravitačně. V rámci projednávané
stavby bude realizován podružný gravitační řad na pozemku parč. č. v katastrálním území Břežany
u Lešan.

Vzhledem k tomu, že výše uvedené dvě změny v projektu se týkají pouze vlastníků pozemků parč. č.
v kat. území Lešany n. S., parč. č. v kat. území Břežany u Lešan a žadatele, kteří ke změně

udělili souhlas, a nikdo z účastníků řízení do spisového materiálu nenahlížel, stavební úřad neoznamoval
změnu záměru ostatním účastníkům, kteří touto změnou nejsou dotčeni.

Správní orgán v provedeném řízení uplatňoval svou pravomoc pouze k těm účelům, k nimž mu byla
zákonem nebo na základě zákona svěřena, a v rozsahu, v jakém mu byla svěřena. Správni orgán dbal, aby
přijaté řešení bylo v souladu s veřejným zájmem a aby odpovídalo okolnostem daného případu, jakož i na
to, aby při rozhodování skutkově shodných nebo podobných případů nevznikaly nedůvodné rozdíly.

Stavební úřad v tomto řízení poskytl dotčeným osobám přiměřené poučení o jejich právech a
povinnostech a s dostatečným předstihem uvědomil dotčené osoby o úkonu, který uČiní, je-li to potřebné
k hájeni jejich práv a neohrozí-li to účel úkonu. Stavební úřad umožnil dotčeným osobám uplatňovat
jejich práva a oprávněné zájmy, k čemuž stanovil vždy přiměřené lhůty. Stavební úřad vyřídil věc bez
zbytečných průtahů a postupoval tak, aby nikomu nevznikaly zbytečné náklady a dotčené osoby co
možná nejméně zatěžoval. Podklady od dotčených osob vyžadoval jen na základě platných právních
předpisů.

Ve stanovené lhůtě pro uplatnění námitek účastníků řízení, připomínek veřejnosti a závazných stanovisek
dotčených orgánů nebyly žádné námitky účastníků, připomínky veřejnosti ani záporná závazná stanoviska
uplatněny.
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Stanoviska sdělili:

- Městský úřad Benešov, odbor životního prostředí ze dne 17.10.2013 pod č.j. Vod. 23 1-61404/2013
Stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve
výroku uvedených.

Účastníci řízení - další dotčené osoby:

- Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním pozemkům:

v katastrálním území Břežany u Lešan,

v katastrálním území Lešany nad Sázavou

- Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním stavbám:
Břežany č.p.
Lešany č.p.

Poučení účastníků:

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení k odboru regionálního rozvoje
Krajského úřadu Středočeského kraje podáním u zdejšího správního orgánu.

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. Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý
výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.

Stavební úřad po dni nabytí právní moci územního rozhodnutí doručí žadateli stejnopis písemného
vyhotovení územního rozhodnutí opatřený doložkou právní moci spolu s ověřenou dokumentací,
stejnopis písemného vyhotovení územního rozhodnutí opatřený doložkou právní moci doručí také místně
příslušnému obecnímu úřadu, pokud není stavebním úřadem, a jde-li o stavby podle § 15 nebo 16
stavebního zákona, také stavebnímu úřadu příslušnému k povolení stavby.

Rozhodnutí má podle § 93 odst. 1 stavebního zákona platnost 2 roky. Podmínky rozhodnutí o umístění
stavby platí po dobu trvání stavby či zařízení, nedošlo-li z povahy věci k jejich konzumaci.

Ý

* ' *
".Z. T e
%'"NÁ'r) s'""

[otisk úředního razítka] Mgr. Martina Havránková, v.r.
referent odboru výstavby

Poplatek:
Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích položky 17 odst. l písm. h) ve
výši 1500 KČ byl zaplacen dne 20.12.2013.
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Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů.

Vyvěšeno dne' Sejmuto dne'

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení.

k vYvěšení a podání zprávy o vYvěšení na úřední desce
Městský úřad Týnec nad Sázavou, K Náklí č.p. 404, Týnec nad Sázavou
Obecní úřad Lešany, Lešany 23, 257 44 Netvořice

Obdrží:
účastníci (dodejky)
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Ostatním účastníkům se doručuje veřejnou vyhláškou.

dotčené správní úřady
Městský úřad Benešov, odbor výstavby a územního plánování, IDDS: cb4bwan
Městský úřad Benešov, odbor Životního prostředí, IDDS: cb4bwan
Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje, územní pracoviště Benešov, IDDS: dz4aa73
Krajská hygienická stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze, územní pracoviště Benešov,
hhcai8e

IDDS:


