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Městský úřad Týnec nad Sázavou, odbor výstavby, jako stavebnl úřad příslušný podle § 13 odst. 1 pÍsm.
d) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve zněn( pozdějších
předpisů (dále jen ,,stavební zákon"), na základě žádosti o poskytnuti informaci, kterou dne 21.07.2020
podala:

Vodovody a kanalizace Týnec s.r.o,, ičo 02433044, K Náklí č.p. 404, 257 41 Týnec nad Sázavou,

sděluje na základě Vámi uvedených dotazů v žádosti, že ve věci staveb na pozemku parč. č, 3127/1
v katastráln(m území Týnec nad Sázavou:

1. stavební úřad ve spisovně nedohledal žádné povolení ani jiné opatření k výše uvedeným
stavbám,

2. není stavebnímu úřadu známo, Že by bylo takovéto závazné stanovisko vydáno, nicméně se
v této věci obraťte přímo na Krajskou hygienickou stanici Středočeského kraje, územní
pracoviště Benešov

3. není stavebnímu úřadu známo, že by k výše uvedeným stavbám bylo zpracováno požárně
bezpečnostní řešení.

4. stavební úřad ve spisovně nedohledal žádné povolenI ani jiné opatření stavebního úřadu
k uvedené vodovodní přlpojce.

5, není stavebnímu úřadu známo, že by na pozemku parč. č, 3127/1 v katastrálním územ( Týnec
nad Sázavou byla povolena žumpa, ohledně prověřeni způsobu likvidace a nakládáni
s odpadními vodami se obraťte na Městský úřad Benešov, odbor životního prostředí, vodoprávní
úřad.
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Vodovody a kanalizace Týnec s.r.o.
K Náklí 404, 257 41, Týnec nad Sázavou
Spisová značka C, vložka 2. 19389 vedená l) Městského souclu v Praze ze dne 13, )2,2013

Městský úřad Týnec nad Sázavou
Odbor výstavby

K Náklí 404
Týnec nad Sázavou

257 41

Váš dopis značky Naše znaČka Vyřizu je l tel.
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Týnec nad Sázavou
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VČc: Žádost o poskVtnutÍ informaci k pozemku par.č. 3127/1 k.ú. Týnec nad Sázavou

Vodovody a kanalizace Týnec S.l'.O., provozovatel vodovodů a kanalizace pro veřejnou
potřebu a městské čistírny odpaclních vod v Týnci nad Sázavou v souladu s ustanovellíln Zák.
Č!06/1999 v plaúiém znění žádá odbor výstavby Máj Týnec nad Sázavou o sdělení a. poskytnutí
informaci k pozemku par,č. 3127/1, k.ú. Týnec nad Sázavou.
Předmětný pozemek se nachází v ochrannéín pásmu a v tčsném sousedství areálu niěstské
čistírny odpadních vod a dle aktuálního výpisu z ka.tastru neniovitostí ,je ,jako druh pozemku
uveden trvalý travní porost,
V současné době se na uvedel1én1 pozemku nachází inimo stavby zahradní chatky i několik
dalších drobných doplňkových staveb.
Provozovatel ČOV žádá stavební úřad o sdělení a podání il1fol'maeí:
l. zda ke stavbě zahradní chatky a dalších doplňkových staveb na par.č. 3127/1 bylo vydáno
stavební povolení či souhlas ke stavbě.
2. zda bylo orgánem hygienické služby vydáno závazné stanovisko, ve kterém je udělen souhlas
se stavbou v ochraimém pásmu čistírny odpadních vod
3. zda.je ke stavbě zpracována požárně bezpečností zpráva - objekt zahradní chatky a dalších
drobných staveb na par,č, 3127/1 sc nachází v těsné blízkosti jedné z provozních budov ČOV,
která by v případě vzniku požáru byla bezpi'ostředně ohrožena a ohrožena by byla i automobilová
a strojní technika provozovatele, která je u provozní budovy zaparkována.
4. zda byla pro par,č, 3127/1 povolena stavba vodovodní přípojky
50 jakým způsobem je nakládáno s odpadnín]i vodami , která v souvislosti s Llžívánín) staveb
na pat',č. 3127/1 vznikají.
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