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ROZHODNUTÍ
Výroková část:
Městský úřad v Říčanech, odbor životního prostředí - vodoprávní úřad, jako vodoprávní úřad příslušný
podle ustanovení § 104 odst. 2 písm. c) a podle § 106 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně
některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vodní zákon“), a speciální
stavební úřad příslušný podle ustanovení § 15 odst. 4 vodního zákona a § 15 odst. 1 písm. d) zákona č.
183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „stavební zákon“), a jako místně příslušný správní orgán podle ustanovení § 11 odst. 1 písm. b)
zákona č. 500/2004 Sb., správní řád (dále jen „správní řád“), ve správním řízení posoudil žádost
o prodloužení platnosti stavebního povolení stavby vodního díla, kterou dne 2.1.2017 podal stavebník
Obec Vyžlovka, IČO 00235938, Na Návsi č.p. 57, Vyžlovka, 281 63 Kostelec nad Černými Lesy,
a podle § 115 odst. 4 stavebního zákona
prodlužuje
platnost stavebního povolení, které vydal Městský úřad v Říčanech, odbor životního prostředí vodoprávní úřad dne 15.12.2014 rozhodnutím č.j. 134798/2014-MURI/OVÚ/00394 [spis.zn. OŽP112775/2014-Do], které nabylo právní moci dne 17.1.2015, na stavbu vodního díla
„Vodovod Vyžlovka“ a „Kanalizace Vyžlovka“
na pozemcích parc. č. 398/2, 398/10, 398/46, 403/1, 403/10, 405, 406/6, 416/8, 457/1, 457/2, 457/6,
460/1, 460/7, 463/1 v katastrálním území Vyžlovka.
Platnost stavebního povolení se prodlužuje do 17.1.2019.
Účastníci řízení, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu dle § 27 odst. 1 správního řádu:
Obec Vyžlovka, Na Návsi č.p. 57, Vyžlovka, 281 63 Kostelec nad Černými Lesy

Odůvodnění:
Stavebník oznámil vodoprávnímu úřadu, že stavbu vodního díla nebylo možné z důvodu nedostatku
finančních prostředků zahájit do dvou let ode dne, kdy prodloužené stavební povolení nabylo právní
moci, a proto žádá o další prodloužení jeho platnosti.
Vodoprávní úřad posoudil důvody, pro které nebyla stavba zahájena. Protože předpoklady, za kterých
bylo stavební povolení vydáno, zůstaly nezměněny, vlastníci technické infrastruktury poskytli aktuální
stanoviska, vodoprávní úřad žádosti vyhověl.
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Doložená stanoviska:
- CETIN a.s. – č.j. 521091/17 ze dne 30.1.2017
- ČEZ Distribuce a.s. – zn. 0100701343 ze dne 22.2.2017
- ČEZ ICT Services a.s. – 0200561020 ze dne 22.2.2017
Vodoprávní úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů
ve výroku uvedených.
Účastníci řízení - další dotčené osoby - § 27 odst. 2 správního řádu:
Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, ČEZ Distribuce, a. s., Česká telekomunikační
infrastruktura a.s.,
vlastníci pozemků sousedících se stavbou: p.p.č. 403/23, 403/32, 403/1, 404/1, 406/2, 406/8, 406/3,
406/4, 402/6, 402/2, 402/1, 401/6, 401/3, 460/8, 398/32, 398/6, 398/38, 398/3, 395/9, 395/1, 395/20,
395/21, 386/31, 386/1, 398/35, 398/20, 398/21, 398/25, 398/17, 395/4, 398/1, 398/15, 398/30, 398/4,
398/8, 395/25, 395/26, 395/5, 395/14, 395/7, 395/8, 393/2, 395/13, 398/40, st. 87, 449/1, 449/4, 449/2,
457/2, 416/7, 416/6, st. 173, st. 276, 416/2, 459/2, 414/1, 463/5, 450/1, 451/1, 457/3, st. 137 v k.ú.
Vyžlovka
Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků:
Účastníci neuplatnili návrhy a námitky.
Poučení účastníků:
Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu
Středočeského kraje, odboru životního prostředí a zemědělství 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.

RNDr. Gizela Morávková v. r.
referent oddělení Vodoprávní úřad
oprávněná úřední osoba
otisk úředního razítka

Poplatek:
Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb. o správních poplatcích položky 18 odst. 2 ve výši 1.000
Kč byl zaplacen.

Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů.
Vyvěšeno dne: ..............................

Sejmuto dne: ....................................

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení.
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Obdrží:
účastníci (doručenky)
Obec Vyžlovka, IDDS: pu9ap3r
sídlo: Na Návsi č.p. 57, Vyžlovka, 281 63 Kostelec nad Černými Lesy
ostatní účastníci v souladu s ustanovením § 144 správního řádu veřejnou vyhláškou
dotčené orgány
Krajská hygienická stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze, IDDS: hhcai8e
sídlo: Dittrichova č.p. 329/17, Nové Město, 120 00 Praha 2
MěÚ Říčany, Odbor životního prostředí - orgán státní správy lesů,
Komenského náměstí č.p. 1619, 251 01 Říčany u Prahy
MěÚ Říčany, odbor životního prostředí - OOP, Komenského náměstí č.p. 1619, 251 01 Říčany u Prahy
Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje, územní odbor Kolín, IDDS: xjjhpq3
sídlo: Polepská č.p. 634, 280 02 Kolín 4
Ústav archeologické památkové péče středních Čech, příspěvková organizace, IDDS: eaig3gd
sídlo: Nad olšinami č.p. 448/3, 100 00 Praha 10-Strašnice
MěÚ Kostelec nad Černými Lesy, stavební úřad, IDDS: yy6b6nm
sídlo: náměstí Smiřických č.p. 53, 281 63 Kostelec nad Černými Lesy
ostatní
Povodí Vltavy s.p., závod Dolní Vltava, IDDS: gg4t8hf
sídlo: Grafická č.p. 429/36, Smíchov, 150 21 Praha 5
TopolWater, s.r.o., IDDS: cmw7ty5
sídlo: Nad Rezkovcem č.p. 1114/2, 286 01 Čáslav-Nové Město
VODOS s.r.o., IDDS: 7tdtvte
sídlo: Legerova č.p. 21, Kolín III, 280 02 Kolín 2
MěÚ Říčany, Masarykovo nám. č.p. 53, 251 01 Říčany u Prahy
k vyvěšení na úřední desku
Obecní úřad Vyžlovka, IDDS: pu9ap3r
k vyvěšení na úřední desku
sídlo: Na Návsi č.p. 57, Vyžlovka, 281 63 Kostelec nad Černými Lesy

