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Žadatel:
Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav, a.s. (IČO - 46356983), Čechova 1151, 293 22 Mladá Boleslav

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
ROZHODNUTÍ
Městský úřad Mnichovo Hradiště, Odbor výstavby a životního prostředí, oddělení speciálních činností, jako vodoprávní
úřad příslušný dle § 104 odst. 2 písm. c), § 106 a § 15 odst. 4 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých
zákonů (dále jen "vodní zákon") a speciální stavební úřad ve smyslu § 15 odst. 1 písm. d) zákona č. 183/2006 Sb.,
o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), rozhodl ve věci žádosti
o vydání stavebního povolení k vodním dílům: Ptýrov, kanalizace - ČSOV a výtlak V1, v kraji Středočeském, v obcích
Mnichovo Hradiště, Veselá a Ptýrov, místní části Ptýrovec, rozhraní HGR 4430 Jizerská křída levobřežní a HGR 4410
Jizerská křída pravobřežní, hydrologické povodí Jizery, č. h. p. 1-05-02-0570 a č. h. p. 1-05-02-0580, na pozemcích
pozemkové parcely parcelní číslo 2658/8 v k. ú. Mnichovo Hradiště, pozemkové parcely parcelní číslo 633/3, 636/3, 698,
843/1, 854/1 v k. ú. Ptýrov, pozemkové parcely parcelní číslo 446/3, 446/1, 447, 502/2, 505/2, 505/1, 853/1, 917 a 918/1
v k. ú. Veselá u Mnichova Hradiště, kterou podala společnost Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav, a.s. (IČO 46356983), Čechova 1151, 293 22 Mladá Boleslav, zastoupena společností Ing. Evžen Kozák s.r.o. (IČO – 27865193),
Koryta 29, Loukov 294 11 takto:

vydává stavební povolení
podle ustanovení § 15 odst. 1 vodního zákona a ustanovení § 115 stavebního zákona k provedení stavby vodního díla:
Ptýrov, kanalizace - ČSOV a výtlak V1, v kraji Středočeském, v obcích Mnichovo Hradiště, Veselá a Ptýrov,
místní části Ptýrovec, rozhraní HGR 4430 Jizerská křída levobřežní a HGR 4410 Jizerská křída pravobřežní,
hydrologické povodí Jizery, č. h. p. 1-05-02-0570 a č. h. p. 1-05-02-0580, na pozemcích pozemkové parcely parcelní
číslo 2658/8 v k. ú. Mnichovo Hradiště, pozemkové parcely parcelní číslo 633/3, 636/3, 698, 843/1, 854/1 v k. ú. Ptýrov,
pozemkové parcely parcelní číslo 446/3, 446/1, 447, 502/2, 505/2, 505/1, 853/1, 917 a 918/1 v k. ú. Veselá u Mnichova
Hradiště.
Údaje o povolené stavbě vodního díla:
Stavební objekt:
Čerpací stanice OV ČSOV 1
Typ:
STRATE AWALIFT
Výkon:
2x čerpadlo 24 m3/h
Popis:
ČSOV v zatopitelném provedení je umístěna v podzemní sklolaminátové kruhové nádrži o
vnitřním průměru 2400 mm. ČSOV je plně automatická a zabezpečená pro případ zaplavení,
odpovídá požadavkům normy DIN 1986. Sběrná nádrž, která je plynotěsná a vodotěsná, je
vyrobena z litiny. Vlastní nádrž ČSOV bude uzavřena v zámkové dlažbě, která bude
uzamčena do opěrné zdi z půlkruhových betonových palisád. Tyto palisády budou usazeny
do betonových základů a z vnější strany budou dosypány zeminou. ČSOV bude vybavena
betonovou protivztlakovou pojistkou.
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Stavební objekt:
Druh kanalizační stoky:
Typ kanalizace:
Celková délka řadu:
Materiál:
Popis:

Výtlak V1
splašková kanalizace
tlaková
796,8 m
PE 100 SDR 11 d 110
Pro stavbu výtlačného řadu bude použito kanalizační potrubí PE 100 SDR 11 d 110. Pro
pokládku bude použita technologie řízeného horizontálního vrtání (HDD). V místě začátku
pokládky budou vyhloubeny startovací jámy o rozměrech min. 3,0 m x 1,5 m a hloubky dle
podélného profilu.

Účel užívání povolené stavby vodního díla:

Odvádění splaškových vod z obce Ptýrov na čistírnu odpadních vod
v Mnichově Hradišti

Pro provedení stavby vodního díla se podle ustanovení § 15 odst. 3 vodního zákona stanoví tyto podmínky
a povinnosti:
1. Stavba vodního díla bude provedena podle projektové dokumentace: „Ptýrov, kanalizace ČSOV a Výtlak V1“,
zpracované Ing. Evženem Kozákem, Koryta 29, 294 11 Loukov, autorizovaný inženýr pro stavby vodního
hospodářství a krajinného inženýrství, ČKAIT – 0000253, v srpnu 2016, č. zakázky 2016027, ověřené
vodoprávním úřadem. Případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení vodoprávního úřadu.
2. Před zahájením stavby vodního díla bude na viditelném místě u vstupu na staveniště umístěn štítek ”Stavba
povolena”, který obdrží stavebník, jakmile toto rozhodnutí nabude právní moci. Štítek musí být chráněn
před povětrnostními vlivy, aby údaje na něm uvedené zůstaly čitelné a ponechán na staveništi do kolaudace stavby
vodního díla.
3. Stavba vodního díla nesmí být zahájena přede dnem nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.
4. Před zahájením výkopových prací budou vytyčena vedení podzemních inženýrských sítí a jejich případné dotčení
bude v dostatečném předstihu projednáno s jejich majiteli nebo správci.
5. Stavba bude provedena odbornou firmou. Stavebník oznámí vodoprávnímu úřadu termín zahájení stavby a název
a sídlo dodavatele, který bude stavbu provádět.
6. Při stavbě vodního díla bude se vzniklými odpady nakládáno v souladu s platnou legislativou. Bude vedena průběžná
evidence o všech vyprodukovaných odpadech a odpady nepoužitelné pro recyklaci budou odstraněny v zařízení
k tomu určeném. Odpady nelze spalovat na otevřeném ohništi.
7. Pozemky a zařízení dotčené stavbou budou uvedeny do náležitého stavu.
8. Pro provedení stavby musí být dodrženy požadavky a podmínky:
a) společnosti ČEZ Distribuce, a.s., uvedené v souhlasu ze dne 15.9.2016, značka 1089334754:
- souběhy a křižovatky s elektrickými vedeními musí být provedeny v souladu s platnými normami a předpis,
zejména s ČSN EN 50110-1, ČSN EN 50423-3, PNE 33 0000-6 a 1050 pro kabelová vedení a ČSN 73 6005
o prostorovém uspořádání sítí technického vybavení,
- umístění stavby a provádění činností v ochranném pásmu elektrického zařízení bude prováděno dle
projektové dokumentace vypracované firmou Ing. Evžen Kozák, číslo zakázky 2016027, datum 8/2016
- souběhy a křižovatky s elektrickými vedeními musí být provedeny v souladu s platnými normami a předpis,
zejména s ČSN EN 50110-1, ČSN EN 50423-3, PNE 33 0000-6 a 1050 pro kabelová vedení a ČSN 73 6005
o prostorovém uspořádání sítí technického vybavení,
- umístění stavby a provádění činností v ochranném pásmu elektrického zařízení bude prováděno dle
projektové dokumentace vypracované firmou Ing. Evžen Kozák, číslo zakázky 2016027, datum 9/2016,
- kovové části oplocení musí být uzemněny,
- nejmenší dovolená vzdálenost vodičů nadzemního vedení VVN 110 kV od povrchu komunikace musí
být min. 7 m při maximální pravděpodobné teplotě a průhybu vodičů za bezvětří,
- žadatel odpovídá za to, že všechny práce a činnosti budou prováděny v souladu s ČSN EN 50110-1 ed.3, PNE
33 0000-6,
- trasy výkopů musí být vedeny ve vzdálenosti alespoň 5 m od základů podpěrných bodů stávajícího
nadzemního vedení VVN 110 kV tak, aby nedošlo ke snížení jejich stability nebo poškození uzemnění,
- ochranné pásmo vedení VN a VVN bude po celou dobu stavby označeno výstražnou cedulí: „POZOR ochranné pásmo vedení VN“ a „POZOR - ochranné pásmo vedení VVN“ z obou stran možného vjezdu
do tohoto pásma,
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jakákoliv poškození nebo mimořádné události, způsobené na elektrickém zařízení stavebníkem, musí být
neprodleně oznámeny na poruchovou linku 840 850 860 a budou opraveny na náklady viníka. Zahrnutí
poškozených míst může být provedeno pouze po souhlasu vydaném společností ČEZ Distribuce a.s.
umístěním stavby nesmí dojít ke ztížení přístupu našich pracovníků a pracovníků námi pověřených firem
k našemu zařízení,
při realizaci stavby nesmí dojít v žádném případě k nebezpečnému přiblížení osob, věcí, zařízení nebo
mechanismů a strojů k živým částem pod napětím tj. musí být dodržena min. vzdálenost 3 m od vodičů
vedení 110 kV a 2 m od vodičů vedení 2 kV dle ČSN 50110-1 ed. 3. V případě, že nebude možné tuto
vzdálenost dodržet, je žadatel povinen zažádat o vypnutí předmětného vedení,
pracovníci provádějící práce budou prokazatelně poučeni o nebezpečí, které hrozí při nedodržení
bezpečnostních předpisů,
s ohledem k provádění prací v ochranném pásmu upozorňujeme na možnost nebezpečných vlivů
od elektrického zařízení. Opatření proti těmto vlivům je na straně zhotovitele výše uvedené stavby. ČEZ
Distribuce a.s. nepřevezme žádnou zodpovědnost za případné škody, které vzniknou stavebníkovi následkem
poruchy nebo havárie elektrického zařízení za nepředvídaných okolností nebo nedodržením výše uvedených
podmínek,
při případné úpravě povrchu v ochranném pásmu vedení nesmí dojít ke změně výškové nivelity země oproti
současnému stavu,
musí být dodrženy podmínky práce v ochranných pásmech vedení,
jakékoliv události mající vliv na provoz předmětných vedení musí být neprodleně oznámeny na poruchovou
linku 840 850 860 nebo včas oznámeny společností ČEZ Distribuce a.s.
výjimka z OP se nevztahuje na zařízení ČEZ ICT Services, a.s.

b) společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. uvedené ve vyjádření ze dne 18.5.2016, č.j. 614158/16:
- Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen při provádění jakýchkoliv činností, zejména stavebních
nebo jiných prací, při odstraňování havárií a projektování staveb, řídit se platnými právními předpisy,
technickými a odbornými normami (včetně doporučených), správnou praxí v oboru stavebnictví
a technologickými postupy a učinit veškerá opatření nezbytná k tomu, aby nedošlo k poškození nebo ohrožení
sítě elektronických komunikací ve vlastnictví společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s.
a je výslovně srozuměn s tím, že SEK jsou součástí veřejné komunikační sítě, jsou zajišťovány ve veřejném
zájmu a jsou chráněny právními předpisy
- Při jakékoliv činnosti v blízkosti vedení SEK je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen respektovat
ochranné pásmo SEK tak, aby nedošlo k poškození nebo zamezení přístupu k SEK. Při křížení nebo souběhu
činností se SEK je povinen řídit se platnými právními předpisy, technickými a odbornými normami, správnou
praxí v oboru stavebnictví a technologickými postupy Při Jakékoliv činnosti ve vzdálenosti menší než 1,5 m
od krajního vedení vyznačené trasy podzemního vedení SEK nesmí používat mechanizačních
prostředků a nevhodného nářadí.
- Pro případ porušení kterékoliv z povinností stavebníka, nebo jím pověřené třetí osoby, založené Všeobecnými
podmínkami ochrany SEK společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. je stavebník, nebo jím
pověřená třetí osoba, odpovědný za veškeré náklady a škody, které společnosti Česká telekomunikační
infrastruktura a.s. vzniknou porušením jeho povinnosti.
- Bude-li žadatel na společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. požadovat, aby se jako účastník
správního řízení, pro jehož účely bylo toto Vyjádření vydáno, vzdala práva na odvolání proti rozhodnutí
vydanému ve správním řízení, pro jehož účely bylo toto vyjádření vydáno, je povinen kontaktovat POS.
- Započetí činnosti je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen oznámit POS. Oznámení bude
obsahovat číslo Vyjádření, k němuž se vztahují tyto podmínky.
- Před započetím zemních prací či jakékoliv jiné činnosti je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen
zajistit vyznačení tras PVSEK na terénu dle polohopisné dokumentace. S vyznačenou trasou PVSEK
prokazatelně seznámí všechny osoby, které budou anebo by mohly činnosti provádět.
- Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen upozornit jakoukoliv třetí osobu, jež bude provádět
zemní práce, aby zjistila nebo ověřila stranovou a hloubkovou polohu PVSEK příčnými sondami, a srozuměn
s tím, že možná odchylka uložení středu trasy PVSEK, stranová i hloubková, činí +/- 30 cm mezi skutečným
uložením PVSEK a polohovými údaji ve výkresové dokumentaci
- Při provádění zemních prací či jakékoliv jiné činnosti je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen
postupovat tak, aby nedošlo ke změně hloubky uložení PVSEK. Odkryté PVSEK je stavebník, nebo jím
pověřená třetí osoba, povinen zabezpečit proti prověšení, poškození a odcizení.
- Při provádění zemních prací, u kterých nastane odkrytí PVSEK, stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba
před zakrytím PVSEK vyzve POS ke kontrole. Zához je stavebník oprávněn provést až poté,
kdy prokazatelně obdržel souhlas POS.
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Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn trasu PVSEK mimo vozovku přejíždět vozidly
nebo stavební mechanizací, a to až do doby, než PVSEK řádně zabezpečí proti mechanickému poškození.
Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn užívat, přemísťovat a odstraňovat technologické,
ochranné a pomocné prvky SEK.
Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn bez předchozího projednání jakkoliv manipulovat
s případně odkrytými prvky SEK, zejména s ochrannou skříní optických spojek, optickými spojkami,
technologickými rezervami či jakýmkoliv jiným zařízením SEK.
Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen každé poškození či krádež SEK neprodleně
od okamžiku zjištění takové skutečnosti, oznámit POS

c) správce povodí a správce vodního toku Povodí Labe, s.p. uvedené ve vyjádření ze dne 29.9.2016, č.j.
PVZ/16/29043/Mf/0:
- Místa křížení s vodním tokem Jizera požadujeme na obou březích označit trvalými a dobře viditelnými
označníky (ocelové tyče).
- Požadujeme předložit povodňový a havarijní plán stavby (před zahájením stavby).
d) MěÚ Mnichovo Hradiště, Odbor výstavby a ŽP, oddělení životního prostředí, orgán státní správy lesů, ze dne
26.9.2016, č.j. MH-VŽP/9836/2016/Šj:
- Nedojde k přímému ohrožení nebo poškození okolních lesních pozemků a prostorů na nich v soulau
s ustanovením § 13 a § 21 lesního zákona. Žadatel bude dodržovat základní povinnosti ochrany pozemků
určených k funkci lesa.
- Investor se vypořádá s ustanovením § 22 odst. 1 lesního zákona.
- MěÚ Mnichovo Hradiště, Odboru výstavby a ŽP, oddělení životního prostředí, orgán ochrany přírody - zásah
do významného krajinného prvku, ze dne11.9.2016, č.j. MH-VŽP/8328/2015/Ši
- Použitá mechanizace bude zajištěna proti úkapům, budou používána ekologicky odbouratelná maziva. Bude
použita pouze mechanizace vhodná velikostí daným podmínkám, především při zamokření terénu tak,
aby nedošlo k hutnění a poškození pozemků v břehových částech vodního toku.
- Stávající dřeviny tvořící břehový porost vodního toku Jizera budou vhodně zabezpečeny a zajištěny
před poškozením a zničením (mechanizací apod.), v případě potřeby i za použití vhodných technických
zábran (bednění).
- Dotčené pozemky v okolí budou po skončení prací uvedeny do původního stavu.
- V případě kácení dřevin rostoucích mimo les: stromů o obvodu kmene od 80 cm ve výšce 130 nad zemí
nebo souvislých keřových porostů od 40 m2 bude o povolení podle § 8 odst. 1/ zákona požádán místně
příslušný orgán ochrany přírody (pro kat. území Veselá u Mnichova Hradiště Městský úřad Mnichovo
Hradiště, pro kat. území Ptýrov Obecní úřad Ptýrov). Povolení Obecního úřadu Ptýrov předchází závazné
stanovisko - zásah do významného krajinného prvku vydané zdejším orgánem ochrany přírody.
9. Stavba bude dokončena do 31.12.2021.
10. Kontrolní prohlídka stavby vodoprávním úřadem bude provedena jako závěrečná, v souvislosti s vydáním
kolaudačního souhlasu.
11. MěÚ Mnichovo Hradiště, Odbor výstavby a ŽP, v souladu s ustanovením § 115 odst. 1 stavebního zákona
stanoví, že stavbu vodního díla lze užívat jen na základě kolaudačního souhlasu.
Účastníci řízení podle § 27 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "správní
řád"):
Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav, a.s. (IČO - 46356983), Čechova 1151, 293 22 Mladá Boleslav

Odůvodnění
Městský úřad Mnichovo Hradiště, Odbor výstavby a životního prostředí, oddělení speciálních činností obdržel dne
3.10.2016 žádost společnosti Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav, a.s. (IČO - 46356983), Čechova 1151, 293 22
Mladá Boleslav, zastoupené společností Ing. Evžen Kozák s.r.o. (IČO – 27865193), Koryta 29, Loukov 294 11, o vydání
stavebního povolení k provedení stavby vodního díla: Ptýrov, kanalizace - ČSOV a výtlak V1, v kraji Středočeském,
v obcích Mnichovo Hradiště, Veselá a Ptýrov, místní části Ptýrovec, rozhraní HGR 4430 Jizerská křída levobřežní a HGR
4410 Jizerská křída pravobřežní, hydrologické povodí Jizery, č. h. p. 1-05-02-0570 a č. h. p. 1-05-02-0580, na pozemcích
parc. č. 2658/8 v k. ú. Mnichovo Hradiště, pozemkové parcely parcelní číslo 633/3, 636/3, 698, 843/1, 854/1 v k. ú.
Ptýrov, pozemkové parcely parcelní číslo 446/3, 446/1, 447, 502/2, 505/2, 505/1, 853/1, 917 a 918/1 v k. ú. Veselá
u Mnichova Hradiště.
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Podle ustanovení § 115 odst. 8 vodního zákona, dle ustanovení § 112 odst. 1 stavebního zákona a dle § 47 správního řádu,
oznámil příslušný vodoprávní úřad zahájení vodoprávního řízení všem známým účastníkům řízení oznámením pod č. j.
MH–VŽP/10975/2016-2-Vjp ze dne 1.11.2016. Jelikož žádost poskytovala dostatečný podklad pro posouzení navrhované
stavby a vodoprávnímu úřadu s působností speciálního stavebního úřadu jsou dobře známy poměry staveniště, upustil
tento ve smyslu § 112 odst. 2 stavebního zákona od místního šetření a ústního jednání. Zároveň byli účastníci řízení
upozorněni, že na námitky, které nebudou uplatněny nejpozději do 10 dnů ode dne doručení oznámení, nebude možno
brát zřetel. Ve stanovené lhůtě nebyly podány žádné námitky účastníků řízení ani stanoviska dotčených orgánů. Dále byla
účastníkům řízení dána možnost vyjádřit se k podkladům rozhodnutí, a to ve lhůtě do 3 pracovních dnů ode dne doručení
od výše stanovené lhůty pro námitky účastníků řízení. Tuto možnost žádný účastník řízení nevyužil.
Při vymezování okruhu účastníků řízení dospěl Městský úřad Mnichovo Hradiště, Odbor výstavby a životního prostředí,
oddělení speciálních činností k závěru, že právní postavení účastníka řízení v souladu s ustanovením § 109 stavebního
zákona v daném případě přísluší (vedle stavebníka, vlastníka pozemku a vlastníka stavby na pozemku, na kterém má být
stavba prováděna, anebo toho, kdo má k tomuto pozemku nebo stavbě právo odpovídající věcnému břemenu a jejich
práva mohou být navrhovanou stavbou přímo dotčena) pouze vlastníkům těchto sousedních pozemků: parc. č.: 2658/1,
2658/6, 2660/13, 2668/2, 2672 v k. ú. Mnichovo Hradiště, parc. č. 682, 686/1, 686/2, 687/1, 687/2, 692, 737/2, 739, 742,
745/1, 745/2, 843/2, 860 a st. č. 95 v k. ú. Ptýrov (a staveb na nich včetně těch, kdo má k sousednímu pozemku právo
odpovídající věcnému břemenu a jejich práva mohou být navrhovanou stavbou přímo dotčena) a vlastníkům
anebo správcům stávajících vedení technické a dopravní infrastruktury, dotčených předmětnou stavbou. Vlastnictví
ani jiná práva k dalším (vzdálenějším) nemovitostem nemohou být tímto rozhodnutím přímo dotčena.
V průběhu vodoprávního řízení bylo zjištěno a v rámci ústního jednání projednáno následující:
Projektová dokumentace řeší odvádění splaškových odpadních vod výtlakem V1 z obce Ptýrov na městskou ČOV
v Mnichově Hradišti. Výtlak V1 je zaústěn do komory na štole před nátokem do ČOV. Od vyústění vede trasa výtlaku
po pozemku ČOV, dále podchází náhon na Jizeře, Jizeru a podél cesty vede k ČSOV1. Materiálem výtlaku V1 je PE 100
SDR 11 d110 délky 796,8 m. ČSOV1 je umístěna ve spodní části Ptýrovce mimo cestu v nezpevněném prostoru u louky.
Vrch ČSOV1 je umístěn nad hladinou Q20. Z tohoto důvodu bude ČSOV1 usazena do náspu a je zabezpečena pro případ
zaplavení.
Městský úřad Mnichovo Hradiště, Odbor výstavby a životního prostředí, oddělení speciálních činností v průběhu
vodoprávního řízení posoudil žádost o vydání stavebního povolení z hledisek uvedených § 111 stavebního zákona,
projednal ji s účastníky řízení a s dotčenými orgány a posoudil shromážděná stanoviska a připomínky. Zjistil,
že projektová dokumentace stavby splňuje obecné technické požadavky na výstavbu a že uskutečněním stavby nejsou
ohroženy veřejné zájmy ani nepřiměřeně omezena či ohrožena práva a oprávněné zájmy účastníků řízení.
Vypořádání s námitkami účastníků řízení:
V průběhu řízení nebyly vzneseny žádné námitky.
Posouzení vodoprávního úřadu:
Městský úřad Mnichovo Hradiště, Odbor výstavby a životního prostředí, oddělení speciálních činností v průběhu
vodoprávního řízení neshledal důvody bránící vydání tohoto rozhodnutí, rozhodl proto způsobem uvedeným ve výroku.
Seznam všech účastníků řízení:
Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav, a.s., Česká telekomunikační infrastruktura a.s., ČEZ Distribuce, a. s., Ladislav
Lauryn, Město Mnichovo Hradiště, MHMVE, a.s., Obec Ptýrov, Povodí Labe, státní podnik a SW Real Estate
Management s.r.o.

Poučení
Proti tomuto rozhodnutí mohou účastníci řízení podat podle ustanovení § 81- 83 správního řádu odvolání ve lhůtě 15 dnů
ode dne jeho oznámení (doručení). Lhůta pro podání odvolání počíná běžet podle § 40 odst. 1 písm. a) správního řádu
dnem následujícím po dni, kdy bylo toto rozhodnutí oznámeno doručením jeho písemného vyhotovení. Připadne-li konec
lhůty na sobotu, neděli nebo svátek, je posledním dnem lhůty nejbližší příští pracovní den. Doručení písemnosti upravují
§ 19 – 24 správního řádu.
O odvolání proti tomuto rozhodnutí rozhoduje podle § 89 odst. 1 správního řádu Odbor životního prostředí a zemědělství
Krajského úřadu středočeského kraje (Zborovská 11, 150 21 Praha 5). Odvolání se podává u Odboru výstavby a ŽP
zdejšího městského úřadu, tj. Městský úřad Mnichovo Hradiště, Masarykovo nám. 1, 295 21 Mnichovo Hradiště.
Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti
odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.
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Z odvolání musí být patrno, kdo je činí, které věci se týká a co se navrhuje. Fyzická osoba uvede v podání jméno,
příjmení, datum narození a místo trvalého pobytu, popřípadě jinou adresu pro doručování podle § 19 odst. 3 správního
řádu, fyzická osoba podnikající, jméno a příjmení, popřípadě dodatek odlišující osobu podnikatele nebo druh podnikání
vztahující se k této osobě nebo jí provozovanému druhu podnikání, identifikační číslo osob a adresu zapsanou
v obchodním rejstříku nebo jiné zákonem upravené evidenci jako místo podnikání, popřípadě jinou adresu
pro doručování. Právnická osoba uvede svůj název nebo obchodní firmu, identifikační číslo osob nebo obdobný údaj
a adresu sídla, popřípadě jinou adresu pro doručování. Odvolání dále musí obsahovat údaje o tom, proti kterému
rozhodnutí směřuje, v jakém rozsahu ho napadá a v čem je spatřován rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost
rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo.
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 zdejší správní orgán na náklady
účastníka.
Stavba nesmí být zahájena, dokud stavební povolení nenabude právní moci. Stavební povolení pozbývá platnosti, jestliže
stavba nebude zahájena do 2 let ode dne nabytí právní moci.
elektronicky podepsáno
Ing. Petr Vojtek
odborný referent
oprávněná úřední osoba

otisk úředního razítka

Správní poplatek, vyměřený podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, položky
18 odst.1 písm. h) sazebníku ve výši 3000,- Kč byl zaplacen převodním příkazem dne 27.10.2016.

Tento dokument musí být vyvěšen na úřední desce po dobu 15 dnů a současně zveřejněn způsobem umožňujícím
dálkový přístup podle věty druhé § 25 odst. 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 do: ……………………………

………………………………….....................

………………………………......................

Podpis oprávněné osoby, potvrzující zveřejnění

Podpis oprávněné osoby, potvrzující zveřejnění

Razítko:

Razítko:
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Rozdělovník
Účastníci řízení
Doručení jednotlivě:
Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav, a.s., Čechova 1151, 293 22 Mladá Boleslav, prostřednictvím zástupce:
Ing. Evžen Kozák s.r.o., Koryta 29, Loukov 294 11
Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Olšanská 2681/6, Žižkov, 130 00 Praha 3, IdDS: qa7425t
ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874/8, Děčín IV-Podmokly, 405 02 Děčín 2, IdDS: v95uqfy
Ladislav Lauryn, Masarykovo náměstí 1, 295 01 Mnichovo Hradiště, IdDS: urkvhfq
Město Mnichovo Hradiště, Masarykovo náměstí 1, 295 01 Mnichovo Hradiště, IdDS: 8ztb4jw
MHMVE,a.s., Ptýrovec 23, 295 01 Mnichovo Hradiště, IdDS: ihze6j7
Obec Ptýrov, Ptýrov 19, 295 01 Mnichovo Hradiště, IdDS: xt6atim
Povodí Labe, státní podnik, Víta Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí, 500 03 Hradec Králové 3, IdDS: dbyt8g2
SW Real Estate Management s.r.o., Kubelíkova 1224/42, Žižkov, 130 00 Praha 3, IdDS: n9icf2v
Doručení veřejnou vyhláškou: ostatní účastníci dle § 109 odst. e), f) stavebního zákona - vlastníci sousedního pozemku
nebo stavby na něm, může-li být jejich vlastnické právo prováděním stavby přímo dotčeno, tj. vlastníci pozemků parc. č.:
2658/1, 2658/6, 2660/13, 2668/2, 2672 v k. ú. Mnichovo Hradiště, parc. č. 682, 686/1, 686/2, 687/1, 687/2, 692, 737/2,
739, 742, 745/1, 745/2, 843/2, 860 a st. č. 95 v k. ú. Ptýrov, a ti, kteří mají k sousednímu pozemku právo odpovídajícímu
věcnému břemenu, může-li být toto právo prováděním stavby přímo dotčeno.
Úřady pro vyvěšení a podání zprávy o datu vyvěšení a sejmutí (doručení jednotlivě)
Městský úřad Mnichovo Hradiště, Masarykovo náměstí 1, 295 21 Mnichovo Hradiště, IdDS: 8ztb4jw
Obecní úřad Ptýrov, Ptýrov 19, 295 01 Mnichovo Hradiště

Dotčené orgány (doručení jednotlivě)
Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje, územní odbor Mladá Boleslav, Laurinova 1370, Mladá Boleslav
III, 293 01 Mladá Boleslav 1
Krajská hygienická stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze, územní pracoviště v Mladé Boleslavi, Bělská
151, Mladá Boleslav I, 293 01 Mladá Boleslav 1, IdDS: hhcai8e
Městský úřad Mnichovo Hradiště, OVŽP - odd. životního prostředí, Ochrana přírody a krajiny, Masarykovo
náměstí 1, 295 01 Mnichovo Hradiště
Městský úřad Mnichovo Hradiště, OVŽP - odd. životního prostředí, Orgán státní správy lesů, Masarykovo
náměstí 1, 295 21 Mnichovo Hradiště
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