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VEŘEJNÁ VYHLÁšKA
Rozhodnutí o změně stavby před jejím dokončením
,,Krhanice _ rekonstrukce vodovodního řadu ,!L", rozšířenívodovodní sítě - řady
,,H3-t", ,,H8" a ,,H9"
na pozemcích p.

č.1o2l38,Lo2l7,8716,tg8,3l1.,Lg83l2,tg8.t.l]-,t956l68,t954l6,t954ltv

k. ú. Krhani-

ce - prodloužení lhůty k dokončenístavby vodního díla

Městský úřad Benešov, odbor životníhoprostředí, jako věcně a místně příslušný vodoprávní úřad podle
5 104 odst.2 písm. c) zákona č.254lzooL Sb., o vodách o změně některých zákonů (vodnízákon)ve znění
pozdějších předpisů, 9 66 zákona č. t28/2ooo Sb. o obcích (obecní zřízení)ve znění pozdějších předpisů,
jako stavební úřad příslušný dle S 15 zákona č' 183/2006 Sb., o územnímplánování a stavebním řádu ve
zněnípozdějšíchpředpisů'

vydává

RozHoDNUTí

na základě návrhu podaného právnickou osobou - obcí Krhanice, se sídlem Krhanice 46,25-l 42 Krhanice,
lČo oo2 32o25, předložených podkladů, projednalváš návrh a:
A. dle 5 118 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) ve znění pozdějších předpisů, povoluje změnu stavby před jejím dokončením - mění podmínku č,.22 rozhodnutí č. j.:
Vod. 235-197354/2o:rg (MUBN/197354lzol9) z22.!L2oI9 a to tak, že prodlužuje lhůtu k dokončenístav-

by -,,Krhanice

-

rekonstrukce vodovodního řadu ,,!1", rozšiření vodovodní sítě - řady,,H3-1", ,,H8"

a

,,H9" na pozemcích p' č. 102/38, Iozf 7 , 87 /6, 1983/1', L983l2, I98LlL, 1956168, 19s4l6, 1954/1' v k. ú. Krhanice - o 2 roky od nabytí právní moci tohoto rozhodnutí. ostatní podmínky uvedené ve společnémpovolení zůstávají v platnosti.

Účastníci íizení,na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu dle $ 27 odst. 1 zákona č. 500/2004 sb.,
správní řád ve znění pozděišíchpředpisů:
a

obec Krhanice, se sídlem Krhanice 46,257 42 Krhanice, lČo oo2 32.o25

odůvodnění
MěÚ Benešov - odbor Žp obdržel I2'Lo'2o2L od právnické osoby - obce Krhanice, se sídlem Krhanice 46,
25] 42 Krhanice, lČo oo2 32o25 (dále jen,,navrhovatel"), žádost o prodlouženílhůty kdokončenístavby
vodního díla -,,Krhanice - rekonstrukce vodovodního řadu ,,JL", rozšířenívodovodní sítě - řady ,,H3-1",
,,H8" a,,H9" na pozemcích p. č.702/38, !o2f7,87l6, I983l1-, 1983/2,I98t/J., 1956/68,1954/6, L954/1'
v k. ú. Krhanice. Dnem podání návrhu bylo zahájeno vodoprávnířízení.
www. benesov-citv. cz
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k č. j.: Vod. 235-L764321202l (MUBN/17643212021|

Stavba byla povolena společným povolením (rozhodnutím) MěÚ Benešov _ odborem Žp t. j.: Vod. 2351g7354l2ot9 (MUBN/197354l2ot9) z22.1'I.2Ot9, které nabylo právní moci 28.]"2.2019. Dále byl vydán

část rozšířenívodovodní sítě - řad ,,H3-1" na pozemcích p' č.
1o2l38,1o2l7 a87/6v k. ú. Krhanice-č. j.: MUBN/5689I/2o2L/ovHz1'6.04.2021'. Povoleníbylovyužito_
bylo zrealizováno rozšířenívodovodní sítě - viz výše. Navrhovatel požádal o prodlouženílhůty k dokončení
stavby - o 2 roky a vodoprávní úřad žádosti vyhověl - viz výrok ,,A" tohoto rozhodnutí.
kolaudačnísouhlas s užívánímstavby

-

Městský úřad Benešov - odbor Že jako příslušný vodoprávní úřad oznámil dotčeným orgánům státní správy
řízenízahájení vodoprávního řízení opatřením z25'Io.2021', č. j,: Vod.23L-176432/2021'
a účastníkům

(MUBN/17643z/2o27|, s upozorněním, že účastníciřízení mohou námitky, popřípadě důkazy uplatňovat
nejpozději do 15 dnů od jeho obdržení. oznámení bylo doručeno všem účastníkůmřízenív zákonem stanovené lhůtě před vydáním tohoto rozhodnutí.
Vodoprávní úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použitíustanovení právních předpisů ve
výroku uvedených'

Vypořádánís návrhy a námitkami účastníků
Účastníci neuplatnili návrhy a námitky
Vypořádání

s

vyjádřeními účastníkůk podkladům rozhodnutí:

Účastníci se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili.

Vodoprávní úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených orgánů vyžadovaných zvláštnímipředpisy a zahrnul je do podmínek rozhodnutÍ. ostatní podmínky uvedené v dodatečném
povolení zůstávají v platnosti.
Správní poplatek podle zákon a č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů ve výši
1000 Kč byl uhrazen 27.1'o.2o21''
Poučeníúčastníků

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat podle ustanovení $ 81 správního řádu, v němž se uvede, v jakém
rozsahu se rozhodnutí napadá a namítaný rozpor s právními předpisy nebo nespráVnost rozhodnutí nebo
řízení, jež mu předcházelo do 15 dnů ode dne jeho doručeníke Krajskému úřadu Středočeského kraje, Zborovská 1]., L50 2]' Praha 5, podáním učiněným u odboru Žp vtěÚ Benešov.

otisk úředního razítka
Marcela Velebilová, DiS., v. r
odborný referent

MěÚ Benešov a oÚ Krhanice se tímto žádajío vyvěšení této vyhlášky na úřední desce po dobu 15 dnů. Vyhlášku s datem vyvěšení a sejmutí neprodleně oÚ zašlou na odbor Žp veÚ Benešov po uplynutítéto doby.
Sejmuto

Vyvěšeno

40:/.,..*P.(.?
Razítko a podpis oÚ

www. benesov-citv. cz
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k č' j': Vod. 235-L7643zl2o21-

(MUBN/176432l2o2L|

Rozdělovník
Účastníci řízeníveřejnou vyh!áškou - dalšídotčenéosoby (vlastnická nebo jiná věcná práva k sousedním
pozemkům a stavbám):
- pozemky: 7O2/II, 7OZl4L, 702/20, LOz/6, 102/23,87 /7,34612,3651I,3731I,373/3,37314, 373/5,
1956/67, !95412,1956/7I v katastrálním územíKrhanice;

obdrží
a

obec Krhanice, Krhanice 46,257 42 Krhanice

-

2x

Na vědomí

.
r
.
.
.
o
.
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.

MěÚ Týnec nad Sázavou, odbor výstavby, K Náklí 4o4,257 41 Týnec nad Sázavou
KHS Stř. kraje se sídlem v Praze, ÚP Benešov, Černoleská 2053,256 O]. Benešov
Hasičský záchranný sbor, územníodbor Benešov, K Lihovaru, 256 01 Benešov
ČEz Distribuce a. s., Teplická 8, č. p. 874,4o5 02 DěčínlV
ČEz lCT Services, a.s., Duhová 3, č' p. 1531, 14o 53 Praha 4
CETIN a.s., olšanská 6, č. p. 268L,I3o 00 Praha 3
lnspektorát bezpečnosti práce, Ve Smečkách29, č. p. 599, 110 00 Praha 1
VHS Benešov, s.r.o', Černoleská 1600, 256 0L Benešov
KSÚS Stř. kraje, p. o', Zborovská 1]., 15o oo Praha 5

www. benesov-citv. cz
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