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MĚSTSKÝ ÚŘAD VLAŠIM  
Jana Masaryka 302, 258 01 Vlašim 
ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ   

Číslo jednací:                         ZIP 8741/19                                                                                              
Spisová značka:                     ZIP 2190/2019 STK                                                                                  
Oprávněná úřední osoba    Ing. Kateřina Stodolovská                                                                    
Telefon:                                  +420 313 039 361                                                                                            
E-mail:                                    katerina.stodolovska@mesto-vlasim.cz                                               
Datum:                                   23.9.2019 

 
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA 

ROZHODNUTÍ 
Městský úřad Vlašim, odbor životního prostředí, jako věcně příslušný vodoprávní úřad ve smyslu         
§ 104 odst.2,  písm. c) a § 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“), místně příslušný dle § 11 zákona 
č. 500/2004 Sb., správní řád a jako 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“) žadateli:  
 

- Obec Chlum, IČ:00473529, se sídlem Chlum 42, 257 63  Trhový Štěpánov 
 

I. vydává  povolení 

podle ustanovení §8 odst.1, písm. c) vodního zákona k nakládání s vodami– k vypouštění  odpadních 
vod do vod povrchových, do stávající dešťové kanalizace s vyústěním po  28 metrech do drobného 
vodního toku IDVT 10254521  na pozemku parč. 1070/17 v k.ú.Chlum, v kraji Středočeském, okrese 
Benešov, obci Chlum,  ČHP 1-09-03-0030-0-00, HGR 6320, souřadnice místa vypouštění do stávající 
dešťové kanalizace dle systému S-JTSK: X=1092216.940  Y=707483.683 za účelem nezávadné 
likvidace přečištěných odpadních vod z mechanicko-biologické ČOV na 12 měsíců v roce na dobu 10 
let v tomto rozsahu a jakosti:    
Údaje o povoleném množství vypouštěných odpadních vod: 
Prům. množství vypouštěných  vod 0,21 l/s 

Max. množství vypouštěných  vod 1,81 l/s 

Měsíční množství vypouštěných  vod 610 m3/měs 

Roční množství vypouštěných  vod   7,32  tis. m3/rok 

Hodnoty koncentrace znečištění ve vypouštěných odpadních vodách (mg/l): 
v souladu s nařízením vlády č. 401/2015 Sb., o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění 
povrchových vod a odpadních vod, náležitostech povolení k vypouštění odpadních vod do vod 
povrchových a do kanalizací a o citlivých oblastech , ve znění pozdějších předpisů  

 ukazatel „p“ hodnota (mg/l) „m“ hodnota (mg/l) t/rok 

CHSKCr 80 170 0,585 

BSK5 25 50 0,183 

NL 25 60 0,183 

N-NH4  12                                       20 0,080 
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Účel odběru podzemní vody:            nezávadná likvidace přečištěných odpadních vod z mechanicko-
biologické ČOV 
Doba povoleného nakládání s vodami: 10 let od nabytí právní moci tohoto rozhodnutí  
Počet měsíců v roce, kdy se odebírá:    12 
Počet napojených EO:                               190EO 
Uložená měření: 
Počet kontrolních profilů sledování jakosti: 1 na výstupu z ČOV 
Způsob měření  odpadních vod : přes měrný objekt Parshallův žlab s vyhodnocovací jednotkou před 
zaústěním do dešťové kanalizace.  
Četnost sledování:                                     6 x ročně  
Typ vzorků:                                                  typ„A“ dvouhodinový směsný 
 
Pro vypouštění odpadních vod do vod povrchových se stanoví  tyto podmínky a povinnosti: 

1. Doba povoleného nakládání s vodami se stanovuje ode dne nabytí právní moci tohoto 
rozhodnutí do 31.12.2029. 

2. Množství vypouštěných odpadních vod bude zjišťováno Parshallovým žlabem  
s vyhodnocovací jednotkou před zaústěním do dešťové kanalizace a následně do toku 

3. Kontrola stanovených maximálních hodnot („m“) bude prováděna rozborem vzorku typu „A“, 
tj. dvouhodinovým směsným vzorkem získaný sléváním 8 dílčích vzorků stejného objemu 
v intervalu 15 minut, na stanovení ukazatelů BSK5, CHSK5, NL,N-NH4

+ a to na odtoku z ČOV 
s četností 6 x ročně. Odběry a rozbory ke zjištění míry znečištění vypouštěných odpadních 
vod mohou provádět jen odborně způsobilé osoby oprávněné k podnikání („oprávněná 
laboratoř“). 

4. Výsledky rozborů odpadních vod budou každoročně ke konci roku překládány vodoprávnímu 
úřadu a správci povodí. 

5. Rozbory budou archivovány v provozním deníku provozovatele.  
6. Odběry by neměly být prováděny za neobvyklých situací, při přívalových deštích a povodních.  
7. Pro nakládání s vodami-vypouštění odpadních vod do vod povrchových bude dodržena 

podmínka vyjádření správce povodí Povodí Vltavy s.p. nz. 13492/2019-243-Sy ze dne 
5.3.2019  

- Vzhledem k tomu, že je na ČOV plánováno srážení fosforu, bude po dobu zkušebního 
provozu sledován ukazatel  Pcelk . Limitní hodnota v ukazateli Pcelk bude stanovena na 
základě výsledků ve zkušebním provozu.  

 
Účastníkem řízení pro povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových  dle § 27  odst. 1 byl 
stanoven  žadatel: 

- Obec Chlum, IČ:00473529, se sídlem Chlum 42, 257 63  Trhový Štěpánov 
 
 
 
 

II. vydává povolení 

 
podle ustanovení dle § 8 odst. 1, písm. b) bod 3.  zákona o vodách – nakládání s podzemními 
vodami, k jejich čerpání za účelem snižování jejich hladiny na pozemku parč. 1824/54 v k.ú.Chlum, 
v kraji Středočeském, okrese Benešov, obci Chlum,  ČHP 1-09-03-0030-0-00, HGR 6320, souřadnice 
místa vypouštění do drobného vodního toku IDVT 10254521  dle systému S-JTSK: X=1092244.892  
Y=707479.854 za účelem snižování hladiny podzemní vody z výkopů pro kanalizaci a stavební jámy 
pro stavbu ČOV na 12 měsíců v roce po dobu její stavby  v tomto rozsahu a jakosti:    
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Prům. množství vypouštěných  vod 1 l/s 

Max. množství vypouštěných  vod 2 l/s 

Měsíční množství vypouštěných  vod 450 m3/měs 

Roční množství vypouštěných  vod   5,4   tis. m3/rok 

Účel odběru podzemní vody:               snižování hladiny podzemní vody z výkopů pro kanalizaci a 
stavební jámy pro stavbu ČOV 
Doba povoleného nakládání s vodami:     po dobu stavby ČOV 
 
 
Pro nakládání s vodami, k jejich čerpání se stanoví  tyto podmínky a povinnosti: 

-  Do vodního toku nesmí být vypouštěny znečištěné podzemní vody-před vypouštěním 
do vodního toku bude zřízena usazovací jímka, ve které budou sedimentovány 
případné nerozpuštěné látky. 

- Stavební činností nebude ohrožena jakost povrchových nebo podzemních vod 
zejména závadnými látkami podle ustanovení §39 vodního zákona. Na stavbě budou 
prostředky pro likvidaci případné havárie. 

 
Účastníkem řízení pro povolení k nakládání s podzemními vodami dle § 27  odst. 1 byl stanoven  
žadatel: 

- Obec Chlum, IČ:00473529, se sídlem Chlum 42, 257 63  Trhový Štěpánov 
 

 
III.  vydává společné územní a stavební povolení 

 
podle § 94j zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších 
předpisů ( dále jen „ stavební zákon“) a ustanovení § 15 odst. 6  zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o 
změně některých zákonů (dále jen „ vodní zákon“), ve smyslu § 55 odst. 1. písm. c) vodního zákona  
k provedení stavby vodního díla – „Kanalizace-obec Chlum“   na pozemcích parc. č. 1070/17, 
1017/16, 1070/15, 1798, 52, 56, 1822, 1813/2, st.7, st.6/1, 1813/1, 1813/3, 904/6, 1801/3, 1785/1, 
1785/2, 1785/3, 176/13, 1424, 1423/9, 1793, 124/6, 124/7, 4/9, st. 23, st. 52, st.32, 124/2, 124/8, 
124/9, st.40, 60, 53, 54/1, 57, st.2/1 v  katastrálním území Chlum, ČHP 1-09-03-0030-0-00, HGR 6320 
a zároveň schvaluje podle ustanovení § 94p stavebního zákona  stavební záměr .    
Účel stavby:  odkanalizování lokality zájmového území vč. odvedení splaškových vod na novou ČOV, 
čištění odpadních vod za účelem zlepšení životního prostředí na úseku ochrany vod. 
Počet napojených EO:       190EO 
 
 
Stavební objekt FS 01 Kanalizace: 

• FS 01.1 Kanalizace gravitační 
Nové kanalizační stoky –potrubí  z odstředivě litého sklolaminátu SN 15000 o celkové délce  
1572 m.Hlavní stoka „A“ bude zaústěna do nové čistírny odpadních vod (FS 02 ČOV).Stoka 
„B“ a  stoka „C“ budou zaústěny do hlavní stoky „A“. Trasy nových stok budou převážně 
v krajské silnici II. a III.třídy, dále v místních komunikacích a v zeleném pásu podél 
komunikace. Na trasách gravitační kanalizace budou osazeny betonové kanalizační šachty          
DN 1000. 
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Přehled jednotlivých stok:                                                     souřadnice umístění podle S-JSTK 
Označení                materiál                      délka_________X:___________    Y:_____________ 
A                              DN300                        719,63m                1092198.524      707512.079  (Š0) 
        1091724.911      707440.444 (Š23) 
A1                            DN250                          51,58m                1091869.997     707580.981  (Š17) 
        1091895.248      707617.710 (Š26) 
A2                            DN250                          43,24m                1091815.925      707539.162 (Š19) 
                      1091844.684      707506.874 (Š27) 
A3                            DN250                          81,22m                1091796.848      707520.720 (Š20) 
        1091743.912      707576.710 (Š30) 
B                              DN300                        309,26m                1092035.605      707725.796 (Š10) 
        1092036.202      707996.823 (Š41) 
B1                            DN250                          40,55m                1092079.980      707782.830  (Š32) 
        1092111.760      707808.009  (Š42) 
B2                            DN250                          46,88m       1092072.548      707900.525  (Š37) 
        1092118.762      707908.384  (Š44) 
C                              DN300                         250,42m  1092035.605      707725.796  (Š10) 
        1091863.645      707739.062  (Š53) 
C1                            DN250                           28,94m               1091879.292      707706.379  (Š52) 
        1091853.406      707693.432  (Š54) 

• FS 01.2 Kanalizační přípojky :  
Na gravitačních stokách splaškové kanalizace A, A1-A3, B, B1, B2, C, C1 je navrženo                    
55 gravitačních kanalizačních přípojek a 1 tlaková přípojka T1 o celkové délce 417,25 m 
Gravitační přípojky          materiál /profil               délka 
P1-P23                               PP-UR2 SN10 DN150      379m 
P26-P37 
P40-P60 
Tlaková přípojka T1         PE 100RC SDR 11             39m 

• FS 01.3 Kanalizace dešťová -přeložka 
Jedná se o přeložku D1 stávající dešťové kanalizace o celkové délce 61,30 m, trasa přeložky 
bude vedena v místní komunikaci, napojení na stávající dešťovou kanalizaci v silnici II/127. Na 
trase budou osazeny betonové kanalizační šachty DN 1000. 
Stoka                          materiál                                délka    
D1                           DN400   SN15000                     43,18                 

       DN500   SN15000                     18,12 
Orientační určení polohy stoky D1 v souřadnicovém systému S-JTSK:  
Souřadnice Šstáv. X : 1092132.088        Y: 707909.671, Šstáv.500 X:1092071.678, Y: 707899.267 
 
Stavební objekt FS 02 ČOV: Orientační určení polohy v souřadnicovém systému S-JTSK: Souřadnice 
nátoku do ČOV:   X : 1092208.803    Y: 707513.328 
 

• FS 02.1 technologická část 
Mechaniko-biologická čistírna odpadních vod  je navržena k čištění splaškových odpadních 
vod z obce Chlum, kapacita činí 200 EO. Odpadní vody budou na ČOV přiváděny gravitačně 
splaškovou kanalizací, část bude navážena fekálním vozem. Technologická část je založena na 
mechanickém předčištění, biologickém aktivačním čištění s předřazenou denitrifikací, 
separaci, aerobní stabilizaci a uskladnění kalu, měření množství odpadních vod, chemické 
odstraňování fosforu. Odpadní vody budou svedeny přes strojní česle hrubého předčištění do 
vstupní čerpací stanice odpadních vod o objemu 12 m3 , která slouží jako vyrovnání nátoku na 
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ČOV a zároveň jako akumulace pro případ poruchy zařízení ČOV. Je vybavena přepadem do 
prostoru procesní čerpací stanice.  

• FS 02.2 Stavební část 
Spodní stavba je navržena jako monolitický železobetonový objekt o rozměrech 10.4x14.0m.  
Objekt spodní stavby ČOV je členěn na strojovnu a dmýchárnu. Horní stavba je navržena jako 
jednoduchá dřevostavba, alt. montovaná ocelová konstrukce o rozměrech 11.0x2.4m a je 
členěna na obslužnou část (velín, šatna se sociálním zařízením, místnosti přístupné přes 
zádveří) a doprovodnou technologickou část (sklad a rozvodna). 

• FS 02.3 Přípojka NN 
přípojné místo pro napojení ČOV novým kabelovým svodem kabelem  AYKY 3x120+70mm 
v nové SV100, která bude umístěna na betonovém sloupu č.10  u domu č.p.9. Z rozporovací 
skříně bude vyveden nový kabel AYKY J4x25, který bude ukončen v nové elektroměrové 
skříni, odtud povede nový kabel AYKY J4x25, který bude ukončen v hlavním rozvaděči objektu 
ČOV. Kabel o celkové délce 320 m bude uložen ve společné kabelové rýze spolu 
s kanalizačním potrubím a vodovodem. 

• FS 02.4. Přípojka vodovodu  
Pro zásobování nové ČOV bude realizována nová vodovodní přípojka PV1 napojená na 
stávající vodovodní řad obce Chlum. Nový rozvod vod D32 mm o délce 276,57 m je navržen z 
materiálu PE 100RC SDR 11 .Na začátku přípojky osazena vodoměrná šachta VŠ, na konci 
přípojky bude osazena manipulační šachta  MŠ. 

 Orientační určení polohy v souřadnicovém systému S-JTSK:                                                         
 Počátek:X :1092037.368,Y:707720.767 
 Konec:    X:1092188.113,Y:707505.213 

• FS 02.5 HTÚ a komunikace 
Jedná se o komunikační zpevněnou asfaltovou plochu šířky 5,5, m k objektu ČOV sloužící pro 
její dopravní obslužnost, přístupový chodník šířky 2,0 m a veškeré násypy kolem objektu ČOV 
po její oplocení ze zeminy z výkopů kanalizace.  

• FS 02.6. Oplocení ČOV 
Oplocení areálu ČOV navrženo z ocelového pozinkovaného drátěného poplastovaného 
pletiva o výšce 1800 mm a délce 165 m. U vjezdu do areálu ČOV bude v oplocení umístěna 
vjezdová dvoukřídlá brána šířky 6000 mm, dále vstupní dvoukřídlá brána šířky 2500 mm.  

• FS 02.7 Příjezdová komunikace 
Jedná se o příjezdovou komunikaci do areálu ČOV šířky 5,5m, která bude dopravně napojena 
na stávající účelovou asfaltovou komunikaci. Dále je řešeno nové propojení na polní cestu 
šířky 3,4 m z asfaltového recyklátu. 
 

 

Ostatní podrobnosti jsou řešeny v  projektové dokumentaci stavby – vypracovala společnost IROP 
Olomouc, Holická 156/49, 77200 Olomouc, Ing. Jan Rozsíval, autorizovaný inženýr pro 
vodohospodářské stavby ,ČKAIT –1200170.  
 
Pro  provedení stavby vodního díla podle ustanovení § 15 odst.3 vodního zákona a ustanovení § 115 
stavebního zákona současně stanoví tyto podmínky a povinnosti: 

1. Stavba vodního díla bude provedena podle projektové dokumentace, kterou  vypracovala 
společnost IROP Olomouc, Holická 156/49, 77200 Olomouc, Ing. Jan Rozsíval, autorizovaný 
inženýr pro vodohospodářské stavby ,ČKAIT –1200170.  

2. Případné změny nesmí být provedeny bez předchozího  souhlasu vodoprávního úřadu.  
Ověřené vyhotovení projektové dokumentace je pro stavebníka nedílnou součástí tohoto 
rozhodnutí. 
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3. Stavba bude umístěna na pozemcích par.č. 1070/17,1017/16,1070/15,1798,52,56,1822, 
1813/2,st.7,st.6/1,1813/1,1813/3,904/6,1801/3,1785/1,1785/2,1785/3,176/13, 1424, 1423/9, 
1793, 124/6, 124/7, 4/9, st. 23, st. 52, st.32, 124/2, 124/8, 124/9, st.40, 60, 53, 54/1, 57, 
st.2/1 v  katastrálním území Chlum,  v souladu s výkresem situace stavby C.3, který je součástí 
předložené projektové dokumentace ke společnému řízení.  

4. Stavebník odpovídá za to, že veškerá nadzemní a podzemní vedení nebudou stavbou dotčena.  
5. Stavba musí být provedena v souladu se všemi platnými ČSN a bezpečnostními listy.  
6. Stavba bude provedena dodavatelským způsobem oprávněnou osobou či organizací 

k provádění vodohospodářských staveb.  
7. Pozemek dotčený stavbou musí být uveden do původního stavu. 
8. Stavba ČOV bude prováděna za přítomnosti stavbyvedoucího s oprávněním k těmto stavbám 

vodních děl a bude veden stavební deník nebo jednoduchý záznam o stavbě v souladu 
s vyhláškou   č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb.  

9. Před zahájením stavby vodního díla bude na viditelném místě umístěn štítek stavba povolena, 
jakmile toto rozhodnutí nabude právní moci a ponechán bude až do povolení užívání 
dokončené stavby. Štítek musí být chráněn před povětrnostními vlivy, aby údaje na něm 
uvedené zůstaly čitelné. 

10. Budou dodrženy podmínky vyjádření správce povodí Povodí Vltavy s.p. nz. 13492/2019-243-Sy 
ze dne 5.3.2019  

- Do splaškové kanalizace nebudou zaústěny dešťové vody.  
- Při napojování jednotlivých objektů je třeba důsledně zkontrolovat, aby byly objekty 

napojeny přímo. Stávající žumpy, septiky a DČOV budou vyřazeny. Jímky mohou být 
využity k akumulaci srážkových vod. 

- Odpadní vody nesmí být zaústěny do dešťové kanalizace. Část dešťové kanalizace, do 
které jsou zaústěny odpadní vody z ČOV musí plnit parametry jednotné kanalizace a 
musí být rekolaudována na kanalizaci jednotnou. V rámci toho bude provedena 
zkouška těsnosti, případně kamerové zkoušky. 

- Pro čerpací jímku tlakové kanalizační přípojky bude zpracován provozní řád, jímky 
bude vodotěsná, včetně utěsnění prostupu, bez havarijního přepadu, vybavena 
signalizací max.hladiny i poruchy čerpadla. 

- Při navážení splaškových odpadních vod a kalů do čistírny nepřekročí přidaný objem 
10% skutečného denního přítoku Q24. Navážení odpadních vod musí být přesně 
popsáno v provozním řádu ČOV.  

- V případě, že se stavba komunikace navazující na stávající mostek a polní cestu bede 
dotýkat i mostku, bude tento záměr projednán se správcem vodního toku. 

- Při stavbě ČOV vyústění označit registračním číslem: PV-264-0067-V. (např. kovovou 
cedulkou s gravírovaným textem). 

- Před zahájením prací bude kontaktován úsekový technik – Ing. Jaroslav Sedláček 
(724 373 347). 

- Stavebník vyzve Povodí Vltavy, s.p., k uzavření smluvního vztahu, kterým budou 
sjednány podmínky pro umístění a užívání stavby na pozemku v právu hospodařit 
Povodí Vltavy, stání podnik. 

11. Budou dodrženy podmínky dané ve vyjádření České telekomunikační infrastruktury                           
Č.j. 797882/18 ze dne 4.12.2018 

12. Budou dodrženy podmínky dané ve sdělení o existenci energetického zařízení v majetku  ČEZ 
Distribuce, a.s. nz.0100980489 ze dne 3.9.2018 

13. Budou dodrženy podmínky dané souhlasem s umístěním stavby a s prováděním činností 
v ochranném pásmu elektrického  zařízení ČEZ Distribuce, a.s. nz.001101781715 ze dne 
17.12.2018 

14. Budou dodrženy podmínky souhlasného závazného stanoviska odboru výstavby MěÚ Vlašim, 
OVÚP ze dne 31.5.2019 čj.VYST 16006/19-3625/2019KOC 
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- Stavba kanalizačních přípojek, vodovodní přípojky pro ČOV, vnitřního vodovodu ČOV , 
elektrické přípojky NN pro ČOV a oplocení ČOV bude umístěna a provedena na pozemcích: 
pozemková parcela číslo 1070/15,1010/16,1070/17,1798,52,56,1822,1813/2,1813/1, 
1813/3,904/6,1801/3,1785/1,1785/2,1785/3,176/13,1424,1423/9,1793,124/6,124/7,4/9, 
124/2, 124/8,124/9,60,53,54/1,57,2/1,stavební parcela číslo 7,6/1,23,52,32,40 v k.ú. Chlum u 
Vlašimi tak, jak je zakresleno na koordinačním situačním výkrese v měřítku 1:1000. 

- Před zahájením zemních prací budou vytyčeny stávající sítě technické infrastruktury a 
zajištěna jejich případná ochrana dle pokynů jejich majitelů nebo správců. 

15. Budou dodrženy podmínky dané závazným stanoviskem Krajské hygienické stanice, č.j.:KHSSC 
67145/2018 ze dne 21.1.2019 

- Před vydáním kolaudačního souhlasu budou funkčnost a vlastnosti zařízení ČOV 
ověřeny zkušebním provozem 

- V rámci zkušebního provozu ČOV bude realizováno měření ekvivalentní hladiny 
akustického tlaku z provozu ČOV v nejbližším chráněném venkovním prostoru a 
v chráněném venkovním prostoru stavby v denní  a noční době v souladu s požadavky 
§30 zákona a § 12 nařízení vlády č.272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými 
účinky hluku a vibrací.   

16. Budou dodrženy podmínky dané ve vyjádření Krajské správy a údržby silnic Středočeského 
kraje, p.o., nu.65768/2019/KSÚS-5169/18/BNT/HRE.639 ze dne 25.1.2019 

17. Budou dodrženy podmínky závazného stanoviska MěÚ Vlašim, OŽP-orgánu ochrany přírody a 
krajiny č.j. ZIP3993/19-1070/2019Svo  ze dne 4.2.2019 k zásahu do významného krajinného 
prvku-bezejmenného levostranného přítoku Pekelského potoka  
- Záměr bude realizován dle předložené projektové dokumentace „ Kanalizace-obec Chlum“ 

od Ing. Jana Rozsívala, autorizovaného inženýra pro stavby vodního hospodářství a 
krajinného inženýrství ŠKAIT 1200170, 12/2018 

- Práce budou prováděny šetrně k okolní vegetaci tak, aby nedocházelo k nadměrnému 
poškozování vzrostlých dřevin 

- Případné kácení dřevin v břehovém porostu bude omezeno na minimum, povolení ke 
kácení dle §8odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., vydá Obecní úřad Chlum 

- Zemina odebraná z výkopu nebude ukládána na březích vodního toku a nivě toku 
- Povrch dotčených pozemků bude po skončení prací uveden do původního stavu či přírodě 

blízkého stavu. 
18. Budou dodrženy podmínky dané rozhodnutím Městského úřadu Vlašim, č.j. ODSH 25047/19-

MaE ze dne 28.8.2019 o zvláštním užívání silnice č. II/127 v k.ú. Chlum u Vlašimi . 
- Stavební práce v silničním pozemku budou prováděny mimo zimní období, které trvá od 1.11. 

do 31.3., bez omezení silničního provozu. Staveniště bude řádně označeno dopravním 
značením. 

- Splaškové potrubí bude uloženo v silničním pozemku dle příslušné normy ČSN 73 6005, 
minimálně 120 cm od nivelety silničního pozemku. 

- V případě, že se v blízkosti stavby nachází silniční propustek, bude vzdálenost uložení potrubí 
od tohoto propustku minimálně 2,5 m. 

- Přechod přes silniční těleso bude proveden protlakem, ukončení chráničky bude minimálně za 
vnější hranou silničního příkopu. Startovací a příjmová jáma bude situována mimo silniční 
pozemek – nebude narušen živičný povrch komunikace. 

- V plném rozsahu bude zachováno odvodnění vozovky.  
- Jeden měsíc před započetím stavebních prací požádá dodavatel stavby silniční správní úřad o 

povolení k provádění stavebních prací dle ustanovení § 25 odst. 6 písm. c) 3 zákona o 
pozemních komunikacích.  

- Na základě ustanovení § 25 odst. 2 zákona o pozemních komunikacích, povolení  ke 
zvláštnímu užívání nezbavuje uživatele povinnosti k náhradám za poškození    nebo znečištění 
pozemní komunikace. 



8 
 Telefonní ústředna: +420 313 039 313                          ID dat. schránky: zbjbfmb                                                 Internet: www.mesto-vlasim.cz 
 

 

- Při umístění inženýrských sítí bude postupováno podle § 36 zákona o pozemních 
komunikacích. 

- Za splnění podmínek uložených v tomto rozhodnutí plně odpovídá: žadatel. 
19. Plán kontrolních prohlídek je stanoven pro stavební objekt FS 01:  
- Kontrolní prohlídka před záhozem a při zkoušce vodotěsnosti  
- Kontrolní prohlídka tlakové přípojky před zásypem a před napojením na gravitační část 

kanalizae 
Pro stavební objekt FS 02: 

- Převzetí základové spáry 
- KP-Zkouška vodonepropustnosti nádrží 
- KP zařízení ČOV před zahájením provozního vyzkoušení 
- KP kanalizace před záhozem 
- KP před zásypem napojení vodovodní přípojky na stávající vodovod DN 80(PVC) a při tlakové 

zkoušce 
- Po provedení úpravy pláně, tj. před započetím provádění veškerých konstrukčních vrstev a po 

položení finální pojízdné vrstvy 
V průběhu stavby budou provedeny nejméně 2 kontrolní prohlídky za účasti vodoprávního 
úřadu, termín těchto kontrolních prohlídek bude vodoprávnímu úřadu ohlášen nejméně 
s týdenním předstihem.   

20. Stavební povolení pozbývá platnosti, jestliže stavba nebude zahájena do 2 let ode dne, kdy 
nabylo právní moci. 

21. Stavba bude dokončena do dvou let od započetí prací – v této lhůtě podá investor žádost o 
provedení kontrolní prohlídky před uvedením do zkušebního provozu. 

22. K ověření funkčnosti a vlastností provedeného vodního díla podle projektové dokumentace 
ukládá vodoprávní úřad podle ustanovení § 115 odst. 2 stavebního zákona, po provedení  
kontrolní prohlídky a doložení všech dokladů jako ke kolaudačnímu souhlasu (projektová 
dokumentace skutečného provedení stavby, polohopisné souřadnice X a Y v systému S-JTSK,  
zápis o předání a převzetí stavby, stavební deník nebo jednoduchý zápis o stavbě, atesty a 
prohlášení o shodě na použité materiály, doklad o nepropustnosti,  doklad o odborné 
instalaci, napojení a zprovoznění od oprávněné organizace, doklady o nezávadném 
zneškodnění stavebních odpadů a přebytečných výkopků, revizní zpráva, geodetické zaměření 
trasy odpadního potrubí), provedení zkušebního provozu v době trvání 1 roku.  Po dokončení 
stavby ČOV před vydáním kolaudačního souhlasu bude vodoprávnímu úřadu předložena 
žádost o vydání povolení zkušebního provozu. 

23. Před ukončením zkušebního provozu, po 5 zkušebních odběrech odpadní vody na odtoku 
z ČOV,  bude provedeno  jeho vyhodnocení, které bude  vodoprávnímu úřadu předloženo 
ještě ve lhůtě zkušebního provozu. Stavba pak na základě závěrečné kontrolní prohlídky  a 
vydání kolaudačního souhlasu plynule přejde do trvalého provozu nebo bude podána žádost o 
prodloužení zkušebního provozu.   

24. Před uvedením díla do zkušebního provozu bude vypracován provozní řád podle vyhlášky       
č. 216/2011 Sb., ve kterém budou uvedeny údaje o vlastníkovi, osobě odpovědné za jeho 
provoz, příslušném vodoprávním úřadu, pokyny provoz a obsluhu při běžných a mimořádných 
situacích, seznam důležitých adres a komunikačních spojení  pro hlášení havárií a předložen 
vodoprávnímu úřadu a Povodí Vltavy s.p.. 

25. Po ukončení zkušebního provozu  požádá vlastník dle  zák. č. 183/2006 Sb., stavební zákon ve 
smyslu § 122 o vydání kolaudačního souhlasu. Požádá na žádosti č. 14 vyhláška  č. 432/2001 
Sb., o dokladech žádosti o rozhodnutí nebo vyjádření a o náležitostech povolení, souhlasů a 
vyjádření, ve znění pozdějších předpisů. K  žádosti bude připojeno vyhodnocení výsledků 
zkušebního provozu. 
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Účastníkem řízení pro společné územní a stavební řízení dle § 27 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb. 
správní řád a § 94k písm. a) , c) a d) zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon byli stanoveni:  

- Obec Chlum, IČ:00473529, se sídlem Chlum 42, 257 63  Trhový Štěpánov 
- Ryšavá Míková Ilona, Chlum č.p.19, 25763 Chlum 
- Navrátil František, Chlum č.p.17, 25763 Chlum 
- Sedlák Zdeněk, Mnichovice č.p.108, 25763  Mnichovice 
- Dařena František, Chlum č.p.9, 25763 Chlum 
- Wurmová Růžena, Na Trubech 368, 28121 Červené Pečky 
- Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, Zborovská 81/11, 15000 Praha 5-

Smíchov 
- Dušková Ilona, Veselka 13, 25901 Olbramovice 
- Formanová Zdislava, Rataje č.p.72, 25801 Rataje 
- Janoušková Michaela, Vrančice č.p.13, 26231 Vrančice 
- Sloup Petr, Ryneček 150, 26101 Příbram 
- Karel Rýdl, Chlum č.p.45, 25763 Chlum 
- Rýdlová Marie, Chlum č.p.45, 25763 Chlum 
- Vondrák Ladislav, Chlum č.p.25, 25763 Chlum 
- Josef Drážek, Zákoutí 355,25763 Trhový Štěpánov 
- Filip Josef, Chlum č.p.53, 25763 Chlum 
- Filipová Petra, Chlum č.p.53, 25763 Chlum 
- Prokop Miloš, Chlum č.p.48,  25763 Chlum 
- Prokopová Dana, Chlum č.p.48, 25763 Chlum 
- Sádovský Bohuslav, Chlum č.p.49, 25763 Chlum 
- Sádovská Jana, Chlum č.p.49, 25763 Chlum 
- Vošický Tomáš, Chlum č.p.51, 25763 Chlum 
- Vondrák David, Chlum č.p.25, 25763 Chlum 

 

                                                Odůvodnění  
Městský úřad Vlašim požádala obec Chlum, se sídlem Chlum 42, 25762 Trhový Štěpánov žádost pod 
Č.j. ZIP 8741/19, ZIP 8752/19 a ZIP 8746/19  o vydání společného rozhodnutí na stavbu vodního díla 
pod názvem „Kanalizace-obec Chlum“  a o povolení k nakládání s vodami – vypouštění přečištěných 
odpadních vod do vod povrchových (do drobného vodního toku IDVT 10254521 ) a povolení 
k nakládání s podzemními vodami – k jejich čerpání za účelem snižování jejich hladiny na pozemcích 
parc. č. 1070/17, 1017/16, 1070/15, 1798, 52, 56, 1822, 1813/2, st.7, st.6/1, 1813/1, 1813/3, 904/6, 
1801/3, 1785/1, 1785/2, 1785/3, 176/13, 1424, 1423/9, 1793, 124/6, 124/7, 4/9, st. 23, st. 52, st.32, 
124/2, 124/8, 124/9, st.40, 60, 53, 54/1, 57, st.2/1 a 1824/54 v  katastrálním území Chlum. 
 
Projektovou  dokumentaci  ke stavbě vodního díla vypracovala: 
společnost IROP Olomouc, Holická 156/49, 77200 Olomouc, Ing. Jan Rozsíval, autorizovaný inženýr 
pro vodohospodářské stavby ,ČKAIT –1200170.  
 
Údaje o stavbě: 
Je navržena stavba oddílné splaškové kanalizace a čistírny odpadních vod ve dvou stavebních 
objektech. FS 01 Kanalizace, která zahrnuje FS 01.1 Kanalizaci gravitační: Nové kanalizační stoky –
potrubí  z odstředivě litého sklolaminátu SN 15000 o celkové délce  1572 m. Hlavní stoka „A“ bude 
zaústěna do nové čistírny odpadních vod (FS 02 ČOV).Stoka „B“ a  stoka „C“ budou zaústěny do hlavní 
stoky „A“. Trasy nových stok budou převážně v krajské silnici II. a III.třídy, dále v místních 
komunikacích a v zeleném pásu podél komunikace. Na trasách gravitační kanalizace budou osazeny 
betonové kanalizační šachty DN 1000. FS 01.2 Kanalizační přípojky –Na gravitačních stokách 
splaškové kanalizace A, A1-A3, B. B1, B2, C, C1 je navrženo  55 gravitačních kanalizačních přípojek a 1 
tlaková přípojka T1 o celkové délce 417,25 m a FS 01.3 Kanalizace dešťová –přeložka D1 stávající 
dešťové kanalizace o celkové délce 61,30 m, trasa přeložky bude vedena v místní komunikaci, 
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napojení na stávající dešťovou kanalizaci v silnici II/127. Na trase budou osazeny betonové 
kanalizační šachty DN 1000. 
Stavební objekt FS 02 ČOV je členěn na: FS 02.1 technologická část: Mechaniko-biologická čistírna 
odpadních vod  je navržena k čištění splaškových odpadních vod z obce Chlum, kapacita činí 200 EO. 
Odpadní vody budou na ČOV přiváděny gravitačně splaškovou kanalizací, část bude navážena 
fekálním vozem. Technologická část je založena na mechanickém předčištění, biologickém aktivačním 
čištění s předřazenou denitrifikací, separaci, aerobní stabilizaci a uskladnění kalu, měření množství 
odpadních vod, chemické odstraňování fosforu. FS 02.2 Stavební část: Spodní stavba je navržena jako 
monolitický železobetonový objekt o rozměrech 10.4x14.0m.  Objekt spodní stavby ČOV je členěn na 
strojovnu a dmýchárnu. Horní stavba je navržena jako jednoduchá dřevostavba, alt. montovaná 
ocelová konstrukce o rozměrech 11.0x2.4m a je členěna na obslužnou část (velín, šatna se sociálním 
zařízením, místnosti přístupné přes zádveří) a doprovodnou technologickou část (sklad a rozvodna). 
FS 02.3 Přípojka NN: přípojné místo pro napojení ČOV novým kabelovým svodem kabelem  AYKY 
3x120+70mm v nové SV100, která bude umístěna na betonovém sloupu č.10  u domu č.p.9. 
Z rozporovací skříně bude vyveden nový kabel AYKY J4x25, který bude ukončen v nové elektroměrové 
skříni, odtud povede nový kabel AYKY J4x25, který bude ukončen v hlavním rozvaděči objektu ČOV. 
Kabel o celkové délce 320 m bude uložen ve společné kabelové rýze spolu s kanalizačním potrubím a 
vodovodem.FS 02.4. Přípojka vodovodu: Pro zásobování nové ČOV bude realizována nová vodovodní 
přípojka PV1 napojená na stávající vodovodní řad obce Chlum. Nový rozvod vod DN D32 mm o délce 
276,57 m je navržen z materiálu PE 100RC SDR 11 .Na začátku přípojky osazena vodoměrná šachta 
VŠ, na konci přípojky bude osazena manipulační šachta  MŠ.FS 02.5 HTÚ a komunikace: Jedná se        
o komunikační zpevněnou asfaltovou plochu šířky 5,5, m k objektu ČOV sloužící pro její dopravní 
obslužnost, přístupový chodník šířky 2,0 m a veškeré násypy kolem objektu ČOV po její oplocení ze 
zeminy z výkopů kanalizace. FS 02.6. Oplocení ČOV: Oplocení areálu ČOV navrženo z ocelového 
pozinkovaného drátěného poplastovaného pletiva o výšce 1800 mm a délce 165 m. U vjezdu do 
areálu ČOV bude v oplocení umístěna vjezdová dvoukřídlá brána šířky 6000 mm, dále vstupní 
dvoukřídlá brána šířky 2500 mm. FS 02.7 Příjezdová komunikace: Jedná se o příjezdovou komunikaci 
do areálu ČOV šířky 5,5m, která bude dopravně napojena na stávající účelovou asfaltovou 
komunikaci. Dále je řešeno nové propojení na polní cestu šířky 3,4 m z asfaltového recyklátu. 

 
Žádost byla doložena (i během řízení) těmito doklady, vyjádřeními a stanovisky: 

- projektová dokumentace „Kanalizace – obec Chlum“ 
- koordinované závazné stanovisko MěÚ Vlašim, OŽP č.j. ZIP2319/19-259/2019 SvN ze dne 

25.2.2019 
- závazné stanovisko orgánu územního plánování MěÚ Vlašim, OVÚP ze dne 9.2.2019 pod č.j. 

VYST 84826/18-361/2019-PVJ  
- Rozhodnutí o souhlasu s trvalým odnětím zemědělské půdy ze ZPF vydané OŽP MěÚ Vlašim, 

čj ZIP 2285/19CvP-1569/2019 CvP ze dne 12.3.2019 
- Souhlasné závazné stanovisko odboru výstavby MěÚ Vlašim, OVÚP ze dne 31.5.2019 čj.VYST 

16006/19-3625/2019KOC 
- Rozhodnutí o zvláštním užívání silnice odboru dopravy a silničního hospodářství MěÚ Vlašim, 

čj.:ODSH 25047/19-5332/2019 MaE ze dne 28.8.2019 
- vyjádření spol. Česká telekomunikační infrastruktura a.s. č.j. 797882/18 ze dne 4.12.2018 
- sdělení ČEZ Distribuce, a.s. nz. 0100980489 ze dne 3.9.2018 
- souhlas s umístěním stavby a s prováděním činností v ochranném pásmu elektrického  

zařízení     ČEZ Distribuce, a.s. nz.001101781715 ze dne 17.12.2018 
- sdělení Telco Pro Services, a.s. nz. 0200801109 ze dne 3.9.2018 
- vyjádření společnosti ČEPS. a.s. nz.0000020873 ze dne 4.9.2018 
- stanovisko společnosti GridServices, s.r.o. nz.5001830797 ze dne 21.11.2018 
- vyjádření k existenci podzemních sítí spole. České Radiokomunikace,a.s.                                     

nz. UPTS/OS/201724/2018   ze dne 7.9.2018 
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- vyjádření společnosti T-Mobile Czech Republic a.s. nz:E32543/18 ze dne 4.9.2018 
- vyjádření společnosti Vodafone Czech Republic a.s. nz:180904-163892514 ze dne 4.9.2018 
- stanovisko správce povodí a vyjádření správce vodního toku Povodí Vltavy s.p. ze dne 

5.3.2019 pod nz. 13492/2019-243-Sy  
- závazné stanovisko Krajské hygienické stanice, č.j.:KHSSC 67145/2018 ze dne 21.1.2019 
- závazné stanovisko Hasičského záchranného sboru Středočeského kraje-územního odboru 

Benešov ev.č.BN-47-2/20189/PD ze dne 31.1.2019 
- vyjádření Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje, p.o., nu.65768/2019/KSÚS-

5169/18/BNT/HRE-639 ze dne 25.1.2019 
- Rozhodnutí obce Chlum o povolení napojení příjezdové komunikace k ČOV na stávající 

účelovou komunikaci, rozhodnutí o povolení zvláštního užívání místních komunikací v obci 
Chlum 

- Vyjádření obce Chlum jako správce dešťové kanalizace  
- Plán kontrolních prohlídek stavby 
- Souhlasy vlastníků pozemků vyznačené na situačním výkresu projektové dokumentace dle              

§ 184a stavebního zákona 
- Podklady z katastru nemovitostí  

 
Podle ustanovení § 115 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), 
ve znění pozdějších předpisů a dle § 94m stavebního zákona, oznámil vodoprávní úřad, jako věcně a 
místně příslušný úřad pod č.j. ZIP15211/19-2190/2019 STK dne 5.6.2019  všem známým účastníkům 
řízení i dotčeným orgánům  zahájení vodoprávního řízení, ve kterém upustil dle § 94m odst. 3 zákona  
č.183/2006 Sb., stavební zákon  od ústního jednání a ohledání na místě a zároveň stanovil  lhůtu 15 
dnů pro podání námitek a připomínek s tím, že na později podané námitky,  závazná stanoviska a 
připomínky nebude možno vzít zřetel. 
 
Účastníci  řízení dle § 27 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád k povolení vypouštění odpadních 
vod do vod povrchových a k nakládání s podzemními vodami: 
Obec Chlum, IČ:00473529, se sídlem Chlum 42, 257 63  Trhový Štěpánov 
Povodí Vltavy s.p. , Grafická 36, 150 21  Praha 5 
 
Dle § 27 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád a dle § 94k písm. zákona 183/2006 Sb., stavební 
zákon pro umístění a povolení stavby vodního díla byli stanoveni tito účastníci řízení: 

- Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Olšanská 2681/6, 130 00  Praha 3  

- ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 02  Děčín IV-Podmokly 
- Povodí Vltavy s.p. , Grafická 36, 150 21  Praha 5 

 
Ostatní účastníci řízení (vlastníci pozemků sousedících s pozemky dotčených stavbou) – 
identifikováni označením pozemku dle § 94m) stavebního zákona-  k doručení veřejnou vyhláškou. 
Pozemek katastru nemovitostí parc.č. k.ú. Chlum:  
1070/16, 1070/56, 1798, 1824/14, 1824/15, 1824/54,1070/15, 1070/17, 1824/13,  53, 1070/14, 
1824/12, 1824/14, st. 17,  47, 52, 54/1, 56, 57, 60, 906/9, 914, 39/1, 42,906/2,1798, st. 18,  54/2, 57, 
1798, st.1, st.2/1, st.18, st.21/1, st.23, st.25, st.26, st.45, st.47, st.50, st.51, st.53/1, st.58, st.59, st.69, 
55, 60, 90/1, 96, 98/1, 98/2, 136/2, 138, 139/1, 139/2, 176/9, 173/13, 552, 901/2, 901/3, 901/4, 903, 
904/6, 904/13, 904/14, 1423/9, 1453/1, 1453/5, 1454/2, 1785/1, 1791, 1793, 1798, 1806, 1813/1, 
1823, 1835, st.6/2, st.7, 11/1, 11/2, 12/2,  st.6/1, st.11/1, 11/2, 12/2, 17, 18/1, 18/2, 19, 1813/2, 
st.3/1, st.3/2, st.6/1, st.6/2, st.7, st.11/1, st.12, st.13, st.16, st.17, st.71, 11/1, 19, 31, 63, 64, 65, 1798, 
1822, 1838, st.27, st.29, st.30, st.32, st.39/1,  st.49, st.58, st.62, st.117, 116/2, 124/6, 1808/1, 1812,  
2, 904/6, 1801/3, 1822, st.47, st.48, 903, 904/12, 1801/3, 1813/3,st.2/2, st.48, 2, 3, 1813/3, 136/3, 
136/4, 138, 433/4, 470/1, 470/19, 540, 551/1, 552, 1784/9, 1785/2, 1785/3, 1822,136/4, 1785/1, 
1785/3, 136/6, 138, 470/1, 470/19, 551/1, 1785/1, 1785/2, st.50, st.54, st.56, st.61, st.64, st.86, 
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176/2, 176/3, 176/4, 176/5, 176/6, 176/7, 176/9, 176/11,176/12, 176/14, 1454/4, 1454/8, 1790/1, 
1822, st.20/1, st.20/2, st.119, 90/2, 1421, 1422,1423/1,  1423/9, 1793, st.21/1, st.51, st.52, 1453/4, 
1822, 55, 1070/1, 1822, 1835, st.36, st.37/1, 124/1, 124/2, 124/7, 1813/1, 119, 124/1, 124/2, 124/6, 
124/8, 124/9, 130,1790/1,3, 4/2, 25, 96, 98/1, 103, 1423/9, 1453/4, 1453/5, st.30,st. 36, 116/2, 
1813/1, st.37/1, st.40, st.89, 124/1, 124/6, st.83, st.84, st.85, 124/7, 124/9, 130,st.82, st.84, st.85, 
124/7, 124/8,  st.37/1, st.39/1, 124/2, 130, 134, 1808/1, 1813/1, st.18, 1798,  54/1, 1070/12, 
1070/13, 1070/14, 1070/15, 1070/16, 53, 54/2, 56, 1070/9, 1070/12, 1798, st.18, 56, 1798,  1801/3, 
1813/2,  1838. 
 
Dotčeným orgánem byl stanoven: 

- Městský úřad Vlašim, OVÚP,Jana Masaryka 302, 258 01  Vlašim  
- Městský úřad Vlašim, ODSH, Jana Masaryka 302, 258 01  Vlašim 
- Městský úřad Vlašim, OŽP- orgán ochrany ZPF, orgán ochrany přírody a krajiny, orgán OH, 

orgán ochrany ovzduší, Jana Masaryka 302, 258 01  Vlašim  
- KHS Středočeského kraje, Územní pracoviště Benešov, Černoleská 2053, 256 01  Benešov  
- Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje, územní odbor Benešov, Pod Lihovarem 1816, 

256 01  Benešov  
 
Rozhodnutí o námitkách účastníků řízení : o námitkách nebylo rozhodováno  
Vodoprávní úřad posoudil předloženou žádost z hlediska zákona o vodách a stavebního zákona,  
projednal ji s účastníky řízení a s dotčenými správními úřady a zjistil, že jejím uskutečněním nebo 
užíváním nejsou ohroženy zájmy chráněné zákony a zvláštními předpisy. Proto vodoprávní úřad 
rozhodl,  jak je uvedeno ve výrokové části rozhodnutí. 
 
Upozornění: 
Kdo vypouští odpadní vody do vod povrchových nebo podzemních, je povinen v souladu 
s rozhodnutím vodoprávního úřadu měřit objem vypouštěných vod a míru jejich znečištění a výsledky 
těchto měření předávat vodoprávnímu úřadu, který rozhodnutí vydal, příslušnému správci povodí 
(Povodí Vltavy s.p.) a pověřenému odbornému subjektu (Výzkumný ústav vodohospodářský). 
Uvedená ohlašovací povinnost se provádí prostřednictvím integrovaného systému plnění 
ohlašovacích povinností  dle § 126 odst. 6 vodního zákona (www.ispop.cz). 
Poučení účastníků:  
Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení podat podle ustanovení  § 81, §82 a § 83 zákona            
č. 500/2004 Sb., správní řád odvolání do 15-ti dnů ode dne jeho oznámení, ve kterém se uvede v  
jakém rozsahu se rozhodnutí napadá a dále namítaný rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost 
rozhodnutí nebo řízení jež mu předcházelo ke Krajskému úřadu – Středočeský kraj, Zborovská 11, 
Praha 5, podáním učiněným u Městského úřadu Vlašim, odboru životního prostředí. Odvolání se 
podává v takovém počtu stejnopisů,  aby každý účastník dostal jeden. Nepodá-li účastník potřebný 
počet stejnopisů, vyhotoví je na jeho náklady MěÚ Vlašim. 
Dokument, který byl dodán do datové schránky, je doručen okamžikem, kdy se do datové schránky 
přihlásí oprávněná osoba, nejpozději však po uplynutí 10-tého dne, kdy byl doručený a uložený 
dokument připraven k vyzvednutí.  
Podané odvolání má v souladu s § 85 odst.1 správního řádu odkladný účinek. Odvolání jen proti 
odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.  
 
 
 
 
 
Ing. Kateřina Stodolovská  
Oprávněná úřední osoba  
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Tato písemnost musí být vyvěšena nejméně po dobu 15 dnů na úřední desce MěÚ Vlašim a OÚ 
Chlum a zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový přístup.  Po vyplnění dat vyvěšení a sejmutí 
bude vráceno odboru životního prostředí Městského úřadu Vlašim  
  
 
Datum vyvěšení:…………………………………….. ………Datum sejmutí: ………………………… ………………………. 
 
  
Podpis a razítko oprávněné osoby, která potvrzuje vyvěšení a sejmutí vyrozumění.   
 
Příloha tohoto rozhodnutí – koordinační situace stavby C.3 
 
 
Přílohy pro žadatele: (budou předány po nabytí právní moci rozhodnutí) 
- rozhodnutí s nabytím právní moci  
- ověřená projektová dokumentace  
- štítek „stavba povolena“  
 
Obdrží: 
Žadatel: 

- Obec Chlum, Chlum 42, 257 63  Trhový Štěpánov 

účastníci společného územního a stavebního řízení a vodoprávního řízení: 
- Ryšavá Míková Ilona, Chlum č.p.19, 25763 Chlum 
- Navrátil František, Chlum č.p.17, 25763 Chlum 
- Sedlák Zdeněk, Mnichovice č.p.108, 25763  Mnichovice 
- Dařena František, Chlum č.p.9, 25763 Chlum 
- Wurmová Růžena, Na Trubech 368, 28121 Červené Pečky 
- Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, Zborovská 81/11, 15000 Praha 5-

Smíchov 
- Dušková Ilona, Veselka 13, 25901 Olbramovice 
- Formanová Zdislava, Rataje č.p.72, 25801 Rataje 
- Janoušková Michaela, Vrančice č.p.13, 26231 Vrančice 
- Sloup Petr, Ryneček 150, 26101 Příbram 
- Karel Rýdl, Chlum č.p.45, 25763 Chlum 
- Rýdlová Marie, Chlum č.p.45, 25763 Chlum 
- Vondrák Ladislav, Chlum č.p.25, 25763 Chlum 
- Josef Drážek, Zákoutí 355,25763 Trhový Štěpánov 
- Filip Josef, Chlum č.p.53, 25763 Chlum 
- Filipová Petra, Chlum č.p.53, 25763 Chlum 
- Prokop Miloš, Chlum č.p.48,  25763 Chlum 
- Prokopová Dana, Chlum č.p.48, 25763 Chlum 
- Sádovský Bohuslav, Chlum č.p.49, 25763 Chlum 
- Sádovská Jana, Chlum č.p.49, 25763 Chlum 
- Vošický Tomáš, Chlum č.p.51, 25763 Chlum 
- Vondrák David, Chlum č.p.25, 25763 Chlum 
- Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Olšanská 2681/6, 130 00  Praha 3  

- ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 02  Děčín IV-Podmokly 
- Povodí Vltavy s.p., Grafická 36, 150 21 Praha 5 

Ostatní účastníci řízení (vlastníci pozemků sousedících s pozemky dotčených stavbou) – 
identifikováni označením pozemku dle § 94m) stavebního zákona-  k doručení veřejnou vyhláškou. 
Pozemek katastru nemovitostí parc.č. k.ú. Chlum:  
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1070/16, 1070/56, 1798, 1824/14, 1824/15, 1824/54,1070/15, 1070/17, 1824/13,  53, 1070/14, 
1824/12, 1824/14, st. 17,  47, 52, 54/1, 56, 57, 60, 906/9, 914, 39/1, 42,906/2,1798, st. 18,  54/2, 57, 
1798, st.1, st.2/1, st.18, st.21/1, st.23, st.25, st.26, st.45, st.47, st.50, st.51, st.53/1, st.58, st.59, st.69, 
55, 60, 90/1, 96, 98/1, 98/2, 136/2, 138, 139/1, 139/2, 176/9, 173/13, 552, 901/2, 901/3, 901/4, 903, 
904/6, 904/13, 904/14, 1423/9, 1453/1, 1453/5, 1454/2, 1785/1, 1791, 1793, 1798, 1806, 1813/1, 
1823, 1835, st.6/2, st.7, 11/1, 11/2, 12/2,  st.6/1, st.11/1, 11/2, 12/2, 17, 18/1, 18/2, 19, 1813/2, 
st.3/1, st.3/2, st.6/1, st.6/2, st.7, st.11/1, st.12, st.13, st.16, st.17, st.71, 11/1, 19, 31, 63, 64, 65, 1798, 
1822, 1838, st.27, st.29, st.30, st.32, st.39/1,  st.49, st.58, st.62, st.117, 116/2, 124/6, 1808/1, 1812,  
2, 904/6, 1801/3, 1822, st.47, st.48, 903, 904/12, 1801/3, 1813/3,st.2/2, st.48, 2, 3, 1813/3, 136/3, 
136/4, 138, 433/4, 470/1, 470/19, 540, 551/1, 552, 1784/9, 1785/2, 1785/3, 1822,136/4, 1785/1, 
1785/3, 136/6, 138, 470/1, 470/19, 551/1, 1785/1, 1785/2, st.50, st.54, st.56, st.61, st.64, st.86, 
176/2, 176/3, 176/4, 176/5, 176/6, 176/7, 176/9, 176/11,176/12, 176/14, 1454/4, 1454/8, 1790/1, 
1822, st.20/1, st.20/2, st.119, 90/2, 1421, 1422,1423/1,  1423/9, 1793, st.21/1, st.51, st.52, 1453/4, 
1822, 55, 1070/1, 1822, 1835, st.36, st.37/1, 124/1, 124/2, 124/7, 1813/1, 119, 124/1, 124/2, 124/6, 
124/8, 124/9, 130,1790/1,3, 4/2, 25, 96, 98/1, 103, 1423/9, 1453/4, 1453/5, st.30,st. 36, 116/2, 
1813/1, st.37/1, st.40, st.89, 124/1, 124/6, st.83, st.84, st.85, 124/7, 124/9, 130,st.82, st.84, st.85, 
124/7, 124/8,  st.37/1, st.39/1, 124/2, 130, 134, 1808/1, 1813/1, st.18, 1798,  54/1, 1070/12, 
1070/13, 1070/14, 1070/15, 1070/16, 53, 54/2, 56, 1070/9, 1070/12, 1798, st.18, 56, 1798,  1801/3, 
1813/2,  1838. 
 
 
Dotčený orgán 

- Městský úřad Vlašim, OVÚP,Jana Masaryka 302, 258 01  Vlašim  
- Městský úřad Vlašim, ODSH, Jana Masaryka 302, 258 01  Vlašim 
- Městský úřad Vlašim, OŽP- orgán ochrany ZPF, orgán ochrany přírody a krajiny, orgán OH, 

orgán ochrany ovzduší, Jana Masaryka 302, 258 01  Vlašim  
- KHS Středočeského kraje, Územní pracoviště Benešov, Černoleská 2053, 256 01  Benešov  
- Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje, územní odbor Benešov, Pod Lihovarem 1816, 

256 01  Benešov  
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