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ROZHODNUTÍ 

 

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA 

Výroková část: 

Městský úřad v Říčanech, odbor životního prostředí - vodoprávní úřad, jako vodoprávní úřad příslušný 

podle § 104 odst.2c), § 106 odst.1zákona 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 

§ 15 odst. 5 vodního zákona a § 15 odst. 1 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. 500/2004Sb., správní řád znění pozdějších 

předpisů ( správní řád) ve správním řízení posoudil žádost o povolení stavby vodního díla, kterou dne 

26.8.2019 podal 

Obec Mukařov, IČO 00240508, Příčná č.p. 11, 251 62  Mukařov 

(dále jen "žadatel"), a na základě tohoto posouzení: 

 

I. Podle § 15 odst.1 vodního zákona, § 115 odst.1 stavebního zákona  

v y d á v á   s t a v e b n í   p o v o l e n í 

ke stavbě vodního díla: 

Mukařov, Srbín, Žernovka -  vodovod  - vodovodní řady řady G1,I, M3,G6,I4 

( změna stavby Vodovod - Mukařov , Srbín, Žernovka  ) 

SO 01.1 Mukařov - vodovod ( řad M3), 

SO 01.2 Srbín - vodovod ( řad G1, řad I, I4), 

 

SO 01.3. Žernovka - vodovod ( řad G6), 

( změna stavby  Vodovod Region jih – II. Etapa 1,.2.,3. stavba  ) 

 

(dále jen "stavba"). 

Stavba obsahuje : Doplnění vodovodních řadů v Obci Mukařov  a  jejich místních částí Srbín, Žernovka  

SO 01.01 :  Vodovod Mukařov : změna trasy vodovodního řadu M3 v délce 89 m   

SO 01.02 : Vodovod Srbín  
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- Řad G1 v délce 40m , prodloužení vodovodního řadu I v délce 48m, prodloužení vodovodního 

řadu I4 v délce 52m  

SO 01.03 : Vodovod Žernovka : prodloužení řadu G6  

- Materiálové provedení HD 100 SDR 11 RC , dimenze D90 

Údaje o místu předmětu rozhodnutí: 

Název kraje Středočeský 

Název obce Mukařov, Louňovice 

Identifikátory katastrálních území 687359, 700321, 700339, 752967 

Názvy katastrálních území Louňovice, Mukařov u Říčan, Žernovka, Srbín 

Parcelní čísla dle evidence katastru nemovitostí parc. č. 477/1 v katastrálním území Louňovice, 

parc. č. 786, 842/3, 842/4, 842/5 v 

katastrálním území Mukařov u Říčan, parc. č. 

823 v katastrálním území Žernovka, parc. č. 

519/7, 519/72, 598/50, 1016/6 v katastrálním 

území Srbín 

Čísla hydrologického pořadí 1-09-03-1060-0-00 

Přímé určení polohy (konec stavby) - (souřadnice X, 

Y) 

G1: 1057224.62, 721367.12 , 

 I: 1057393.95,720589.11, 

 M3: 105695.03,720484.20, 

G6:1055118.01,721179.53,  

I4: 1057389.46,720819.96 

Přímé určení polohy (začátek stavby) - (souřadnice 

X, Y) 

G1: 1057247.64,721334.84, 

I: 105362.60,720625.23,  

M3: 105679.82,720489.10,  

G6: 1055156.37, 721109.55, 

 I4: 1057339.71,720807.92 

Stavební objekty: 

Vodovodní řady 

Druh vodovodního řadu (Č 28) zásobovací síť 

Celková délka řadů 310m 

Nejmenší jmenovitá světlost řadu D 90 mm 

Největší jmenovitá světlost řadu D 90 mm 

Údaje o předmětu rozhodnutí: 

Název vodovodu Změna stavby Mukařov, Srbín, Žernovka - 

Vodovod - řady G1, I, M3,G6,I4 

Stavby vodovodních řadů a objektů včetně úpraven 

vody vodovodní řady zásobovací sítě 

Příslušnost k systému vodovodu (Č 20) místní 

Odběry pro pitné účely zásobování obyvatelstva 

Počty oddělených částí systému (v pořadí dle Č 03) 5 

Počet zásobovaných obcí 1 

 

II.     V souladu s §15 odst.3 vodního zákona a ustanovení § 115 odst. 1 stavebního zákona stanoví 

povinnosti a podmínky pro provedení stavby :  

1. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace ověřené ve vodoprávním řízení, kterou 

vypracoval  Ing. Jan Falta, ČKAIT 0701131, Ing. David Smékal , ČKAIT 0011917; případné změny 

nesmí být provedeny bez předchozího povolení vodoprávního úřadu. 

2. Stavba bude prováděna stavebním podnikatelem; zhotovitel ručí za bezpečné provádění stavby dle 

schváleného projektu a platných předpisů. Stavebník oznámí vodoprávnímu úřadu termín zahájení 

stavby, zhotovitele a jméno odpovědné osoby ( zhotovitele stavby) za provádění stavby. 

3. Stavebník oznámí vodoprávnímu úřadu tyto fáze výstavby pro kontrolní prohlídky: 

a) po uložení sítí ,před záhozem 
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b) závěrečná 

4. Před zahájením stavby bude na viditelném místě u vstupu na staveniště umístěn štítek „STAVBA 

POVOLENA“, který obdrží stavebníci po nabytí právní moci stavebního povolení. Štítek musí být 

chráněn před povětrnostními vlivy a ponechán na místě do dokončení stavby. 

5. Před zahájením prací zajistí stavebník provedení vytýčení stavby. Výsledky vytýčení musí být 

ověřeny oprávněným zeměměřičem. 

6. Před zahájením zemních prací je stavebník povinen zajistit vytýčení všech podzemních a nadzemních 

sítí, aby nedošlo k jejich případnému poškození a dodržení podmínek jednotlivých majitelů, příp. 

správců sítí. 

7. V případě souběhu nebo křížení podpovrchových, případně nadzemních sítí budou respektována 

veškerá ochranná pásma a  dodržena prostorová úprava technického vedení technického vybavení. 

8. Budou dodrženy podmínky České telekomunikační infrastruktury a.s. č.j. 585914/19 ze dne 

28.3.2019 a č.j. 594273/19 ze dne 4.4.2019,  které jsou součástí dokladové části projektové 

dokumentace . 

9. Budou dodrženy podmínky ČEZ Distribuce a.s. zn. 11065555198 ze dne 9.12.2019, zn. 0101211084 ,  

ze dne 12.11.2019. zn .11103564321 ze dne 15.4.2019 , zn. 0101089563 ze dne 4.4.2019,  které je 

součástí dokladové části projektové dokumentace .  

10. Budou splněny podmínky GriedServices zn. 5001904281 ze dne 5.4.2019 , které je součástí 

dokladové části projektové dokumentace.  

11. Budou splněny podmínky 1.SčV,a.s. zn. TÚŘ/O19800010196/19 ze dne 21.2.2001 a zn. 

TÚŘ/O19800019174/19 ze dne 13.5.2019, které jsou součástí dokladové části projektové 

dokumentace . 

12. Při provádění stavby musí být dodržena závazná stanoviska dotčených orgánů: 

a) HZS Středočeského kraje ev.č. KO -288-2/2019 ze dne 5.4.2019 ( k PD – zpracovatel Jan Falta 

v 12/2018)) 

Budou provedeny 3ks podzemních hydrantů  dle projektové dokumentace  na vodovodním řadu ( 

na každém řadu v koncové části 1ks hydrantu) .  

V průběhu výkopových prací je nutné řádně označit objížďky, zajistit  dostatečně  únosné můstky 

pro min. únosnost 80kN a požární technice umožnit příjezd  a průjezd ke všem objektům, které se 

v lokalitě dotčené stavbou nacházejí a zajistit přístup k venkovním hydrantům  a ovládacím  a 

ovládacím armaturám inženýrských sítí. Investor zašle kopii rozhodnutí o uzavření místních 

komunikací včetně situačního plánku. Bude zajištěn hydrostatický tlak 0,2Mpa  a průtok 4l/s na 

nejméně příznivém hydrantu v případě užití posilovací stanice bude tato odpovídat požadavkům 

čl.7 ČSN 730873( náhradní zdroj el. energie, náhradní čerpací zařízení). Při realizaci bude 

dodržena ČSN 730873, při kolaudačním řízení bude předložena výchozí revizní zpráva ( 

v min.rozsahu stanoveném přílohou C ČSN 730873  a § 7 vyhlášky č.246/2001 Sb.) K případným 

změnám proti posouzené projektové dokumentaci je třeba vyžádat si nové závazné stanovisko 

z hlediska požární ochrany.                         

b) HZS Středočeského kraje ev.č. KO -453-2/2019 ze dne 15.5.2019 ( k PD – zpracoval Ing. David 

Smékal v 03/2019)  

Bude  proveden 1ks podzemní hydrant  dle projektové dokumentace  na vodovodním řadu .  

V průběhu výkopových prací je nutné řádně označit objížďky, zajistit  dostatečně  únosné můstky 

pro min. únosnost 80kN a požární technice umožnit příjezd  a průjezd ke všem objektům, které se 

v lokalitě dotčené stavbou nacházejí a zajistit přístup k venkovním hydrantům  a ovládacím  a 

ovládacím armaturám inženýrských sítí. Investor zašle kopii rozhodnutí o uzavření místních 

komunikací včetně situačního plánku. Bude zajištěn hydrostatický tlak 0,2Mpa  a průtok 4l/s na 

nejméně příznivém hydrantu v případě užití posilovací stanice bude tato odpovídat požadavkům 

čl.7 ČSN 730873( náhradní zdroj el. energie, náhradní čerpací zařízení). Při realizaci bude 

dodržena ČSN 730873, při kolaudačním řízení bude předložena výchozí revizní zpráva ( 

v min.rozsahu stanoveném přílohou C ČSN 730873  a § 7 vyhlášky č.246/2001 Sb.) K případným 

změnám proti posouzené projektové dokumentaci je třeba vyžádat si nové závazné stanovisko 

z hlediska požární ochrany.                         

c) KHS Středočeského kraje  č.j. KHSSC 08789/2019 ze dne 22.3.2019 a   KHS Středočeského 

kraje  č.j. KHSSC 31821/2019 ze dne 26.6.2019:  
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 Před uvedením stavby do provozu bude proveden proplach a desinfekce vodovodních 

řadů a  nejpozději při závěreční kontrolní prohlídce stavby bude doloženo, že kvalita 

dodávané pitné vody z navrhované části vodovodního řadu splňuje hygienické požadavky 

na pitnou vodu stanovené § 3 odst.2 zákona v souladu s § 4 odst.7 písm. a) vyhlášky 

č.252/2004Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou  a teplou vodu 

stanovené § 3 odst.2 zákona v souladu s §4 odst.7 písm.a) vyhlášky č. 252/2004Sb., 

kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu  a četnost  a rozsah jejjí 

kontroly , v platném znění ( dále jen „ vyhlášky „ ) – v rozsahu kráceného rozboru dle 

přílohy č.5 vyhlášky ke kolaudaci bude předložena kontrolní laboratorní analýza pitné 

vody v rozsahu kráceného rozboru dle přílohy č. 5 vyhlášky. 

 Při závěrečné kontrolní prohlídce stavby bude doloženo, že při realizaci stavby byly pro 

přímý styk s pitnou  a teplou vodou použity pouze výrobky, které byly před uvedením na 

trh ověřeny , že při účelu jejich užití nedojde k  Nejpozději ke kolaudaci bude doloženo, 

že výrobek přicházející do přímého styku s vodou vyhovuje požadavkům § 5 odst. 2 

zákona č. 258/2000Sb., ve znění pozdějších předpisů.  

 

13. Budou splněny podmínky Povodí Vltavy s.p., zn. 17579/2019 -243- Mr ze dne  20.3.2019  A ZN. 

31316/2019-243-Mr ze dne 17.5.2019: 

- Stavební činností nebude ohrožena jakost povrchových nebo podzemních vod zejména 

závadnými látkami podle ustanovení §39 vodního zákona. Na stavbě budou prostředky pro 

zneškodnění  případné havárie.      

14. Musí být zajištěna očista vozidel vyjíždějících ze stavby na veřejné komunikace a průjezdnost 

komunikací. Stavebník je povinen v průběhu výstavby dbát na čistotu přilehlých komunikací a 

provádět úklid v dostatečném rozsahu.  

15. Musí být zajištěny výkopy pro vodní díla, v noční době musí být řádně osvětleny výstražnými světly 

a musí být zřízeny přejezdy k jednotlivým nemovitostem. 

16. Na stavbě bude veden stavební deník. Na stavbě musí být k dispozici projektová dokumentace 

schválená vodoprávní úřadem a všechny doklady týkající se průběhu stavby. 

17. Odborné vedení prováděné stavby (stavbyvedoucí) musí zajišťovat osoba s oprávněním k vybraným 

činnostem ve výstavbě vodohospodářských staveb ve smyslu § 158 a §160 stavebního zákona.  

18. Po výkopových pracích budou pozemky uvedeny do původního stavu. 

19. Stavba bude prováděna tak, aby se nepoškodily sousední objekty, porosty a příjezdové komunikace. 

Nezpevněné příjezdové komunikace je nutné během stavby udržovat sjízdné a schůdné a popř. 

zpevnit štěrkem nebo panely. Vzniklé škody budou hrazeny na náklady stavebníka. 

20. Stavba bude dokončena do 2 let ode dne nabytí právní moci tohoto rozhodnutí. V případě nedodržení 

termínu dokončení stavby stavebník požádá o povolení k prodloužení lhůty stavby před jejím 

dokončením , v případě, že stavba byla zahájena.  

21. Bez kolaudačního souhlasu nesmí být stavba užívána. Žádost o kolaudační souhlas bude podána na  

formuláři dle vyhlášky č. 183/2018 Sb. v platném znění o dokladech žádosti o rozhodnutí nebo 

vyjádřeních  o náležitostech  povolení, souhlasů a vyjádření vodoprávního úřadu. 

22. V souladu s § 15 odst.4 zákona č.254/2001 Sb. spolu se žádostí o vydání kolaudačního souhlasu bude 

předloženo povolení k jejich provozování ( příslušný je Krajský úřad Středočeského kraje, odbor 

životního prostředí, odd. vodního hospodářství).  

 

 

 

 

Účastníci řízení, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu dle § 27 odst.1 správního řádu: 

Obec Mukařov, Příčná č.p. 11, 251 62  Mukařov 

Občanské sdružení Pod Budama, Zvonečková č.p. 175, Srbín, 251 62  Mukařov 

Ivana Bučinská, nar. 7.6.1974, Kupkova č.p. 785/14, Praha 10-Kolovraty, 103 00  Praha 113 

Libor Bučinský, nar. 17.1.1975, Kupkova č.p. 785/14, Praha 10-Kolovraty, 103 00  Praha 113 

Daniel Padala, nar. 30.9.1986, Nad Rybníkem č.p. 241, Srbín, 251 62  Mukařov 

Karla Padalová, nar. 5.5.1981, Nad Rybníkem č.p. 241, Srbín, 251 62  Mukařov 
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Ondřej Soldát, nar. 17.7.1974, Milánská č.p. 460, Praha 10-Horní Měcholupy, 109 00  Praha 111 

Petra Soldátová, nar. 8.10.1977, Nad Rybníkem č.p. 238, Srbín, 251 62  Mukařov 

Matěj Novák, nar. 6.11.1989, JUDr. Krpaty č.p. 1627, Bílé Předměstí, 530 03  Pardubice 3 

David Smékal, nar. 11.6.1980, Divišovská č.p. 2310/9, Praha 4-Chodov, 149 00  Praha 415 

Tea Smekalova, nar. 15.1.1983, Divišovská č.p. 2310/9, Praha 4-Chodov, 149 00  Praha 415 

Lukáš Vajner, nar. 16.7.1986, Nad Rybníkem č.p. 473, Srbín, 251 62  Mukařov 

Vladimír Tůma, nar. 28.9.1947, Zájezdní č.p. 143, 251 62  Mukařov 

Obec Louňovice, Horní náves č.p. 6, Louňovice, 251 62  Mukařov 

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

ČEZ Distribuce, a. s., Teplická č.p. 874/8, Děčín IV-Podmokly, 405 02  Děčín 2 

GridServices, s.r.o., Plynárenská č.p. 499/1, Zábrdovice, 602 00  Brno 2 

 

Odůvodnění: 

Dne 26.8.2019 podal žadatel žádost o stavební povolení na výše uvedenou stavbu, uvedeným dnem bylo 

zahájeno vodoprávní řízení. 

Žádost byla doložena :  

-  Žádost na formuláři – příloha vyhl.č.432/2001Sb.  

- Rozhodnutí o změně územní rozhodnutí č.j. 312901/2019-MURI/OSÚ/00023 , které vydal  Městský 

úřad v Říčanech, stavební úřad  dne 21.8.2019  

- Souhlas obecného stavebního úřadu dle §15 odst. 2 stavebního zákona , které vydal Městský úřad 

v Říčanech, stavební úřad  dne 23.9.2019  

- souhlas k provedení stavebního záměru dle § 184a  stavebního zákona    - podpisy vlastníků 

dotčených pozemků na situacích    

- Projektová dokumentace stavby v počtu 2 paré , kterou vypracoval Ing. Jan Falta, ČKAIT 0701131, 

Ing. David Smékal , ČKAIT 0011917 

- Závazná stanoviska dotčených orgánů :  

HZS Středočeského kraje ev.č. KO -288-2/2019 ze dne 5.4.2019 ( k PD – zpracovatel Jan Falta 

v 12/2018) 

HZS Středočeského kraje ev.č. KO -453-2/2019 ze dne 15.5.2019 ( k PD – zpracoval Ing. David 

Smékal v 03/2019 

KHS Středočeského kraje  č.j. KHSSC 08789/2019 ze dne 22.3.2019 a   KHS Středočeského kraje  

č.j. KHSSC 31821/2019 ze dne 26.6.2019 

- Stanoviska vlastníků technické infrastruktury: 

Česká telekomunikační infrastruktura č.j. 585914/19 ze dne 28.3.2019, č.j. 594273/19 ze dne 

4.4.2019 

Čez Distribuce zn. 110655198 ze dne 9.12.2019, zn. 0101211084 ze dne 12.11.2019 , zn. 

11103564321 ze dne 15.4.2019,zn. 0101089563 ze dne 4.4.2019 

ČEZ ICT Services,a.s. ze dne 27.3.2019 

GridServices,s.r.o. zn. 5001899138 ze dne 27.3.2019 , zn. 5001904281 

Telco Pro Services,a.s. zn. 0200889412 ze dne 27.3.2019,zn. 0700033440 ze dne 

4.4.2019,0200893040 ze dne 4.4.2019 

- Stanovisko správce povodí : Povodí Vltavy s.p. zn. 17579/2019-243-Mr ze dne 20.3.2019, zn. 

31316/2019-243-Mr ze dne 17.5.2019 

Povodí Labe s.p. zn. Pla /2019/008430 ze dne 22.3.2019,   

- Dále stanoviska sdělili :   

- Obec Louňovice č.j. 142/2019 ze dne 12.3.2019  

1.SčV a.s. zn. TÚŘ/O19800010196/19 ze dne 12.3.2019, TÚŘ/O19800019174/19 z dne 13.5.2019 

Městský úřad v Říčanech, odbor životního prostředí č.j. 77506/2019/MURI/OŽP ze dne 10.4.2019  

- Doklad o zaplacení správního poplatku  
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Vodoprávní úřad oznámil zahájení řízení známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům. Současně 

podle ustanovení § 112 odst. 2 stavebního zákona upustil od ohledání na místě a ústního jednání, protože 

mu poměry byly dobře známy a žádost poskytovala dostatečné podklady pro posouzení, a stanovil, že ve 

lhůtě do 10 dnů od doručení tohoto oznámení mohou dotčené orgány uplatnit závazná stanoviska a 

účastníci řízení své námitky, popřípadě důkazy.  

Vodoprávní úřad v provedeném řízení přezkoumal předloženou žádost z hledisek uvedených 

v ustanoveních vodního zákona a stavebního zákona, projednal ji s účastníky řízení a s dotčenými orgány 

a zjistil, že jejím uskutečněním nebo užíváním nejsou ohroženy zájmy chráněné zákony a zvláštními 

předpisy. Při přezkoumání žádosti, projednání věci s účastníky řízení a na základě shromážděných právně 

významných skutečností nebyly shledány důvody bránící povolení. 

Vodoprávní úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů 

ve výroku uvedených. 

 

 

 

Účastníci řízení dle § 27 odst.2 správního řádu :  

Účastníci stavebního řízení dle § 109 písm. e) stavebního zákona a § 27 odst.2 správního řádu – 

identifikováni v souladu s § 112 odst.1 stavebního zákona číslem pozemku :  

-  Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním pozemkům  a stavbám na nich :  

k.ú. Srbín, pozemky parc.č. :  

598/27,598/36,598/41,598/42,598/43,598/45,598/46,598/47,598/48,598/49,598/54,598/56,598/57,598/58, 

598/59,598/60,598/61,598/91,598/92,1016/3, 508/1,508/3,519/7,519/8,519/70,519/139,519/147,519/148, 

519/153,523/5,523/6,544/7,544/9,544/10,559/2,559/4,559/9,559/12,559/14,563/1,563/2,563/21,563/22, 

563/24,565/1,565/33,565/34,565/35,565/36,565/37,565/38,577,578,583/1,583/2,594/2,595/4,596/1,596/2, 

598/9,598/10,598/143, st. 874, 519/4,519/5,519/6,519/35,519/72,819/91,519/92,519/93,519/94,519/95, 

544/6,544/10,583/2,1016/6, 519/6,519/7,519/35,519/36,519/37,519/71,519/95,519/112,519/113,519/114, 

519/165,  

k.ú. Mukařov u Říčan, pozemky parc.č: 

696/1,781,782/1,782/27,783/3,787/2,787/14,787/16,787/17,787/30,842/5,863,828/1,st. 254/1,786,787/6, 

787/17,842/4,828/1,787/6,787/15,842/3,842/5,787/6,787/15,842/4,787/15,842/3,842/4, 

k.ú. Žernovka , pozemky parc. č.:  

st.165,st.166,st.384,st.392/1,581,582,592/1, 592/592/2,592/3,592/4,592/7, 592/8, 592/9, 593/1,594/3, 

594/4,595/3,595/6,595/7,595/8,596/2,596/5,596/10,596/11,596/12,596/13,596/16,596/17,596/19,596/20, 

708/14,711/4,711/5,711/7,711/9,711/10,711/11,711/13,828/1,828/2 

k.ú. Louňovice, pozemky parc.č.: 

112/3,112/5,477/1, 477/3,168/27,168/28,477/2,509,510 

k.ú. Babice , pozemky parc.č.:  

324,347/1  

 

 

Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků: 

-  Účastníci neuplatnili návrhy a námitky. 

 

Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí: 

- Účastníci se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili. 
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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. 

Vodoprávní úřad po dni nabytí právní moci stavebního povolení zašle stavebníkovi jedno vyhotovení 

ověřené projektové dokumentace a štítek obsahující identifikační údaje o povolené stavbě. Další 

vyhotovení ověřené projektové dokumentace zašle vlastníkovi stavby, pokud není stavebníkem. 

Stavebník je povinen štítek před zahájením stavby umístit na viditelném místě u vstupu na staveniště a 

ponechat jej tam až do dokončení stavby, případně do vydání kolaudačního souhlasu; rozsáhlé stavby se 

mohou označit jiným vhodným způsobem s uvedením údajů ze štítku. 

Stavba nesmí být zahájena, dokud stavební povolení nenabude právní moci. Stavební povolení pozbývá 

platnosti, jestliže stavba nebyla zahájena do 2 let ode dne, kdy nabylo právní moci. 

 

 

 

 

Ing. Olga Rathouská v.r. 

vedoucí oddělení Vodoprávní úřad   

  oprávněná  úřední osoba  

 otisk úředního razítka 

  

 

 

 

 

  

Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů. 

 

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

 

 

 

 

 

 

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení. 

 

 

Poplatek: 

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích položky 18 odst. 1 písm. h) ve 

výši 3000 Kč byl zaplacen dne 8.1.2020. 

 

Obdrží: 

účastníci (doručenky) 

Obec Mukařov, IDDS: qyvaxdz 

 sídlo: Příčná č.p. 11, 251 62  Mukařov 

Občanské sdružení Pod Budama, Zvonečková č.p. 175, Srbín, 251 62  Mukařov 

Ivana Bučinská, Kupkova č.p. 785/14, Praha 10-Kolovraty, 103 00  Praha 113 

Libor Bučinský, Kupkova č.p. 785/14, Praha 10-Kolovraty, 103 00  Praha 113 

Daniel Padala, Nad Rybníkem č.p. 241, Srbín, 251 62  Mukařov 

Karla Padalová, Nad Rybníkem č.p. 241, Srbín, 251 62  Mukařov 

Ondřej Soldát, IDDS: d7w6rku 
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 trvalý pobyt: Milánská č.p. 460, Praha 10-Horní Měcholupy, 109 00  Praha 111 

Petra Soldátová, Nad Rybníkem č.p. 238, Srbín, 251 62  Mukařov 

Matěj Novák, JUDr. Krpaty č.p. 1627, Bílé Předměstí, 530 03  Pardubice 3 

David Smékal, Divišovská č.p. 2310/9, Praha 4-Chodov, 149 00  Praha 415 

Tea Smekalova, Divišovská č.p. 2310/9, Praha 4-Chodov, 149 00  Praha 415 

Lukáš Vajner, Nad Rybníkem č.p. 473, Srbín, 251 62  Mukařov 

Vladimír Tůma, Zájezdní č.p. 143, 251 62  Mukařov 

Obec Louňovice, IDDS: 7d5bj2g 

 sídlo: Horní náves č.p. 6, Louňovice, 251 62  Mukařov 

Česká telekomunikační infrastruktura a.s., IDDS: qa7425t 

 sídlo: Olšanská č.p. 2681/6, 130 00  Praha 3-Žižkov 

ČEZ Distribuce, a. s., IDDS: v95uqfy 

 sídlo: Teplická č.p. 874/8, Děčín IV-Podmokly, 405 02  Děčín 2 

GridServices, s.r.o., IDDS: jnnyjs6 

 sídlo: Plynárenská č.p. 499/1, Zábrdovice, 602 00  Brno 2 

  

 

(veřejnou vyhláškou)   

Účastníci stavebního řízení dle § 109 písm. e) stavebního zákona a § 27 odst.2správního řádu – 

identifikováni v souladu s § 112 odst.1 stavebního zákona číslem pozemku :  

-  Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním pozemkům  a stavbám na nich :  

k.ú. Srbín, pozemky parc.č. :  

598/27,598/36,598/41,598/42,598/43,598/45,598/46,598/47,598/48,598/49,598/54,598/56,598/57,598/58, 

598/59,598/60,598/61,598/91,598/92,1016/3, 508/1,508/3,519/7,519/8,519/70,519/139,519/147,519/148, 

519/153,523/5,523/6,544/7,544/9,544/10,559/2,559/4,559/9,559/12,559/14,563/1,563/2,563/21,563/22, 

563/24,565/1,565/33,565/34,565/35,565/36,565/37,565/38,577,578,583/1,583/2,594/2,595/4,596/1,596/2, 

598/9,598/10,598/143, st. 874, 519/4,519/5,519/6,519/35,519/72,819/91,519/92,519/93,519/94,519/95, 

544/6,544/10,583/2,1016/6, 519/6,519/7,519/35,519/36,519/37,519/71,519/95,519/112,519/113,519/114, 

519/165,  

k.ú. Mukařov u Říčan, pozemky parc.č: 

696/1,781,782/1,782/27,783/3,787/2,787/14,787/16,787/17,787/30,842/5,863,828/1,st. 254/1,786,787/6, 

787/17,842/4,828/1,787/6,787/15,842/3,842/5,787/6,787/15,842/4,787/15,842/3,842/4, 

k.ú. Žernovka , pozemky parc. č.:  

st.165,st.166,st.384,st.392/1,581,582,592/1, 592/592/2,592/3,592/4,592/7, 592/8, 592/9, 593/1,594/3, 

594/4,595/3,595/6,595/7,595/8,596/2,596/5,596/10,596/11,596/12,596/13,596/16,596/17,596/19,596/20, 

708/14,711/4,711/5,711/7,711/9,711/10,711/11,711/13,828/1,828/2 

k.ú. Louňovice, pozemky parc.č.: 

112/3,112/5,477/1, 477/3,168/27,168/28,477/2,509,510 

k.ú. Babice , pozemky parc.č.:  

324,347/1  

 

 

dotčené orgány 

Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje, územní odbor Kolín, IDDS: dz4aa73 

 sídlo: Jana Palacha č.p. 1970, 272 01  Kladno 1 

Krajská hygienická stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze, IDDS: hhcai8e 

 sídlo: Dittrichova č.p. 329/17, 120 00  Praha 2-Nové Město 

Městský úřad v Říčanech, odbor životního prostředí, orgán státní správy lesů, Komenského nám. č.p. 

1619, 251 01  Říčany u Prahy 

Městský úřad v Říčanech, stavební úřad, Melantrichova č.p. 2000, 251 01  Říčany u Prahy 

  

ostatní 

Povodí Vltavy, státní podnik, závod Dolní Vltava, IDDS: gg4t8hf 

 sídlo: Grafická č.p. 36, 150 21  Praha 5 
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Povodí Labe, státní podnik, IDDS: dbyt8g2 

 sídlo: Víta Nejedlého č.p. 951/8, Slezské Předměstí, 500 03  Hradec Králové 3 

1. SčV, a.s., IDDS: mw2g7ve 

 sídlo: Ke Kablu č.p. 971, Praha 10-Hostivař, 102 00  Praha 102 

 

 

k vyvěšení na úřední desku : 

 

Městský úřad v Říčanech, úřední deska, Masarykovo náměstí č.p. 53/40, 251 01  Říčany u Prahy 

Obecní úřad Louňovice, IDDS: 7d5bj2g 

 sídlo: Horní Náves č.p. 6, Louňovice, 251 62  Mukařov 

Obecní úřad Mukařov, IDDS: qyvaxdz 

 sídlo: Příčná č.p. 11, 251 62  Mukařov 

Obecní úřad Babice, IDDS: vxtaugv 

 sídlo: Na Návsi č.p. 6, Babice, 251 01  Říčany u Prahy 
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