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VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
Oznámení o zahájení řízení o odstranění stavby
Odbor životního prostředí MěÚ Benešov uvedl ve vyjádření z 12.10.2021 (č. j. MUBN/176247/2021/OVH),
že zahájí řízení o odstranění stavby tří nepovolených vodovodních řadů provedených v rámci stavby
„Skupinový vodovod CHOPOS“, která byla povolena rozhodnutím z 28.02.2018 (č. j. MUBN/14650/
2018/OVH). Svazek obcí CHOPOS, IČO 690 00 948, se sídlem Chotýšany 54, 257 28 Chotýšany, který
zastupuje Vodohospodářský rozvoj a výstavba, a.s., IČO 471 16 901, se sídlem Nábřežní 4, 150 00 Praha 5
(dále jen „stavebník“) předložil 02.11.2021 Odboru životního prostředí MěÚ Benešov kompletní soupis
vodovodních řadů (viz níže) provedených nad rámec citovaného povolení včetně situačních výkresů řadů.
Základní popis stavby (z dosud známých informací)
Řad 4-4, PE 63, SDR 11 v délce 134 m na pozemku parc. č. 2122/1 v k. ú. Vranov u Čerčan.
Řad 9-2, PE 63, SDR 11 v délce 68 m na pozemcích parc. č. 1157/1 a 934/1 v k. ú. Bořeňovice.
Řad 9-2, PE 90, SDR 11 v délce 69 m na pozemku parc. č. 934/1 v k. ú. Bořeňovice.
Řad 8-3-1.1, PE 63, SDR 11 v délce 35 m na pozemku parc. č. 669/1 v k. ú. Čeňovice.
Řad 11-13, PE 50, SDR 11 v délce 115 m na pozemku parc. č. 892/2 v k. ú. Ostředek.
Řad 1-2, PE 63, SDR 11 v délce 147 m na pozemku parc. č. 2108/2 v k. ú. Vranovská Lhota.
Řad Zálesí, PE 63, SDR 11 v délce 75 m na pozemku parc. č. 1557 v k. ú. Kozmice u Benešova a na pozemcích
parc. č. 1272 a 196 v k. ú. Teplýšovice.
Předmětné vodovodní řady (dále jen „stavba“) byly provedeny jako změna stavby „Skupinový vodovod
CHOPOS“, jedná se o však o změnu takové rozsahu, která není nepodstatnou odchylkou od ověřené
projektové dokumentace. S ohledem na výše uvedené se jedná o stavbu, která byla realizována bez
stavebního povolení.
Městský úřad Benešov, Odbor životního prostředí, jako vodoprávní úřad věcně příslušný podle ustanovení
§ 104 odst. 2 písm. c) a ustanovení § 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“), ustanovení § 66 zákona
č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o obcích“), a jako
speciální stavební úřad podle ustanovení § 15 odst. 1 písm. d) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování
a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), místně
příslušný správní orgán podle ustanovení § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen „správní řád“), oznamuje, na základě výše uvedených skutečností a v souladu
s ustanovením § 46 správního řádu a s ustanovením § 129 odst. 2 stavebního zákona, zahájení řízení
o odstranění stavby.
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Účastníci řízení mohou uplatnit své námitky a připomínky nejpozději ve lhůtě do 10 dnů od zahájení řízení
o odstranění stavby, jinak na ně nebude možno vzít zřetel. Ve stejné době sdělí svá stanoviska dotčené
orgány státní správy.
Do podkladů rozhodnutí lze nahlédnout a případné připomínky uplatnit u Odboru životního prostředí
MěÚ Benešov, budova A, č. dveří 327, a to ve dny pondělí a středa (08:00-17:00). Nechá-li se některý
z účastníků řízení zastupovat, předloží jeho zástupce při jednání písemnou plnou moc.
Stavebník má možnost požádat o vydání dodatečného povolení stavby ve lhůtě do 30 dnů od zahájení
řízení o odstranění stavby dle ustanovení § 129 odst. 2 stavebního zákona a k žádosti předložit podklady
ve stejném rozsahu jako k žádosti o stavební povolení. V případě, že tak učiní a doloží potřebné doklady
o tom, že stavba je v souladu s veřejným zájmem, cíli a záměry územního plánování, obecnými technickými
požadavky na výstavbu, technickými požadavky na stavby a zájmy chráněnými zvláštními předpisy, může
být vydáno dodatečné povolení stavby.
Pokud stavebník nepředloží potřebné doklady o tom, že stavba je v souladu s veřejným zájmem, cíli
a záměry územního plánování, obecnými technickými požadavky na výstavbu, technickými požadavky
na stavby a zájmy chráněnými zvláštními předpisy, vodoprávní úřad upozorňuje, že v tomto případě vydá
bezodkladně rozhodnutí o odstranění předmětné stavby.

Ing. Jakub Maleček
odborný referent

v. r.

otisk úředního razítka

Tato vyhláška musí být zveřejněna na úřední desce OÚ Ostředek, OÚ Struhařov, OÚ Teplýšovice,
OÚ Kozmice, OÚ Vranov a též způsobem umožňujícím dálkový přístup po dobu 15 dnů. Vyhlášku s datem
vyvěšení a sejmutí zašlou OÚ neprodleně na Odbor životního prostředí po uplynutí této lhůty.
Datum vyvěšení:

Datum sejmutí:

……………….

………………
Razítko a podpis OÚ:

……………………..
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Rozdělovník
Účastníci řízení – ustanovení § 27 odst. 1 správního řádu (do vlastních rukou)
 Vodohospodářský rozvoj a výstavba, a.s., IDDS: 4qfgxx3
 Obec Vranov, IDDS: fv6a9a3
 KSÚS Středočeského kraje, p.o., IDDS: a6ejgmx
 Obec Teplýšovice, IDDS: ascajhg
 Obec Ostředek, IDDS: rs3bgk5
Účastníci řízení – ustanovení § 27 odst. 2 a odst. 3 správního řádu (veřejnou vyhláškou) – osoby
s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním pozemkům (účastníci řízení jsou identifikováni
označením pozemků)
 pozemky parc. č. st. 107/3, st. 108/1, st. 108/3, st. 109, 1494/4, 1494/8, 1496/1, 1496/3, 1552, 1555/1,
1555/2, 2207 v k. ú. Vranov u Čerčan
 pozemky parc. č. st. 1, 15/1, 15/2, 16 st. 24/2, st. 42, 63/1, 63/2, 66/3, 67/4, 140/4, 217/2, 423
v k. ú. Bořeňovice
 pozemky parc. č. st. 5, st. 35, st. 37, 35, 65/1, 669/5 v k. ú. Čeňovice
 pozemky parc. č. 506, 507, 508/2, 508/3, 509/3, 509/5, 509/8, 509/9 v k. ú. Ostředek
 pozemky parc. č. st. 253/1, 1101/6, 1101/7, 1101/8, 1101/9, 1101/13, 1101/14, 1101/15, 1101/16,
1101/17, 1101/18, 1178/11 v k. ú. Vranovská Lhota
 pozemky parc. č. st. 25, 191/3, 191/2, 1268/1 v k. ú. Teplýšovice
Účastníci řízení – ustanovení § 27 odst. 2 a odst. 3 správního řádu (do vlastních rukou)
 Obec Kozmice, IDDS: gzsbgk9
 Obec Struhařov, IDDS: 7mzaszz
 Želivská provozní, a.s., IDDS: usqnf7h
Dotčené orgány
 MěÚ Benešov, Odbor životního prostředí – státní správa lesů, zde
Na vědomí
 Svazek obcí CHOPOS, IDDS: c5n4gyv
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