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OZNÁMENÍ
O ZAHÁJENÍ ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ O UMÍSTĚNÍ STAVBY
Dne 27. 12. 2017 podala Obec Radětice (IČO - 00662950), Radětice 27, 262 31 Milín
prostřednictvím zástupce: Ing. Václav Ureš (nar. 1. 4. 1959), Hlinomazova 670, Příbram II, 261 01
Příbram 1 žádost o vydání územního rozhodnutí o umístění stavby:

„Splašková kanalizace a ČOV Radětice“
na pozemcích: stavební parcely parcelní číslo 13/3 (zastavěná plocha a nádvoří), 42/1 (zastavěná plocha
a nádvoří), pozemkové parcely parcelní číslo 31/1 (zahrada), 46/4 (zahrada), 61/17 (ostatní plocha), 66/2
(ostatní plocha), 66/1 (trvalý travní porost), 228/1 (orná půda), 228/3 (orná půda), 230/14 (orná půda),
300/11 (trvalý travní porost), 300/42 (trvalý travní porost), 300/8 (zahrada), 300/20 (vodní plocha), 300/22
(vodní plocha), 300/41 (trvalý travní porost), 300/39 (trvalý travní porost), 300/35 (trvalý travní porost),
300/43 (trvalý travní porost), 300/36 (trvalý travní porost), 680/1 (ostatní plocha), 680/3 (ostatní plocha),
680/4 (ostatní plocha), 680/5 (ostatní plocha), 686 (ostatní plocha), 687 (ostatní plocha), 697/1 (ostatní
plocha), 698/1 (ostatní plocha), 698/2 (ostatní plocha), 700 (ostatní plocha), 705 (ostatní plocha), 850/31
(ostatní plocha), 850/8 (ostatní plocha), 863 (ostatní plocha) a 864 (ostatní plocha) v katastrálním území
Radětice.
Jedná se o stavbu splaškové kanalizace, která bude odvádět splaškové odpadní vody z nemovitostí
obce Radětice na novou čistírnu odpadních vod, která bude umístěna na jižním okraji obce. Vyčištěné
odpadní vody z ČOV budou zaústěny do vodního toku "Stržený potok".
Uvedeným dnem bylo zahájeno územní řízení o umístění stavby.
Předmětná stavba obsahuje:
SO 01 - Čistírna odpadních vod
Stavba ČOV je řešena jako kompaktní stavba se spodní částí z monolitického železobetonu, zakrytá
jednoduchým objektem se sedlovou střechou ve dvou výškových úrovních.
SO 01 - 1 Spodní stavba
Spodní stavba obsahuje veškeré technologické funkční prostory, včetně jímky DOV. Je navržena jako
podzemní železobetonová monolitická nádrž o půdorysných rozměrech 11,80 m x 5,70 m, max. stavební
výšky 4,65 m.
SO 01 - 2 Vrchní stavba
Jedná se o zděný objekt o půdorysných rozměrech 11,80 m x 5,70 m se sedlovou střechou ve dvou výškových
úrovních.
SO 01 - 3 Obtokové a odtokové potrubí
Venkovní odtokové a obtokové potrubí bude z rour PVC DN 200 mm, SN 12 v celkové délce 46,30 m.
SO 01 - 4 Přípojka NN
Pro ČOV je navržena zemní kabelová přípojka AYKY 4x35 mm v délce 367,85 m, která bude zavedena do
elektroměrového pilíře (pojistková skříň SS 100) umístěného v oplocení areálu ČOV, kde bude i
elektroměrový rozvaděč. Z něho bude napojen hlavní přívod NN do objektu ČOV.
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SO 01 - 5 Zásobení vodou
Zásobení objektu vodou bude zajištěno z nové vrtané studny hl. do 30 m, která bude umístěna v oploceném
areálu ČOV.
SO 01 - 6 Zpevněné plochy
Zpevněná plocha vně i uvnitř areálu ČOV bude provedena z asfaltu na štěrkové podkladní vrstvy v celkové
tloušťce do 40 cm.
SO 01 - 7 Terénní úpravy, oplocení
Areál ČOV bude mělkým zářezem a násypem upraven do jedné výškové úrovně s mírným sklonem po
přirozeném spádu terénu tak, aby dešťové vody z povrchu odtékaly na přilehlý terén pod čistírnou
- k vodoteči. Celý areál ČOV bude zatravněn a oplocen v rozsahu 35,00 (30,00) m x 19,00 m drátěným
pletivem výšky 1,80 m do ocelových sloupků se soklem z podhrabových desek. Vjezd do objektu bude opatřen
vraty šířky 5,0 m, přístup bude vrátky š. 1,0 m.
SO 02 - Splašková kanalizace
- splašková kanalizace gravitační - PVC SN12 DN 250 mm, délka 1738,96 m
- splašková kanalizace tlaková
- PE 100 RC D=63 mm, délka 66,04 m
+ uklidňovací úsek PVC DN 200 mm, délka 3,17 m
PS 01 - Strojně technologické zařízení ČOV
- mechanické předčištění
- biologické aktivační čištění s předřazenou denitrifikací
- aerobní stabilizace kalu
- zahuštění a akumulace přebytečného kalu
- jímky pro svoz odpadních vod
- měření průtoku vyčištěné vody
Obecní úřad Milín, stavební úřad, jako stavební úřad příslušný dle § 13 odst. 1 písm. e) zákona č.
183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební
zákon"), oznamuje v souladu s ustanovením § 87 odst. 1 stavebního zákona zahájení územního řízení o
umístění stavby a jelikož jsou mu dobře známy poměry v území a žádost poskytuje dostatečný podklad pro
posouzení záměru, u p o u š t í ve smyslu § 87 odst. 1 stavebního zákona od ústního jednání.
Závazná stanoviska dotčených orgánů podle § 4 odst. 4 stavebního zákona a námitky účastníků
řízení musí být uplatněny ve stanovené lhůtě do 15 kalendářních dnů ode dne doručení tohoto oznámení,
jinak se k nim nepřihlíží. K závazným stanoviskům dotčených orgánů a námitkám k věcem, o kterých bylo
rozhodnuto při vydání územně plánovací dokumentace, se nepřihlíží. Účastník řízení ve svých námitkách
uvede skutečnosti, které zakládají jeho postavení jako účastníka řízení, a důvody podání námitek; k
námitkám, které překračují rozsah stanovený v § 89 odst. 4 stavebního zákona, se nepřihlíží.
Obec uplatňuje v územním řízení námitky k ochraně zájmů obce a zájmů občanů obce.
Účastník řízení, kterým je vlastník pozemku nebo stavby, na kterých má být požadovaný záměr
uskutečněn, není-li sám žadatelem, nebo ten, kdo má jiné věcné právo k tomuto pozemku nebo stavbě, a dále
osoby, jejichž vlastnické nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám anebo sousedním pozemkům nebo
stavbám na nich může být územním rozhodnutím přímo dotčeno, může uplatňovat námitky proti
projednávanému záměru v rozsahu, jakým je jeho právo přímo dotčeno.
Účastník řízení, kterým je osoba dle zvláštního právního předpisu, může v územním řízení
uplatňovat námitky pouze v rozsahu, v jakém je projednávaným záměrem dotčen veřejný zájem, jehož
ochranou se podle zvláštního právního předpisu zabývá.
K námitkám, které nesplňují uvedené požadavky, se nepřihlíží.
Účastníci řízení a jejich zástupci mohou nahlédnout do spisu a pořizovat si z něho výpisy. Do spisu
je možné nahlédnout u Obecního úřadu Milín, stavebního úřadu (Pondělí, Středa 8:00 - 16:30). Nechá-li se
některý z účastníků řízení zastupovat, předloží jeho zástupce písemnou plnou moc.

3 - 1608/2017 - 4/P
Obecní úřad Milín, stavební úřad současně v souladu s ustanovením § 36 odst. 3 správního řádu dává
účastníkům řízení možnost vyjádřit se k podkladům rozhodnutí, a to ve lhůtě do 3 pracovních dnů od
výše stanovené lhůty pro námitky účastníků řízení. Po uplynutí této lhůty bude ve věci vydáno rozhodnutí,
které Vám bude v souladu s ustanovením § 72 správního řádu oznámeno. Do podkladů rozhodnutí mohou v
případě potřeby účastníci řízení a jejich zástupci nahlédnout u Obecního úřadu Milín, stavebního úřadu.
Jedná se o lhůtu pro seznámení se spisem před vydáním rozhodnutí ve věci, nikoli o další lhůtu pro námitky.
Námitky uplatněné v této lhůtě by byly námitkami opožděnými, k nimž stavební úřad nepřihlíží.
Účastník řízení nebo jeho zástupce je v souladu s ustanovením § 36 odst. 4 zákona č. 500/2004 Sb.,
správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "správní řád") povinen předložit na výzvu oprávněné
úřední osoby průkaz totožnosti. Průkazem totožnosti se rozumí doklad, který je veřejnou listinou, v němž je
uvedeno jméno a příjmení, datum narození a místo trvalého pobytu, popřípadě bydliště mimo území České
republiky a z něhož je patrná i podoba, popřípadě jiný údaj umožňující správnímu orgánu identifikovat
osobu, která doklad předkládá, jako jeho oprávněného držitele. Případně je třeba dále předložit doklad
opravňující k jednání za právnickou osobu.
Účastník řízení může podle § 14 odst. 2 správního řádu namítat podjatost úřední osoby, jakmile se o
ní dozví. K námitce se nepřihlédne, pokud účastník řízení o důvodu vyloučení prokazatelně věděl, ale bez
zbytečného odkladu námitku neuplatnil.
Obecní úřad Milín, stavební úřad tímto opatřením splňuje svou povinnost stanovenou mu v
ustanovení § 70 odst. 2 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny tím, že oznamuje občanským
sdružením nebo jejich organizačním jednotkám, jejichž hlavním posláním podle stanov je ochrana přírody a
krajiny (dále jen „občanská sdružení“), pokud mají právní subjektivitu, zahájení předmětného řízení, při
němž mohou být dotčeny zájmy ochrany přírody a krajiny chráněné podle tohoto zákona. Dle ustanovení
§ 70 odst. 3 citovaného zákona se občanské sdružení stane účastníkem předmětného správního řízení, pokud
svou účast písemně oznámí zdejšímu stavebnímu úřadu, a to do osmi dnů ode dne, kdy mu bylo předmětné
oznámení o zahájení řízení doručeno. Dnem sdělení informace o zahájení řízení se rozumí první den jejího
zveřejnění na úřední desce správního orgánu (tj. první den vyvěšení veřejné vyhlášky na úřední desce
zdejšího úřadu) a současně způsobem umožňujícím dálkový přístup.
otisk razítka

Soňa Poláková
referent stavebního úřadu
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
Razítko:

………………………………….....................
Podpis oprávněné osoby, potvrzující sejmutí
Razítko:

V elektronické podobě
zveřejněno od: …………………................

V elektronické podobě
zveřejněno do: …………………................

………………………………….....................
Podpis oprávněné osoby, potvrzující zveřejnění
Razítko:

………………………………….....................
Podpis oprávněné osoby, potvrzující zveřejnění
Razítko:
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Rozdělovník
Účastníci řízení
Doručení jednotlivě:
Obec Radětice, Radětice 27, 262 31 Milín, prostřednictvím zástupce: Ing. Václav Ureš,
Hlinomazova 670, Příbram II, 261 01 Příbram 1
Ing. Václav Ureš, Hlinomazova 670, Příbram II, 261 01 Příbram 1
Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, Zborovská 81/11, Smíchov, 150 00 Praha 5
Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Olšanská 2681/6, Žižkov, 130 00 Praha 3
ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874/8, Děčín IV-Podmokly, 405 02 Děčín 2
Oldřich Jarolímek, Radětice 26, 262 31 Milín
Václav Jarolímek, Radětice 26, 262 31 Milín
Oldřich Kliment, Čáslavská 232, 538 25 Nasavrky
Zuzana Nielsenová, Radětice 44, 262 31 Milín
Marie Střihavková, Makotřasy 12, 273 54 Lidice
Ing. Oskar Širl, Radětice 54, 262 31 Milín
Doručení veřejnou vyhláškou
Účastníci řízení dle § 85 odst. 2 písm. b) stavebního zákona + ostatní účastníci

Úřady pro vyvěšení a podání zprávy o datu vyvěšení a sejmutí (doručení jednotlivě):
Obecní úřad Radětice, Radětice 27, 262 31 Milín

Dotčené orgány (doručení jednotlivě):
Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje, Školní 70, Příbram VIII, 261 01 Příbram 1
Krajská hygienická stanice Středočeského kraje, U Nemocnice 85, 261 80 Příbram
Městský úřad Příbram, odbor stavební úřad a územní plánování, Tyršova 108, 261 19 Příbram I
Městský úřad Příbram, odbor životního prostředí, Tyršova 108, 261 19 Příbram I
Městský úřad Příbram, samostatné oddělení silničního hospodářství, Tyršova 108, 261 19 Příbram I
spis

