
1 

 

Městský úřad Slaný 

odbor životního prostředí 

Velvarská 136, 274 01 Slaný 

E-mail podatelny: podatelna@meuslany.cz 

číslo jednací došlého 
dokumentu: 

 
49729/2020/OŽP 

číslo jednací: 
číslo spisu: 

MUSLANY/49776/2020/OŽP 
10514/2020/OŽP 

vyřizuje: Bc. Monika Nováková e-mail: monika.novakova@meuslany.cz 

telefon: 312 511 209 fax: 312 511 211 

 
Ve Slaném dne 20.10.2020 

 
 
 

OZNÁMENÍ 
o zahájení vodoprávního řízení o povolení umístění a stavby vodního díla 

 
 

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA 
 
 
 
 
 Žadatel Obec Stradonice, Stradonice 11, 273 71 Stradonice, IČ: 00875503 zastoupený Fiala Projekty, 
s.r.o., Lečkova 1521/15, 149 00 Praha 4, IČ: 28997450, podal dne 23.9.2020 u zdejšího odboru životního prostředí 
žádost o územní a stavební povolení podle ustanovení § 15 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně 
některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů a ustanovení § 94j, § 94o a § 94p zákona č. 
225/2017 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, vztahující 
se k vodnímu dílu  
 

„Stradonice - vodovodní přípojka a výtlak z DČS pro statek, p.č. st. 2/1“ 
 
na p.č. dle KN st.2/1, 324, 325, 326, 339/2, 340 v k.ú. Stradonice u Zlonic, obci Stradonice u Zlonic, kraji 
Středočeském, HGR Kladenská pánev 5140, vodní tok Zlonický potok, č.h.p. 1-12-02-066, S-JTSK: X: 1017096.11, 
Y: 766002.96.  
 
  
 

Městský úřad Slaný, odbor životního prostředí jako příslušný vodoprávní úřad podle § 104 odst. 2 písm. c) 
a § 106 odst. 1) zákona číslo 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon) ve znění 
pozdějších předpisů oznamuje zahájení tohoto řízení dotčeným orgánům státní správy a známým účastníkům. 
 
 Předložená dokumentace řeší dostavbu tlakové kanalizace - větev TK A z materiálu PE 100 RC, SDR11, 
PN16 d63x5,8 délky 157,3 m, stavbu DČS - plastová, či betonová kruhová nádoba o objemu 1 m3 vystrojená 
objemovým čerpadlem s automatickými hladinovými snímači, zpětnou klapkou a pojišťovacím ventilem, stavbu 
podružného výtlaku z DČS PEHD d40x3,7 délky 4,5 m a dostavbu vodovodního řadu A z materiálu PE RC d63x5,8 
délky 165,4 m pro napojení stavební parcely st.2/1 v obci Stradonice včetně přípojky vodovodu z materiálu PE100 
RC 32x3,0 délky 7,5 m. 
 
Předpokládaný termín dokončení stavby je 31.12.2021. 
 
 
Do podkladů lze nahlédnout u odboru životního prostředí Městského úřadu Slaný (úřední dny pondělí a středa od 
730 do 1700, čtvrtek od 730 do 1200) 
 
Účastníci mohou podle § 114 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (dále jen 
stavební zákon) uplatnit námitky proti projektové dokumentaci, způsobu provádění a užívání stavby nebo 
požadavkům dotčených orgánů, pokud je jimi přímo dotčeno jeho vlastnické právo nebo právo založené smlouvou 
provést stavbu nebo opatření nebo právo odpovídající věcnému břemeni k pozemku nebo stavbě. Účastník řízení 
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ve svých námitkách uvede skutečnosti, které zakládají jeho postavení jako účastníka řízení, a důvody podání 
námitek.  
Účastníci mohou své námitky k návrhu uplatnit nejpozději do 15 dnů od zahájení řízení, jinak na ně nebude 
možno brát zřetel (dle § 94m odst. 3 stavebního zákona). Ve stejné lhůtě sdělí svá stanoviska dotčené orgány 
státní správy. K námitkám či závazným stanoviskům k věcem, o kterých bylo rozhodnuto při vydání územně 
plánovací dokumentace, se nepřihlíží (§ 94n stavebního zákona). 
Řízení je zahájeno patnáctým dnem po vyvěšení této vyhlášky. 
Nechá-li se některý z účastníků řízení zastupovat, předloží jeho zástupce plnou moc. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 otisk úředního razítka 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tato vyhláška musí být vyvěšena na úřední desce Městského úřadu Slaný, obce Stradonice u Zlonic, po 
dobu minimálně 15 dnů. 
 
 
Po vyznačení potřebných údajů bude kopie této vyhlášky zaslána na MěÚ Slaný, odbor životního prostředí. 
 
 
vyvěšeno:       sejmuto: 
 
 
 
 
 
 
 
 
Doručí se: 
Městský úřad Slaný – se žádostí o vyvěšení a vrácení potvrzené vyhlášky zpět 
 
účastníci vodoprávního řízení (§ 27 odst. 1 správního řádu): 

1. Fiala Projekty, s.r.o., Lečkova 1521/15, 149 00 Praha 4 (DS) 
2. Obec Stradonice u Zlonic - se žádostí o vyvěšení a vrácení potvrzené vyhlášky zpět (DS) 

účastníci vodoprávního řízení: (§ 27 odst.2 správního řádu) 
3. Ing. Hulcr Michal, Královice 100, 274 01 Slaný  
4. Slavík Milan, Purkyňova 387, 273 71 Zlonice 
5. Ing. Slavík David, Šlapanice 12, 273 71 Zlonice 
6. Povodí Vltavy, státní podnik, Grafická 36, 150 00 Praha 5 (DS) 

 
Dotčené orgány: 

7. CETIN a.s., Olšanská 2681/6, 13000 Praha 3 (DS) 
8. ČEZ Distribuce a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín-Podmokly (DS) 
9. MO ČR, Tychonova 1, 160 01 Praha 6 (DS) 
10. Krajské ředitelství policie ČR, DI Kladno, Havířská 632, 272 01 Kladno (DS) 
11. KHS Středočeského kraje, Gen. Klapálka 1583, 272 01 Kladno (DS) 
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12. HZS Středočeského kraje, Jana Palacha 1970, 272 00 Kladno (DS) 
13. Středočeské vodárny, a.s., U Vodojemu 3085, 272 01 Kladno (DS) 
14. AÚ AV ČR, Letenská 4, 118 00 Praha 1 (DS) 
15. Městský úřad Slaný – ODSH (IV) 
16. Městský úřad Slaný – OŽP (IV) 
17. Městský úřad Slaný – SÚ (IV) 

 
 
ostatním oznámeno veřejnou vyhláškou 
 
p.č. dle KN 
 

k.ú. Stradonice u Zlonic 
       st.2/2 st.2/3 321 305 303/1 303/3 295/2 295/3 293 287/1 

287/2 285/1 284/1 283 282/1 281 276 266/1 
   

 
 
 
spis 
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