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VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
Rozhodnutí o povolení k vodnímu dílu
„Výstavba vodovodu a kanalizace Čerčany – lokality Jericho a Nové Městečko“
Městský úřad Benešov, Odbor životního prostředí, jako vodoprávní úřad (dále jen „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“), vydává toto

ROZHODNUTÍ
Na základě žádosti z 16.12.2021 a jejího doplnění ze 07.03.2022, předložených podkladů a provedeného
vodoprávního řízení, účastníkovi řízení podle ustanovení § 27 odst. 1 správního řádu, kterým je
Obec Čerčany (zastoupena starostou obce Mgr. Martinem Richterem),
IČO 002 31 584, se sídlem Václavská 36, 257 22 Čerčany,
kterou zastupuje společnost Vodohospodářský rozvoj a výstavba, a.s. (zastoupena místopředsedkyní
představenstva Ing. Šárkou Balšánkovou a členem představenstva Ing. Janem Cihlářem),
IČO 471 16 901, se sídlem Nábřežní 4, 150 56 Praha 5
(dále též „stavebník“ či „investor“):
uděluje povolení ke stavbě vodního díla podle ustanovení § 15 odst. 1 vodního zákona a ustanovení
§ 115 stavebního zákona, a to ke stavbě „Výstavba vodovodu a kanalizace Čerčany – lokality Jericho
a Nové Městečko“:
Druh vodního díla: kanalizační stoka a vodovodní řad podle ustanovení § 55 odst. 1 písm. c) vodního zákona
Účel: zajištění spolehlivé dodávky pitné vody a odvedení odpadní vody z lokalit Jericho, Vysoká Lhota
a Nové Městečko
Umístění stavby:
pozemky parc. č. 2424, 1992, 2429/2, 1993/3, 1994/3, 2017/2, 2022/2, 2019, 2016/2, 2304, 2001/5, 2012,
2437/2, 2584, 2439, 2061/22, 2061/38, 2127/2, 2307/11, 2554/2, 1984, 1929, 2157/4, 2157/5, 1962/2,
1963, 1957/1, 1948/1, 1987, 1824, 1667, 1981, 1777, 2498, 1730, 1982/1, 1842, 1758, 1720/6, 1699
v k. ú. Čerčany, obec Čerčany, kraj Středočeský
pozemky parc. č. 3019/2, 2826/11, 2792/2, 3019/9, 2797/1 v k. ú. Nespeky, obec Nespeky, kraj
Středočeský
www.benesov-city.cz
IČO 002 31 401
ČS a.s. Benešov, č. ú.: 19-0320035309/0800

Elektronický podpis - 11.5.2022
Certifikát autora podpisu :
Jméno : Vladimíra Syrůčková
Vydal : PostSignum Qualified CA 4
Platnost do : 8.1.2025 12:35:24-000 +01:00

str. 2 z 13
MUBN/205726/2022/OVH

Orientační souřadnice umístění S-JTSK: Jericho
Y: 726187.3290 X: 1070011.9450
Nové městečko
Y: 727268.1084 X: 1071566.3813
Číslo hydrologického pořadí: 1-09-03-1350-0-00, 1-09-03-1510-0-00, 1-09-03-1430-0-00
Vodní útvar povrch. vod: DVL_0720 Sázava od toku Nučický potok po ústí do toku Vltava
Vodní tok: bezejmenný (IDVT 10246987)
Hydrogeologický rajon: 6320 Krystalinikum v povodí Střední Vltavy
Vodní útvar podzemních vod: 63204 Krystalinikum v povodí Střední Vltavy – severní část
Rozdělení stavby na inženýrské (stavební) objekty:
IO 01 – Gravitační rozváděcí řady
IO 02 – Tlakové pásmo vodovodu
IO 03 – Tlaková kanalizace
Popis stavby vodního díla:
V rámci stavby vodovodu budou vybudovány nové vodovodní řady v částech obcí Jericho a Nové
Městečko. Novým zdrojem vody pro pravý břeh Čerčan (řeky Sázavy) bude vodojem Jericho, jehož stavba
byla povolena vodoprávním úřadem v roce 2021. Stávající čerčanský vodojem bude zásobovat levý břeh
Čerčan. V části obce Jericho je z vodojemu navrženo pro horní část zástavby tlakové pásmo zásobené
z ATS umístěné ve vodojemu. Dále bude z vodojemu veden gravitační řad PE D160, který povede
až do Vysoké Lhoty, kde se napojí na stávající řad (tím dojde k napojení částí obce Vysoká Lhota a Nové
Městečko na vodojem Jericho). Vodovodní řady jsou navrženy z potrubí PE 100 RC D63-D160 SDR 17,
celkové délky cca 4,523 km:
IO 01.1 vodovodní řad 1
De 160
1 012 ,8 m
IO 01.2 vodovodní řad 1-1
De 63
337 ,3 m
IO 01.3 vodovodní řad 3-1
De 63
192 ,3 m
IO 01.4 vodovodní řad 4-1
De 90
185 ,3 m
IO 01.5 vodovodní řad 2-3-2
De 90
465 ,1 m
IO 01.6 vodovodní řad 2-3-2-1 De 63
51 ,4 m
IO 01.7 vodovodní řad 2-3-2-2 De 63
29 ,6 m
IO 01.8 vodovodní řad 2-3-2-3 De 90
220 ,9 m
IO 01.9 vodovodní řad 2-3-2-4 De 90
179 ,6 m
IO 01.10 vodovodní řad 2
De 110
483 ,9 m
IO 01.11 vodovodní řad 2-1
De 63
140 ,1 m
IO 01.12 vodovodní řad 2-2
De 63
80 ,9 m
IO 01.13 vodovodní řad 2-3
De 90
260 ,7 m
IO 01.14 vodovodní řad 2-3-1
De 63
49 ,3 m
IO 01.15 vodovodní řad 2-3-2
De 63
179 ,9 m
IO 01.16 vodovodní řad 1-2
De 63
37 ,6 m
IO 01.17 vodovodní řad 2-4
De 90
192 ,0 m
IO 02.1 tlakové pásmo řad 1
De 63
298 ,3 m
IO 02.2 tlakové pásmo řad 1-1 De 63
73 ,2 m
IO 02.3 tlakové pásmo řad 1-1-1 De 63
52 ,6 m
V rámci stavby kanalizace dojde k odkanalizování celé části obce Jericho (bude tak napojena na kanalizační
systém obce) a doplnění kanalizační sítě v části obce Nové Městečko. Kanalizační stoky budou z potrubí
PE 100 RC D63/D75, celkové délky cca 4,157 km.:
IO 03.1 tlaková kanalizace řad A
De 63
542 ,2 m
IO 03.1 tlaková kanalizace řad A
De 90
427 ,9 m
IO 03.2 tlaková kanalizace řad A-1
De 63
41 ,5 m
IO 03.3 tlaková kanalizace řad A-2
De 63
111 ,7 m
IO 03.4 tlaková kanalizace řad A-2-1
De 63
51 ,6 m
IO 03.5 tlaková kanalizace řad A-3
De 63
283 ,5 m
IO 03.6 tlaková kanalizace řad NA-3
De 63
178 ,5 m
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IO 03.7 tlaková kanalizace řad NA 2-1
IO 03.8 tlaková kanalizace řad NH 2
IO 03.9 tlaková kanalizace řad NH 2-1
IO 03.10 tlaková kanalizace řad NH 2-2
IO 03.11 tlaková kanalizace řad NH 2-3
IO 03.12 tlaková kanalizace řad NA-5
IO 03.13 tlaková kanalizace řad NA-6
IO 03.14 tlaková kanalizace řad NA-7
IO 03.15 tlaková kanalizace řad NA
IO 03.16 tlaková kanalizace řad NA-8
IO 03.17 tlaková kanalizace řad NA-8-1
IO 03.18 tlaková kanalizace řad NA-8-2
IO 03.19 tlaková kanalizace řad A-4
IO 03.20 tlaková kanalizace řad NA-9

De 63
De 63
De 63
De 63
De 63
De 63
De 63
De 63
De 75
De 75
De 63
De 63
De 63
De 63

187 ,0
465 ,1
50 ,9
28 ,9
180 ,8
140 ,1
79 ,9
215 ,3
455 ,4
259 ,6
49 ,9
177 ,4
36 ,6
192 ,3
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Potrubí vodovodu/kanalizace bude ukládáno do štěrkopískového lože tl. 100 mm a obsypem rovněž
ze štěrkopísku, hutněným po vrstvách max. 150 mm do výšky 300 mm nad vrchol trouby. Na obsyp bude
položena výstražná folie a signalizační vodič. Zásyp rýhy bude v zeleném pásu vytěženou zeminou, v místní
komunikaci vytěženou zeminou optimální vlhkosti (která lze dobře hutnit) a v silnici štěrkopískem nebo
štěrkodrtí. Povrchy budou uvedeny do původního stavu.
Stavba kříží koryto bezejmenného potoka (IDVT 10246987) – křížení bude provedeno překopem.
Další podrobnosti jsou uvedeny v ověřené projektové dokumentaci stavby.
Na základě ustanovení § 15 odst. 3 vodního zákona a ustanovení § 115 odst. 1 stavebního zákona se pro
povolení stavby stanoví následující podmínky:
1. Stavba bude provedena dle předložené a ověřené projektové dokumentace z května 2021, kterou
zpracoval Ing. Jiří Lindner, Ph.D. – autorizovaný inženýr pro stavby vodního hospodářství a krajinného
inženýrství ČKAIT: 0010282, Vodohospodářský rozvoj a výstavba, a.s.
2. Stavba bude provedena odbornou firmou dodavatelsky – zhotovitel bude vodoprávnímu úřadu
oznámen před zahájením stavby, po výběrovém řízení.
3. Stavebník je povinen vodoprávnímu úřadu oznámit, za účelem provedení kontrolní prohlídky stavby,
tyto fáze výstavby: závěrečná kontrolní prohlídka stavby.
4. Veškerá podzemní zařízení (kabelová, kanalizační, vodovodní a jiná), vyskytující se v dotčeném území,
budou stavebníkem před zahájením stavby vytyčena a bude zajištěna ochrana těchto zařízení podle
pokynů jejich majitelů či správců. Následně pak před záhozem rýh budou tato zařízení fyzicky jejich
majiteli převzata a bude o tom proveden písemný záznam.
5. Před započetím výkopových prací budou vytyčeny stávající vodovodní řady a tlakové kanalizační stoky.
Stavebník objedná vytyčení u Vodohospodářské společnosti Benešov, s.r.o.
6. Budou učiněna taková opatření, aby stavbou nebyla ohrožena jakost podzemních a povrchových vod.
Na stavbě budou prostředky pro likvidaci případné havárie.
7. Při stavbě bude respektována ČSN 75 2130 Křížení a souběhy vodních toků s dráhami a pozemními
komunikacemi a vedeními.
8. Vodohospodářská společnost Benešov, s.r.o., doporučuje zřídit vodoměrnou šachtu v místě napojení
budoucího vodovodního řadu „1“ na stávající řad. V té by byla osazena čidla zatopení šachty, otevření
poklopu, tlaku a vodoměru, která by byla napojena na přenosovou stanici (přenášela by se na centrální
dispečink provozovatele) a byla by napájena vlastní elektrickou přípojkou.
9. V místech napojení na vodovodní řad, odbočení jednotlivých řadů a v místech napojení na tlakovou
kanalizační stoku budou osazena sekční šoupata v plném počtu.
10. U řadů a stok bude vhodně položen identifikační vodič CY 6, který bude vyvedený pod poklop
u každého povrchového znaku sekčního šoupěte, podzemního hydrantu a proplachovací soupravy.
11. Šoupátkové, hydrantové a vzdušníkové poklopy v nezpevněných plochách budou mít v okolí poklopu
ochranu kamennou dlažbou v betonovém loži.
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12. Sekční uzávěry a hydranty budou označeny patřičnou identifikační tabulkou.
13. Řady a stoky budou uloženy v nezámrzné hloubce.
14. Zahájení stavby a její ukončení prokazatelně oznámí zhotovitel provoznímu úseku Správy Praha
Ředitelství silnic a dálnic ČR, který provede protokolární předání dotčeného úseku komunikace.
15. Stavebník je povinen se řídit Všeobecnými podmínkami ochrany SEK společnosti CETIN, a.s.
16. Podmínkou pro zahájení činnosti v blízkosti zařízení distribuční soustavy, resp. v ochranném pásmu,
je platné sdělení o existenci zařízení v majetku společnosti ČEZ Distribuce, a.s.
17. V dostatečném časovém předstihu, před zahájením prací, je nutné podat žádost o udělení souhlasu
s činností a umístěním stavby v blízkosti zařízení distribuční soustavy, resp. v ochranném pásmu ČEZ
Distribuce, a.s.
18. Místa křížení a souběhy ostatních zařízení a staveb se zařízeními energetickými, komunikačními sítěmi
pro elektronickou komunikaci nebo zařízeními technické infrastruktury musí být provedeny v souladu
s platnými normami a předpisy.
19. V případě nadzemního vedení NN ve správě ČEZ Distribuce, a.s., budou pro stavby a konstrukce
dodrženy odstupové vzdálenosti uvedené v PNE 33 3302 a hrana výkopu se doporučuje při realizaci
stavby umístit min. 1 m od základové části podpěrného bodu.
20. Při realizaci stavby nesmí dojít v žádném případě k nebezpečnému přiblížení osob, věcí, zařízení nebo
mechanismů a strojů k živým částem pod napětím, tj. musí být dodržena min. vzdálenost 1 m od živých
částí zařízení NN, 2 m od vedení VN a 3 m od vedení VVN, pokud není stanovena větší vzdálenost
v jiném předpisu. V případě, že nebude možné tuto vzdálenost dodržet, je stavebník povinen požádat
o vypnutí předmětného vedení, případně o dočasné zaizolování vodičů NN.
21. Pracovníci provádějící práce budou prokazatelně poučeni o nebezpečí, které hrozí nedodržením
bezpečnostních předpisů. S ohledem k provádění prací v ochranném pásmu, upozorňuje ČEZ
Distribuce, a.s., na možnost nebezpečných vlivů od elektrického zařízení. Opatření proti těmto vlivům
je na straně zhotovitele stavby. ČEZ Distribuce, a.s., nepřevezme žádnou zodpovědnost za případné
škody, které vzniknou stavebníkovi následkem poruchy nebo havárie elektrického zařízení
za nepředvídaných okolností nebo nedodržením výše uvedených podmínek.
22. Stavbou nebude narušeno stávající uzemnění nadzemního vedení ČEZ Distribuce, a.s., ani statika
podpěrných bodů. Nebude-li možné toto dodržet, je nutné situaci řešit formou přeložky zařízení
distribuční soustavy.
23. V případě činnosti a/nebo stavby v blízkosti elektrického vedení ČEZ Distribuce, a.s., resp. v ochranném
pásmu, bude dotčený prostor ze všech stran možného přístupu/vzejdu po celou dobu realizace
viditelně označen výstražnou cedulí.
24. Umístěním stavby nesmí dojít ke ztížení přístupu pracovníků ČEZ Distribuce, a.s., a pracovníků
pověřených firem k zařízení společnosti ČEZ Distribuce, a.s. Při případné úpravě povrchu nesmí dojít
ke změně výškové nivelety země oproti současnému stavu.
25. Dojde-li k obnažení podzemního vedení nebo k poškození energetického zařízení, sítě pro
elektronickou komunikaci nebo zařízení se sítí pro elektronickou komunikaci související nebo zařízení
technické infrastruktury ve vlastnictví ČEZ Distribuce, a.s., je nutné toto nahlásit na poruchovou linku.
Poškození nebo mimořádné události způsobené na zařízení stavebníkem, dodavatelem prací nebo jimi
pověřenými osobami budou opraveny na náklady viníka. Zahrnutí poškozených míst může být
provedeno pouze po souhlasu vydaném společností ČEZ Distribuce, a.s.
26. Křížení a souběh s plynárenským zařízením a plynovodními přípojkami (dále jen „PZ“) musí být
v souladu s ČSN 73 6005.
27. Obrysy vodovodních a kanalizačních šachet budou umístěny min. 500 mm od obrysu PZ.
28. Ke křížení vodovodního potrubí s PZ může dojít v min. vzdálenosti 150 mm.
29. K souběhu vodovodního potrubí s PZ může dojít v min. vzdálenosti 500 mm.
30. Při křížení PZ z materiálu PE bude provedena kontrola funkčnosti signalizačního vodiče.
31. Pokud realizace stavby vyvolá výškovou nebo směrovou úpravu trasy PZ, bude toto posuzováno jako
přeložka. Náklady budou hrazeny investorem.
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32. Úhel křížení PZ s kanalizačním a vodovodním potrubím bude 90°, nelze-li tento úhel v odůvodněných
případech dodržet, může být úhel křížení menší, nejméně však 60°.
33. Zřetelné vyznačení VTL plynovodu DN 500 bude patrné po celou dobu trvání stavby. S vytyčením
zařízení budou prokazatelně seznámení všichni pracovní zhotovitele stavby. Výkopové a zemní práce
v ochranném pásmu plynovodu budou prováděny ručně s ohledem na existenci zařízení GasNet Služby,
s.r.o. Nebudou poškozeny nadzemní části VTL plynovodu (orientační sloupky, čichačky, uzávěry apod.).
V ochranném pásmu nebude skladován žádný materiál. Po doby stavby bude zabezpečen plynovod
proti mechanickému poškození (přejezdy budou zabezpečeny silničními panely, ochranné pásmo bude
vyznačeno výstražnou páskou). Před dokončením stavby bude přizván správce ke kontrole dodržení
podmínek.
34. Před zahájením stavby požaduje GasNet Služby, s.r.o., PZ vytyčit, viditelně jej označit a v místě střetu
si nechat orientačně určit jeho krytí.
35. Stavebník je povinen zhotoviteli stavby prokazatelně předat kopii stanoviska GasNet Služby, s.r.o.
Převzetí stvrdí zhotovitel stavebníkovi svým podpisem a zápisem do stavebního deníku. Pracovníci
zhotovitele budou prokazatelně seznámeni s polohou PZ, rozsahem ochranného pásma a podmínkami
GasNet Služby, s.r.o.
36. Při provádění stavební činnosti, včetně přesného určení uložení PZ, je stavebník povinen učinit taková
opatření, aby nedošlo k poškození PZ nebo ovlivnění jejich bezpečnosti a spolehlivosti provozu.
Nebude použito nevhodného nářadí, zemina bude těžena pouze ručně bez použití pneumatických,
elektrických, bateriových a motorových nářadí.
37. V případě použití bezvýkopových technologií (např. protlaku) bude před zahájením stavební činnosti
provedeno úplné obnažení PZ v místě křížení na náklady stavebníka. Technologie musí být navržena
tak, aby v místě křížení nebo souběhu s PZ byl dostatečný stranový nebo výškový odstup od PZ, který
zajistí nepoškození PZ během prací, a to s ohledem na použitou bezvýkopovou technologii a všechny
její účinky na okolní terén. V případě nedodržení výše uvedeného nesmí být bezvýkopová technologie
použita.
38. Odkryté PZ budou v průběhu nebo při přerušení stavební činnosti řádně zabezpečeny proti jejich
poškození.
39. Poklopy uzávěrů a ostatních armatur na PZ, včetně hlavních uzávěrů plynu na odběrném plynovém
zařízení, budou stále přístupné a funkční po celou dobu trvání stavební činnosti.
40. Bude zachována hloubka uložení PZ.
41. Stavebník je povinen neprodleně oznámit každé i sebemenší poškození PZ (včetně drobných vrypů
do potrubí, poškození izolace, signalizačního vodiče, výstražné fólie, markeru atd.) na telefonní linku
společnosti GasNet Služby, s.r.o.
42. Před provedením zásypu výkopu a v průběhu stavby bude provedena kontrola dodržení podmínek
stanovených společností GasNet Služby, s.r.o. Povinnost kontroly se vztahuje i na PZ, která nebyla
odhalena. Kontrolu provede příslušná regionální oblast. O provedené kontrole bude sepsán protokol.
Bez provedené kontroly nesmí být PZ zasypány. V případě, že nebude výše uvedené dodrženo,
je stavebník povinen na základě výzvy provozovatele PZ nebo jeho zástupce doložit průkaznou
dokumentaci o nepoškození PZ během stavby nebo provést na své náklady kontrolní sondy v místě
styku stavby s PZ.
43. PZ budou před zásypem výkopu řádně podsypány a obsypány, bude provedeno zhutnění a bude
vysazena výstražná fólie žluté barvy dle příslušných norem.
44. Neprodleně po skončení stavební činnosti budou řádně osazeny všechny poklopy a nadzemní prvky PZ.
45. Při stavebních pracích bude minimalizována prašnost. Vozidla vyjíždějící ze staveniště na komunikaci
musí být řádně očištěna, aby nedocházelo ke znečišťování ploch a komunikací. Případné znečištění
komunikací musí být okamžitě odstraněno.
46. O odpadech vznikajících v průběhu stavebních prací a způsobu jejich odstranění nebo využití bude
vedena evidence a doklady o předání odpadů oprávněným osobám budou uchovány spolu
s projektovou dokumentací pro následnou kontrolu. Nekontaminovaná zemina vytěžená během
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stavební činnosti bude použita ve svém přirozeném stavu pouze v místě stavby. Využití mimo místo
stavby se řídí vyhláškou č. 294/2005 Sb.
Za trvalé odnětí pozemků bude předepsán odvod dle § 11 zákona č. 334/1992 Sb., ve znění pozdějších
předpisů, ve výši cca 22 290 Kč, toto řízení provede MěÚ Benešov, Odbor životního prostředí – ochrana
zemědělského půdního fondu.
Kopie pravomocného rozhodnutí, pro které je souhlas s odnětím podkladem, bude do 6 měsíců ode
dne jeho platnosti doručena MěÚ Benešov, Odboru životního prostředí – ochraně zemědělského
půdního fondu (včetně vyznačení doložky právní moci).
Písemně bude oznámeno MěÚ Benešov, Odboru životního prostředí – ochraně zemědělského půdního
fondu zahájení realizace záměru, a to do 15 dnů před jejím zahájením.
Skrývka kulturní vrstvy půdy bude skladována na pozemku parc. č. 2424 v k. ú. Čerčany, jehož
vlastníkem je obec Čerčany, bude zabezpečena proti jejímu znehodnocení a zaplevelení. Poté bude
použita na zatravnění zemních obsypů akumulačních nádrží a na dorovnání terénu.
Při výkopových pracích nedojde k poškození kořenového systému ani lesních porostů.
Realizací stavby nedojde k omezení přístupů do lesních porostů ani omezení hospodaření na lesních
pozemcích.
Na lesní pozemky nebude ukládán výkopový, stavební ani jiný materiál.
Investor učiní příslušná opatření k zabránění úniku škodlivých pevných, kapalných a plynných látek
do okolního prostředí ze zařízení použitých k vlastnímu provedení stavby.
Kácení dřevin lze provést pouze v případě realizace stavby.
Kácení předmětných dřevin může být provedeno v období vegetačního klidu, tj. od 01.11. běžného
roku do 31.03. následujícího roku. Mimo období vegetačního klidu lze kácení provést pouze
po kontrole dřevin na to, zda nejsou obsazeny hnízdícími ptáky či rozmnožujícími se netopýry.
V případě, že budou kontrolou zjištěni hnízdící ptáci či rozmnožující se netopýři, musí jim být
umožněno bezpečné dokončení vývoje mláďat (tzn., že ke kácení může dojít až po opuštění hnízd ptáky
či opuštění dutin netopýry). Kontrolu smí provést pouze odborně způsobilá osoba.
Kácení bude provedeno tak, aby nedošlo k ohrožení osob nebo poškození sousedních objektů.
V souladu s § 9 odst. 1 zákona se stanovuje povinnost realizovat nejpozději do 1 roku od dokončení
stavby náhradní výsadbu 15 ks lípy na pozemku parc. č. 2156/4 a 5 ks u nás původní listnaté dřeviny
(javor, lípa, bříza, dub, olše, vrba, jasan, habr nebo buk), na pozemku parc. č. 1957/1 v k. ú. Čerčany.
Po dokončení stavby budou dotčené pozemky uvedeny do původního stavu.
Do kanalizace nebudou zaústěné svody dešťových či jiných balastních vod. Do kanalizace bude možné
vypouštět pouze splaškové vody dle kanalizačního řádu.
Pokud rozšířením kanalizační sítě dojde i k jiné změně ustanovení kanalizačního řádu obce Čerčany než
v údajích o délce kanalizační sítě, je třeba, aby obec Čerčany předložila u vodoprávního úřadu, před
podáním žádosti o vydání kolaudačního souhlasu, nový kanalizační řád ke schválení.
Stavebník je povinen vodoprávnímu úřadu oznámit, za účelem provedení kontrolní prohlídky stavby,
tyto fáze výstavby: dokončení stavby. Pro dokončení stavby se stanovuje lhůta do dvou let,
a to ode dne nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.
Kolaudační souhlas k užívání stavby lze vydat nejdříve po vydání kolaudačního souhlasu k užívání
související stavby „Vodovod Čerčany – připojení na SV Javorník – Benešov, výstavba vodojemu
Jericho a přiváděcího řadu“.
Nejpozději při závěrečné kontrolní prohlídce bude předložen laboratorní rozbor vzorku vody
v rozsahu rozboru krácený stanovený § 3 odst. 2 zákona v souladu s § 4 odst. 7 písm. a) vyhlášky
č. 252/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah
kontroly pitné vody, ve znění pozdějších předpisů.
Nejpozději při závěrečné kontrolní prohlídce bude předložen doklad, 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 nežádoucímu ovlivnění pitné vody, jak stanoví § 5 odst. 11 zákona
a použitý materiál pro vodovodní rozvody vyhovuje požadavkům vyhlášky č. 409/2005 Sb.,
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o hygienických požadavcích na výrobky přicházející do přímého styku s vodou a na úpravu vody,
ve znění pozdějších předpisů.
66. K žádosti o vydání kolaudačního souhlasu bude dále doloženo: dokumentace skutečného provedení
stavby ve dvojím vyhotovení; doklad o zajištění souborného zpracování dokumentace geodetických
prací, včetně polohopisných souřadnic X, Y v systému JTSK v tištěné a elektronické podobě; zápis
o odevzdání a převzetí stavby; doklad o převzetí sítí ČEZ Distribuce, a.s., GasNet Služby, s.r.o. a CETIN,
a.s.; stavební deník; prohlášení o shodě použitých materiálů; doklady o těsnosti; doklad o dezinfekci
vodovodu; protokol o předání komunikace od Ředitelství silnic a dálnic ČR.
Lze předpokládat, že nedojde ke zhoršení či znemožnění dosažení dobrého stavu nebo dobrého
ekologického potenciálu záměrem dotčených útvarů povrchové a podzemní vody.
Účastníci řízení, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu podle ustanovení § 27 odst. 1 správního
řádu:
Obec Čerčany, IČO 002 31 584, se sídlem Václavská 36, 257 22 Čerčany

Odůvodnění
Stavebník podal 16.12.2021 u vodoprávního úřadu žádost o povolení stavby „Výstavba vodovodu
a kanalizace Čerčany – lokality Jericho a Nové Městečko“ (dále jen „stavba“). Dnem podání žádosti bylo
zahájeno vodoprávní řízení.
K žádosti bylo doloženo:
 Tři vyhotovení projektové dokumentace stavby z května 2021, kterou zpracoval Ing. Jiří Lindner, Ph.D.
– autorizovaný inženýr pro stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství ČKAIT: 0010282,
Vodohospodářský rozvoj a výstavba, a.s.
 Plná moc z 26.04.2019.
 Souhlasy do situace stavby z 18.05.2020, které udělil vlastník pozemků parc. č. 2797/1, 2792/2,
3019/9, 2826/11, 3019/2 v k. ú. Nespeky – obec Nespeky, IČO 002 32 335, se sídlem Benešovská 12,
257 22 Nespeky.
 Souhlas do situace stavby z 24.09.2020, který udělil vlastník pozemků parc. č. 2061/38 a 2127/2 v k. ú.
Čerčany – Ředitelství silnic a dálnic ČR, IČO 659 93 390, se sídlem Čerčanská 12, 140 00 Praha 4. Dále
bylo doloženo vyjádření z 15.10.2021 (zn. RSD-545578/2021-1).
 Územní rozhodnutí z 26.01.2021 (č. j. OUCE/197/2021; právní moc 03.03.2021) a souhlas z 20.10.2021
(č. j. OUCE/2497/2021), které vydal stavební úřad OÚ Čerčany, se sídlem Václavská 36, 257 22 Čerčany.
 Závazné stanovisko z 23.06.2020 (č. j. MUBN/93324/2020/VÝST), které vydal Odbor výstavby
a územního plánování MěÚ Benešov – úřad územního plánování.
 Vyjádření z 02.07.2020 (č. j. 547/2020/OUNE), které vydala výše zmíněná obec Nespeky.
 Vyjádření z 19.06.2020 (č. j. MUBN/90125/2020/VÝST), které vydal silniční správní úřad Odboru
výstavby a územního plánování, MěÚ Benešov.
 Rozhodnutí o povolení zvláštního užívání komunikace z 24.06.2020 (č. j. OUCE/1234/2020/R), které
vydal OÚ Čerčany, silniční správní úřad, se sídlem Václavská 36, 257 22 Čerčany.
 Vyjádření z 29.06.2020 (č. j. 502/2020/OUNE), které vydal OÚ Nespeky, silniční správní úřad, se sídlem
Benešovská 12, 257 22 Nespeky.
 Stanovisko z 03.11.2021 (č. j. KRPS-252278-1/ČJ-2021-010106), které vydalo Krajské ředitelství policie
Středočeského kraje, Územní odbor Benešov, Dopravní inspektorát, se sídlem K Pazderně 906, 256 01
Benešov.
 Souhrnné vyjádření z 30.06.2020 (č. j. MUBN/99813/2020/OOPLH), které vydal Odbor životního
prostředí MěÚ Benešov.
 Závazné stanovisko z 30.06.2020 (č. j. MUBN/99555/2020/OOPLH), které vydal Odbor životního
prostředí MěÚ Benešov – odpadové hospodářství.
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 Závazné stanovisko z 19.05.2020 (č. j. MUBN/68886/2020/OOPLH), které vydal Odbor životního
prostředí MěÚ Benešov – ochrana zemědělského půdního fondu.
 Závazné stanovisko z 28.07.2020 (č. j. MUBN/119879/2020/OOPLH), které vydal Odbor životního
prostředí MěÚ Benešov – státní správa lesů.
 Vyjádření z 27.07.2020 (zn. PVL-37666/2020/240-Mr), které vydalo Povodí Vltavy, s.p., závod Dolní
Vltava, IČO 708 89 953, Grafická 36, 150 21 Praha 5.
 Vyjádření z 02.07.2020, které vydala obec Čtyřkoly, IČO 005 08 519, se sídlem Čtyřkoly 70, 257 22
Čerčany.
 Závazné stanovisko z 26.10.2021 (č. j. HSKL-10236-2/2021-BN), které vydal HZS Středočeského kraje,
územní odbor Benešov, se sídlem Pod Lihovarem 1816, 256 01 Benešov.
 Závazné stanovisko z 01.11.2021 (č. j. KHSSC 51932/2021), které vydala KHS Středočeského kraje
se sídlem v Praze, Územní pracoviště v Benešově, se sídlem Černoleská 2053, 256 01 Benešov.
 Vyjádření z 05.06.2020 (zn. 2562/2020), které vydal Ústav archeologické památkové péče středních
Čech, p.o., IČO 492 76 433, se sídlem Nad Olšinami 448/3, 100 00 Praha 10.
 Závazné stanovisko z 29.11.2021 (č. j. OUCE/2373/2021/ZS), které vydal OÚ Čerčany, orgán ochrany
přírody a krajiny, se sídlem Václavská 36, 257 22 Čerčany.
 Souhlas z 15.10.2021 (zn. 001119013424), sdělení ze 07.10.2021 (zn. 0101614635), sdělení
ze 07.10.2021 (zn. 0101614637), sdělení z 08.10.2021 (zn. 0101614783) a sdělení z 11.10.2021
(zn. 0101614792), která vydal ČEZ Distribuce, a.s., IČO 247 29 035, se sídlem Teplická 874/8, 405 02
Děčín.
 Vyjádření z 08.11.2020 (zn. /Vyj/Zav/Čer/2021/079), které vydala Vodohospodářská společnost
Benešov, s.r.o., IČO 475 35 865, se sídlem Černoleská 1600, 256 13 Benešov.
 Vyjádření z 08.10.2021 (č. j. 815171/21), které vydal CETIN, a.s., IČO 040 84 063, se sídlem
Českomoravská 2510/19, 190 00 Praha 9.
 Stanovisko z 01.11.2021 (zn. 5002475015) a stanovisko ze 14.12.2021 (zn. 5002504375), která vydal
GasNet Služby, s.r.o., IČO 279 35 311, se sídlem Plynárenská 499/1, 602 00 Brno.
 Sdělení ze 07.10.2021 (zn. 0700451361), sdělení ze 07.10.2021 (zn. 0700451363), sdělení z 08.10.2021
(zn. 0700451484) a sdělení z 08.10.2021 (zn. 0700451489), která vydal ČEZ ICT Services, a.s., IČO 264
70 411, se sídlem Duhová 1531/3, 140 53 Praha 4.
 Sdělení ze 07.10.2021 (zn. 0201312614), sdělení ze 07.10.2021 (zn. 0201312616), sdělení z 08.10.2021
(zn. 0201312737) a sdělení z 08.10.2021 (zn. 0201312742), která vydalo Telco Pro Services, a.s., IČO
291 48 278, se sídlem Duhová 1531/3, 140 00 Praha 4.
 Vyjádření z 12.10.2021 (zn. 1412102309), které vydal OPTILINE, a.s., IČO 262 70 412, se sídlem Příkop
843/4, 602 00 Brno.
 Vyjádření z 12.10.2021 (zn. 1112104035), které vydal SITEL, spol. s r.o., IČO 447 97 320, se sídlem Nad
Elektrárnou 1526/45, 106 00 Praha 10.
 Vyjádření z 12.10.2021 (zn. 1312102377), které vydal Telia Carrier Czech Republic, a.s., IČO 447 97 320,
se sídlem Nad Elektrárnou 1526/45, 106 00 Praha 10.
 Vyjádření z 12.10.2021 (zn. E51051/21, zn. E51052/21), která vydal T-Mobile Czech Republic, a.s., IČO
649 49 681, se sídlem Tomíčkova 2144/1, 148 00 Praha 4.
 Vyjádření z 12.10.2021 (zn. 211012-0917347313) a vyjádření z 12.10.2021 (zn. 211012-0921347323),
která vydal Vodafone Czech Republic, a.s., IČO 257 88 001, se sídlem Náměstí Junkových 2, 155 00
Praha 5.
Stavebník doplnil 17.01.2022 a následně 07.03.2022 žádost o následující doklady:
 Stanovisko z 15.12.2021 (zn. PVL-87249/2021/240-Mr), které vydalo Povodí Vltavy, s.p., závod Dolní
Vltava.
 Informace o souřadnicích stavby.
 Prohlášení projektanta Ing. Jiřího Lindnera, Ph.D., ke změně číslování pozemku. Od vydání územního
rozhodnutí došlo ke změně číslování pozemku parc. č. 1957 v k. ú. Čerčany – nově se jedná o dotčený
pozemek parc. č. 1957/1 v k. ú. Čerčany.
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 Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene – služebnosti č. 5270/31/20-31210-No
z 22.09.2020, uzavřená mezi stavebníkem a Ředitelstvím silnic a dálnic ČR.
 Vyjádření z 16.07.2020 (zn. /Vyj/Zav/Čer/2020/134), které vydala výše uvedená Vodohospodářská
společnost Benešov, s.r.o.
Vodoprávní úřad stanovil okruh účastníků řízení podle ustanovení § 27 odst. 1 správního řádu (stavebník,
případně další dotčené osoby):
 stavebník; Ředitelství silnic a dálnic ČR; obec Nespeky;
a podle ustanovení § 27 odst. 2 a odst. 3 správního řádu na základě možného dotčení práv v souvislosti
s povolením stavby:
 osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním pozemkům (účastníci řízení jsou
identifikováni označením pozemků):
pozemky parc. č. st. 530, st. 562, st. 616, st. 712, st. 713, st. 714, 1656, 1658, 1659, 1660/2, 1660/3,
1661, 1662, 1663, 1664, 1665, 1666, 1668, 1669, 1670, 1671, 1674, 1677/1, 1677/2, 1677/3, 1677/4,
1677/5, 1678, 1679, 1681, 1682, 1683, 1684, 1685, 1686, 1687, 1688, 1689, 1690, 1691, 1692, 1693,
1694, 1695, 1696, 1697, 1698, 1700, 1701, 1702, 1703/1, 1703/2, 1704, 1705/1, 1705/2, 1705/3,
1705/5, 1705/6, 1705/7, 1705/8, 1705/9, 1705/10, 1705/12, 1705/13, 1705/14, 1720/1, 1720/2,
1720/3, 1720/4, 1720/5, 1721/1, 1722, 1723, 1724, 1725/1, 1727, 1728, 1729, 1731, 1732, 1733,
1734/1, 1734/2, 1736, 1737, 1738, 1739, 1740/1, 1740/2, 1741, 1742, 1743, 1744, 1745, 1746, 1747,
1748, 1749, 1750, 1751, 1752, 1753, 1755, 1756, 1757/1, 1757/3, 1757/4, 1759, 1762, 1766, 1769,
1771, 1772, 1773, 1774, 1775, 1776, 1778, 1779, 1780, 1786/7, 1812/1, 1812/2, 1813, 1814, 1816,
1818, 1820, 1821, 1822/1, 1822/4, 1823/1, 1823/2, 1833, 1836, 1837/1, 1900/2, 1900/3, 1900/4,
1900/5, 1900/6, 1900/7, 1900/8, 1900/9, 1900/10, 1900/11, 1900/12, 1900/13, 1925/1, 1925/2, 1926,
1927, 1928, 1940/1, 1940/2, 1940/3, 1941, 1943/1, 1943/3, 1948/3, 1955, 1957/2, 1962/1, 1964,
1974, 1980/2, 1980/3, 1993/1, 1993/2, 1994/1, 1997, 2001/4, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007,
2008, 2009, 2010, 2011, 2015/3, 2015/4, 2015/5, 2015/7, 2015/8, 2015/9, 2016/1, 2017/1, 2018,
2020, 2021, 2022/1, 2026/1, 2026/2, 2026/3, 2027, 2028, 2029/1, 2031, 2032, 2033, 2034/1, 2034/2,
2035, 2036, 2037, 2038, 2039/1, 2039/2, 2039/3, 2039/4, 2040, 2041/1, 2041/2, 2043, 2044, 2045,
2046, 2047, 2048/1, 2048/2, 2049/1, 2049/2, 2050, 2061/1, 2061/14, 2061/16, 2061/17, 2061/18,
2061/19, 2061/21, 2061/23, 2061/24, 2061/25, 2061/26, 2061/37, 2157/3, 2157/8, 2296, 2314/5,
2412, 2429/1, 2437/1, 2440, 2445, 2492, 2497, 2502/1, 2554/1, 2575, 2576, 2581 v k. ú. Čerčany;
pozemky parc. č. 2721/19, 2721/51, 2721/52, 2789/1, 2792/3, 2792/4, 2792/7, 2798/2, 2798/3,
2826/4, 2826/5, 2826/6, 2826/7, 2826/8, 2826/9, 2826/10, 2826/12, 2826/13, 2826/14, 2826/15,
2826/16, 2826/17, 2826/18, 2826/19, 2826/20, 2826/21, 2826/22, 2826/23, 2826/27, 2826/29,
2832/1, 2833, 2836, 2844/1, 2844/2, 2844/3, 2845, 3019/8 v k. ú. Nespeky;
 obec Čtyřkoly; ČEZ Distribuce, a.s.; Vodohospodářská společnost Benešov, s.r.o.; CETIN, a.s.; GasNet
Služby, s.r.o.
Vodoprávní úřad oznámil účastníkům řízení a dotčeným orgánům státní správy zahájení vodoprávního
řízení oznámením z 08.03.2022 (č. j. MUBN/103254/2022/OVH). Zároveň upozornil, že účastníci řízení
mohou uplatnit své námitky a připomínky, a dotčené orgány státní správy sdělit svá stanoviska, nejpozději
ve lhůtě do 10 dnů ode dne doručení oznámení. Od místního šetření a ústního jednání upustil, ve smyslu
ustanovení § 112 odst. 2 stavebního zákona, jelikož jsou mu dobře známy poměry staveniště a žádost
poskytovala dostatečný podklad pro posouzení navrhované stavby. Oznámení bylo doručeno všem
účastníkům řízení v zákonem stanovené lhůtě, před vydáním tohoto rozhodnutí.
Vodoprávní úřad doručoval veřejnou vyhláškou v souladu s ustanovením § 144 správního řádu, jelikož
se jedná o řízení s velkým počtem účastníků, a to s více než 30 účastníky.
Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků:
 Účastníci neuplatnili návrhy a námitky.
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Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí:
 Účastníci se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili.
Vodoprávní úřad v oznámení o zahájení řízení chybně uvedl označení dvou řadů, a to IO 01.3 vodovodní řad
1 a IO 03.9 tlaková kanalizace řad A-4. V tomto rozhodnutí je označení řadů uvedeno již správně dle
projektové dokumentace, a to IO 01.3 vodovodní řad 3-1 a IO 03.19 tlaková kanalizace řad A-4. Chybou
v psaní nebyl výsledek tohoto rozhodnutí nijak dotčen. V citovaném souhrnném vyjádření Odboru životního
prostředí požadoval vodoprávní úřad předložit smlouvu s dobrovolným svazkem obcí Vodovodní přivaděč
Javorník – Benešov či jeho stanovisko. Tento doklad však nebyl třeba, jelikož stavba se nebude napojovat
na přivaděč. Jednalo se o chybu v psaní.
Vodoprávní úřad zajistil vzájemný soulad předložených vyjádření a stanovisek dotčených orgánů,
vyžadovaných zvláštními předpisy, a zahrnul je do podmínek rozhodnutí v rozsahu odpovídajícím
předmětné stavbě.
Chemický stav vodního útvaru podzemních vod 63204 Krystalinikum v povodí Střední Vltavy – severní část
je hodnocen jako nevyhovující a kvantitativní stav jako vyhovující. Chemický stav vodního útvaru
povrchových vod DVL_0720 Sázava od toku Nučický potok po ústí do toku Vltava je hodnocen jako
nedosažení dobrého stavu a ekologický stav jako střední stav.
Na základě provedeného vodoprávního řízení dospěl vodoprávní úřad k závěru, že vydáním povolení
ke stavbě vodního díla nedojde k nepřiměřenému ovlivnění či dotčení vodohospodářských ani jiných
právem chráněných zájmů, ani k nepřiměřenému ovlivnění práv účastníků řízení. S ohledem na tyto
skutečnosti:
 ve výroku udělil povolení ke stavbě vodního díla a podmínkami zajistil ochranu veřejných zájmů i zájmů
účastníků řízení v rozsahu, v jakém se jich předmět řízení dotýká;
 současně posoudil vliv záměru na dotčené vodní útvary na základě stanoviska správce povodí;
a rozhodl, jak shora uvedeno v prodloužené lhůtě s ohledem na nárůst agendy na začátku roku 2022.
Stavbou jsou dotčeny sousední pozemky, jak vyplývá ze všech doložených dokladů (v žádosti byla označena
opačná možnost). Lhůtu pro dokončení stavby stanovil vodoprávní úřad v délce dvou let, a to po domluvě
se stavebníkem (v žádosti byla uvedena lhůta v říjnu 2022, která již není reálná). Výše uvedený postup
projednal vodoprávní úřad s účastníky řízení v rámci oznámení o zahájení vodoprávního řízení.
Dle dostupných informací se jedná o veřejně prospěšnou stavbu realizovanou územně samosprávným
celkem, proto bylo vydání společného povolení stavby osvobozeno od správního poplatku podle zákona
č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů.
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Poučení účastníků
Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání podle ustanovení § 81 správního řádu, v němž se uvede,
v jakém rozsahu se rozhodnutí napadá a namítaný rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí
nebo řízení, jež mu předcházelo, do 15 dnů ode dne jeho doručení ke Krajskému úřadu Středočeského
kraje, Zborovská 11, 150 21 Praha 5, podáním učiněným u vodoprávního úřadu Benešov. Odvoláním lze
napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti
odůvodnění je nepřípustné.
Stavba nesmí být zahájena, dokud stavební povolení nenabude právní moci podle ustanovení § 73 a 74
správního řádu. Stavební povolení pozbývá platnosti, jestliže stavba nebyla zahájena do 2 let ode dne,
kdy nabylo právní moci.
Ověřená projektová dokumentace bude stavebníkovi zaslána po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.

Ing. Jakub Maleček
odborný referent

v. r.

otisk úředního razítka

Tato vyhláška musí být zveřejněna na úřední desce OÚ Čerčany, OÚ Nespeky 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
 Ředitelství silnic a dálnic ČR, IDDS: zjq4rhz
 Obec Nespeky, IDDS: zy3ajgq
Účastníci řízení na základě možného dotčení práv v souvislosti s povolením stavby – ustanovení § 27 odst.
2 a odst. 3 správního řádu (veřejnou vyhláškou) – osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy
k sousedním pozemkům (identifikovány parc. č. pozemku)
 pozemky parc. č. st. 530, st. 562, st. 616, st. 712, st. 713, st. 714, 1656, 1658, 1659, 1660/2, 1660/3,
1661, 1662, 1663, 1664, 1665, 1666, 1668, 1669, 1670, 1671, 1674, 1677/1, 1677/2, 1677/3, 1677/4,
1677/5, 1678, 1679, 1681, 1682, 1683, 1684, 1685, 1686, 1687, 1688, 1689, 1690, 1691, 1692, 1693,
1694, 1695, 1696, 1697, 1698, 1700, 1701, 1702, 1703/1, 1703/2, 1704, 1705/1, 1705/2, 1705/3,
1705/5, 1705/6, 1705/7, 1705/8, 1705/9, 1705/10, 1705/12, 1705/13, 1705/14, 1720/1, 1720/2,
1720/3, 1720/4, 1720/5, 1721/1, 1722, 1723, 1724, 1725/1, 1727, 1728, 1729, 1731, 1732, 1733,
1734/1, 1734/2, 1736, 1737, 1738, 1739, 1740/1, 1740/2, 1741, 1742, 1743, 1744, 1745, 1746, 1747,
1748, 1749, 1750, 1751, 1752, 1753, 1755, 1756, 1757/1, 1757/3, 1757/4, 1759, 1762, 1766, 1769, 1771,
1772, 1773, 1774, 1775, 1776, 1778, 1779, 1780, 1786/7, 1812/1, 1812/2, 1813, 1814, 1816, 1818, 1820,
1821, 1822/1, 1822/4, 1823/1, 1823/2, 1833, 1836, 1837/1, 1900/2, 1900/3, 1900/4, 1900/5, 1900/6,
1900/7, 1900/8, 1900/9, 1900/10, 1900/11, 1900/12, 1900/13, 1925/1, 1925/2, 1926, 1927, 1928,
1940/1, 1940/2, 1940/3, 1941, 1943/1, 1943/3, 1948/3, 1955, 1957/2, 1962/1, 1964, 1974, 1980/2,
1980/3, 1993/1, 1993/2, 1994/1, 1997, 2001/4, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010,
2011, 2015/3, 2015/4, 2015/5, 2015/7, 2015/8, 2015/9, 2016/1, 2017/1, 2018, 2020, 2021, 2022/1,
2026/1, 2026/2, 2026/3, 2027, 2028, 2029/1, 2031, 2032, 2033, 2034/1, 2034/2, 2035, 2036, 2037,
2038, 2039/1, 2039/2, 2039/3, 2039/4, 2040, 2041/1, 2041/2, 2043, 2044, 2045, 2046, 2047, 2048/1,
2048/2, 2049/1, 2049/2, 2050, 2061/1, 2061/14, 2061/16, 2061/17, 2061/18, 2061/19, 2061/21,
2061/23, 2061/24, 2061/25, 2061/26, 2061/37, 2157/3, 2157/8, 2296, 2314/5, 2412, 2429/1, 2437/1,
2440, 2445, 2492, 2497, 2502/1, 2554/1, 2575, 2576, 2581 v k. ú. Čerčany
 pozemky parc. č. 2721/19, 2721/51, 2721/52, 2789/1, 2792/3, 2792/4, 2792/7, 2798/2, 2798/3, 2826/4,
2826/5, 2826/6, 2826/7, 2826/8, 2826/9, 2826/10, 2826/12, 2826/13, 2826/14, 2826/15, 2826/16,
2826/17, 2826/18, 2826/19, 2826/20, 2826/21, 2826/22, 2826/23, 2826/27, 2826/29, 2832/1, 2833,
2836, 2844/1, 2844/2, 2844/3, 2845, 3019/8 v k. ú. Nespeky
Účastníci řízení na základě možného dotčení práv v souvislosti s povolením stavby
– ustanovení § 27 odst. 2 a odst. 3 správního řádu (do vlastních rukou)
 Obec Čtyřkoly, IDDS: 49hau35
 ČEZ Distribuce, a.s., IDDS: v95uqfy
 Vodohospodářská společnost Benešov, s.r.o., IDDS: ts2a5gr
 CETIN, a.s., IDDS: qa7425t
 GasNet Služby, s.r.o., IDDS: jnnyjs6
Dotčené orgány
 OÚ Čerčany, silniční správní úřad, IDDS: k3tbe6v
 OÚ Nespeky, silniční správní úřad, IDDS: zy3ajgq
 OÚ Čerčany, orgán ochrany přírody a krajiny, IDDS: k3tbe6v
 Krajské ředitelství policie Středočeského kraje, ÚO Benešov, Dopravní inspektorát, IDDS: 2dtai5u
 HZS Středočeského kraje, ÚO Benešov, IDDS: b69u3f9
 KHS Středočeského kraje se sídlem v Praze, ÚP v Benešově, IDDS: hhcai8e
 MěÚ Benešov, Odbor životního prostředí – odpadové hospodářství, zde
 MěÚ Benešov, Odbor životního prostředí – zemědělský půdní fond, zde
 MěÚ Benešov, Odbor životního prostředí – státní správa lesů, zde
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Na vědomí
 Obec Čerčany, IDDS: k3tbe6v
 OÚ Čerčany, stavební úřad, IDDS: k3tbe6v
 Povodí Vltavy, s.p., závod Dolní Vltava, IDDS: gg4t8hf
 Ústav archeologické památkové péče středních Čech, p.o., IDDS: eaig3gd
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