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OZNÁMENÍ

ZAHÁJENÍ ŘÍZENÍ

Město Milovice, IČO 00239453, Nám. 30. června 508, 289 24 Milovice,
které zastupuje ADVISIA s.r.o., IČO 24668613, Pernerova 659, 186 00 Praha

(dále jen "žadatel") podal dne 28.2.2022 žádost o vydání povolení k nakládání s povrchovými vodami –
k jinému nakládání s nimi prostřednictvím stavby vodního díla a o vydání společného povolení na stavbu
vodního díla:

Rekonstrukce ul. Italská
odvodnění
Milovice

(dále jen "stavba") na pozemku parc. č. 950/52, 994/6, 1746/1, 1754/1, 1776/1, 1776/62, 1776/64, 1777,
1778/1, 1778/30 v katastrálním území Milovice nad Labem, město Milovice, okres Nymburk, kraj
Středočeský, souřadnice S-JTSK Y:708755, X:1032216. Uvedeným dnem bylo zahájeno řízení
o povolení k nakládání s povrchovými vodami – k jinému nakládání s nimi (dále jen "řízení o povolení
k nakládání s vodami") a společné územní a stavební řízení (dále jen "společné řízení").

Stavba obsahuje:

Povodí „A“

 odvodnění severní části řešeného území

 dešťová kanalizace větev A.1 potrubí PVC DN 300 SN 16 délky 95 m, je vedena ve veřejné
komunikaci

 stoka zakončena ve vsakovacím objektu č. 1, před zaústěním do vsakovacího objektu osazena filtrační
šachta s kalovým prostorem hloubky 300 mm

 revizní šachty, uliční vpusti, přípojky uličních vpustí PVC DN 200 SN 8

 vsakovací objekt sestaven z plastových voštinových boxů půdorysný rozměr 19,2 x 1,2 m výška
1,2 m, umístěn v zeleném pruhu podél komunikace

 ze vsakovacího objektu odvádí stoka A.2 regulovaný odtok potrubím PVC DN 300 SN 16 délka
68 m, je vedena ve veřejné komunikaci, zaústěna do jednotné kanalizace pro veřejnou potřebu,

Povodí „B“

 odvodnění střední části řešeného území

 dešťová kanalizace větev B.1 potrubí PVC DN 300 SN 16 délky 410,6 m, větev B.2 potrubí PVC
DN 300 SN 16 délky 54,4 m jsou vedeny ve veřejné komunikaci

 stoky zakončeny ve vsakovacím objektu č. 2, před zaústěním do vsakovacího objektu osazena filtrační
šachta s kalovým prostorem hloubky 300 mm

 revizní šachty, uliční vpusti, přípojky uličních vpustí PVC DN 200 SN 8

 vsakovací objekt sestaven z plastových voštinových boxů půdorysný rozměr 16,2 x 4,8 m výška
1,2 m, umístěn v zeleném pruhu a pod chodníkem podél komunikace
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 ze vsakovacího objektu odvádí stoka B.3 regulovaný odtok potrubím PVC DN 250 SN 16 délka
162,7 m, vedena v komunikaci a v zeleni, zakončena vyústním objektem do vodního toku Mlynařice
ř.km13,365

Povodí „C“

 odvodnění jižní části řešeného území

 dešťová kanalizace větev C.1 potrubí PVC DN 300 SN 16 délky 408,2 m, vedena ve veřejné
komunikaci a v zeleni

 stoka zakončena ve vsakovacím objektu č. 3, před zaústěním do vsakovacího objektu osazena filtrační
šachta s kalovým prostorem hloubky 300 mm

 revizní šachty, uliční vpusti, přípojky uličních vpustí PVC DN 200 SN 8

 vsakovací objekt sestaven z plastových voštinových boxů půdorysný rozměr 12,0 x 15,0 m výška
0,6 m umístěn v zeleni

 ze vsakovacího objektu vede bezpečnostní přepad stoka C.2 potrubí PVC DN 200 SN 8 délka 22,2 m
veden v zeleni, vyústěný do vodního toku Mlynařice ř.km 12,860

Povolení k nakládání s vodami v rozsahu

 počet měsíců, kdy se s vodou nakládá: 12

 doba povoleného nakládání s vodami: po dobu životnosti vsakovacích objektů

 účel: likvidace srážkových vod ze zpevněných
ploch a střech objektů

Povodí „A“

 odvodňovaná plocha redukovaná 1120 m2

 průměrné množství srážkové vody: 0,03 l/s

 maximální množství srážkové vody: 16,8 l/s

 maximální měsíční množství srážkové vody: 171,4 m3/měsíc

 maximální roční množství srážkové vody: 840,0 m3/rok

 regulovaný odtok do kanalizace 1,1 l/s

 maximální měsíční množství srážkové vody: 125,7 m3/měsíc

 maximální roční množství srážkové vody: 620 m3/rok

Povodí „B“

 odvodňovaná plocha redukovaná 3761 m2

(v ploše započítána rezerva 300 m2)

 průměrné množství srážkové vody: 0,09 l/s

 maximální množství srážkové vody: 56,4 l/s

 maximální měsíční množství srážkové vody: 575,4 m3/měsíc

 maximální roční množství srážkové vody: 2830,0 m3/rok

 regulovaný odtok do vodního toku 3,2 l/s

 maximální měsíční množství srážkové vody: 460,3 m3/měsíc

 maximální roční množství srážkové vody: 2260 m3/rok

Povodí „C“

 odvodňovaná plocha redukovaná 2978 m2

(v ploše započítána rezerva 700 m2)

 průměrné množství srážkové vody: 0,07 l/s

 maximální množství srážkové vody: 44,7 l/s

 maximální měsíční množství srážkové vody: 455,6 m3/měsíc

 maximální roční množství srážkové vody: 2240,0 m3/rok

Městský úřad Lysá nad Labem, Odbor výstavby a životního prostředí, jako vodoprávní úřad místně
příslušný podle § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen
"správní řád"), věcně příslušný podle § 104 odst. 1 a 2 písm. c) a § 106 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb.,
o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "vodní
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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"), oznamuje podle § 47 odst. 1 správního řádu zahájení řízení o povolení
k nakládání s vodami a podle § 94m stavebního zákona zahájení společného řízení, ve kterých upouští od
ústního jednání. Dotčené orgány mohou uplatnit závazná stanoviska a účastníci řízení své námitky do

15 dnů od doručení tohoto oznámení.

Účastníci řízení mohou nahlížet do podkladů rozhodnutí (Městský úřad Lysá nad Labem, Odbor výstavby
a životního prostředí, úřední dny pondělí a středa 7,00 - 12,00 a 12,30 - 18,00 hod.).

Poučení:

Závazná stanoviska dotčených orgánů a námitky účastníků řízení musí být uplatněny v uvedeném
termínu, jinak se k nim nepřihlíží. K závazným stanoviskům a námitkám k věcem, o kterých bylo
rozhodnuto při vydání územně plánovací dokumentace, se nepřihlíží. K námitkám, které překračují
rozsah a nesplňují požadavky § 94n stavebního zákona, se nepřihlíží. Účastník řízení ve svých námitkách
uvede skutečnosti, které zakládají jeho postavení jako účastníka řízení, a důvody podání námitek.

Obec může uplatnit námitky k ochraně zájmů obce a zájmů občanů obce. 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, nebo osoba, jejíž vlastnické nebo jiné věcné právo k sousedním
stavbám anebo sousedním pozemkům nebo stavbám na nich může být společným povolením přímo
dotčeno, může uplatňovat námitky proti projednávanému záměru v rozsahu, jakým je její právo přímo
dotčeno. Osoba, která je účastníkem řízení podle zvláštního právního předpisu, může uplatňovat námitky
pouze v rozsahu, v jakém je projednávaným záměrem dotčen veřejný zájem, jehož ochranou se podle
zvláštního právního předpisu zabývá.

Účastník řízení může podle § 94n stavebního zákona 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 břemenu k pozemku nebo stavbě; k námitkám, které překračují uvedený rozsah, se
nepřihlíží.

Nechá-li se některý z účastníků zastupovat, předloží jeho zástupce písemnou plnou moc.

Stavebník uhradí správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích položky 18
odst. 1 bod h) ve výši 3000 Kč. Poplatek je možné zaplatit v hotovosti na pokladně MěÚ Lysá nad Labem
nebo na účet č. 19-0504268369/0800, VS 1361733. Při hotovostní platbě předloží doklad o zaplacení
vodoprávnímu úřadu. Podle § 5 odst. 2 zákona o správních poplatcích lze podat odvolání ve věci placení
poplatku k Odboru životního prostředí a zemědělství Krajského úřadu Středočeského kraje podáním
u zdejšího vodoprávního úřadu. Povolení bude vydáno až po zaplacení poplatku.

Ing. Vendula Štěpánková
referent Odboru výstavby a životního prostředí

oprávněná úřední osoba
[otisk úředního razítka]

Obdrží:

účastníci řízení podle § 27 odst. 1 správního řádu a § 94k písm. a) – d) stavebního zákona - dodejky
ADVISIA s.r.o., IDDS: j4zqkjv

sídlo: Pernerova č.p. 659/31a, Praha 8-Karlín, 186 00 Praha 86
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zastoupení pro: Město Milovice, Oddělení investic a rozvoje, Nám. 30. června 508, 289 24
Milovice

IT HOLDING, a.s., IDDS: kuxemdd
sídlo: Brtnická č.p. 1486/2, Praha 10-Michle, 101 00 Praha 101

Povodí Labe, státní podnik, IDDS: dbyt8g2
sídlo: Víta Nejedlého č.p. 951/8, Slezské Předměstí, 500 03 Hradec Králové 3

účastníci řízení podle § 27 odst. 2 správního řádu a § 94k písm. e) stavebního zákona - veřejnou
vyhláškou

Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním pozemkům:
parc. č. 1057, 1058, 1059, 1073, 1776/3, 1776/15, 1776/51, 1776/53, 1776/55, 1776/58, 1776/60,
1776/61, 1776/68, 1776/172, 1778/3, 1778/4, 1778/6, 1778/7, 1778/9, 1778/22, 1778/28, 1778/32,
1778/34, 1778/36, 1778/40, 1778/41, 1778/42, 1778/43, 1778/44, 1778/45, 1779 v katastrálním
území Milovice nad Labem

Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním stavbám:
Milovice, Mladá č.p. 692, č.p. 704 a č.p. 700

dotčené orgány
Městský úřad Lysá nad Labem, Odbor dopravy, IDDS: 5adasau

sídlo: Husovo náměstí č.p. 23/1, 289 22 Lysá nad Labem
Městský úřad Lysá nad Labem, Odbor výstavby a životního prostředí, IDDS: 5adasau

sídlo: Husovo náměstí č.p. 23/1, 289 22 Lysá nad Labem
Město Milovice, Oddělení správy majetku města, IDDS: 6ahbcq7

sídlo: Nám. 30. června č.p. 508, Mladá, 289 24 Milovice nad Labem 3
Krajské ředitelství policie Středočeského kraje, dopravní inspektorát Nymburk, IDDS: 2dtai5u

sídlo: Na Baních č.p. 1535, Zbraslav, 156 00 Praha 516

ostatní
T-Mobile Czech Republic a.s., IDDS: ygwch5i

sídlo: Tomíčkova č.p. 2144/1, Praha 4-Chodov, 148 00 Praha 414
GasNet Služby, s.r.o., IDDS: jnnyjs6

sídlo: Plynárenská č.p. 499/1, Zábrdovice, 602 00 Brno 2
CETIN a.s., IDDS: qa7425t

sídlo: Českomoravská č.p. 2510/19, 190 00 Praha 9-Libeň
FIBERNET,a.s., IDDS: wwbd4f2

sídlo: Českobratrské náměstí č.p. 1321, Mladá Boleslav II, 293 01 Mladá Boleslav 1
Vodovody a kanalizace Nymburk, a.s., IDDS: ny4gx33

sídlo: Bobnická č.p. 712/2, 288 02 Nymburk 2
ČEZ Distribuce, a. s., IDDS: v95uqfy

sídlo: Teplická č.p. 874/8, Děčín IV-Podmokly, 405 02 Děčín 2
Ministerstvo obrany, Sekce nakládání s majetkem, odbor ochrany územních zájmů, IDDS: hjyaavk

sídlo: Tychonova č.p. 221/1, 160 00 Praha 6-Hradčany
Městský úřad Milovice, Stavební úřad, IDDS: 6ahbcq7

sídlo: Nám. 30. června č.p. 508, Mladá, 289 24 Milovice nad Labem 3
Ústav archeologické památkové péče středních Čech, příspěvková organizace, IDDS: eaig3gd

sídlo: Nad olšinami č.p. 448/3, 100 00 Praha 10-Strašnice

Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů.

Vyvěšeno dne: .............................. Sejmuto dne: ....................................
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Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení.
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