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OZNÁMENÍ

ZAHÁJENÍ ŘÍZENÍ

Vodovody a kanalizace Nymburk, a.s., IČO 46357009, Bobnická 712, 288 02 Nymburk,
kterou zastupuje Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s., IČO 47116901, Nábřežní 90, 150 00 Praha

(dále jen "stavebník") dne 12.5.2022 podal žádost o vydání stavebního povolení ke zřízení vodního díla:

Zkapacitnění přiváděcího řadu z prameniště Milovice – VDJ u Lišek

na pozemku parc. č. 394, 663/1, 692/1, 692/2, 819/43, 819/44, 819/47, 819/48, 819/53, 901/9, 901/10, 910/7,
912/6, 912/7, 912/10, 913/3, 916, 920, 921, 927, 930, 944/1, 944/2, 944/3, 966/38, 966/52, 1312/2, 1745/1,
1746/1, 1750, 1751/6, 1751/18, 1751/26, 1751/27, 1754/1, 1755/4, 1763/3, 1764, 1766, 1768, 1769/1
v katastrálním území Milovice nad Labem, město Milovice okres Nymburk, kraj Středočeský. Uvedeným
dnem bylo zahájeno řízení.

Stavba obsahuje:

Nový výtlačný vodovodní řad vedený z prameniště Milovice (5 vrtů) kolem vodojemu Balonka (1x150 m3)
do vodojemu U Lišek (3x1500 m3). Do vodojemu Balonka bude provedena odbočka. Na odbočce bude
umístěn uzávěr k řízení plnění vodojemu Balonka.

Orientační určení souřadnic S-JTSK prameniště Y:707689, X:1032420
VDJ Balonka Y:707227, X:1031797
VDJ U Lišek Y:708860, X:1031214

Účelem stavby je zásobení města Milovice pitnou vodou z prameniště Milovice zajištěním vyhovujícího
plnění stávajících akumulací dostatečně kapacitním vodovodním řadem.

Stávající řad, který bude nahrazen novým řadem, bude odstaven z provozu a ponechán v zemi, kromě
nezbytných úseků v napojovacích místech, které bude potřeba odstranit.

Stavba bude členěna na stavební objekty a provozní soubory:

 SO 01 Přiváděcí řad z prameniště Milovice do vodojemu u Lišek (dále jen "VDJ U Lišek")

Ve stávající šachtě bude na odtoku v prameniště připojen přiváděcí řad (potrubí PE 100 RC,
De355x32,2 mm, SDR 11, PN 16) pro čerpání do VDJ U Lišek. Trasa zahrnuje protlak silnice II. třídy
KSÚS. Trasa také kříží místní komunikaci, která bude řešena protlakem v ulici Ostravská mezi silnicí
a stromořadím rovnoběžně se stávajícím stavem, poté kříží železnici bezvýkopově – protlakem pod železnicí
přes Hakenův stadion a lesní pozemek PUPFL do VDJ U Lišek. Délka 2 812,10 m.

 SO 02 Odbočka z přiváděcího řadu do vodojemu Balonka (dále jen "VDJ Balonka")

U VDJ Balonky povede odbočka z SO 01 přiváděcího řadu z prameniště Milovice do areálu VDJ U Lišek.
Odbočka do VDJ Balonka bude délky 65 m (potrubí PE 100 RC, De225x20,5 mm, SDR11, PN 16).
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 PS 01 Prameniště Milovice napojení

Jedná se o napojení nového přiváděcího řadu v hlavní sběrné šachtě z vrtů na parc. č. 819/43 k. ú. Milovice
nad Labem. Napojení přiváděcího řadu bude provedeno uvnitř stávající šachty úpravou technologických
rozvodů.

 PS 02 VDJ Balonka napojení

Ve VDJ Balonka je navržena úprava plnění vodojemu novým regulačním ventilem, který doplní stávající
systém plnění. Stávající armaturní šachta již nebude využívána pro plnění vodojemu. Stávající klapka
v šachtě s elektropohonem bude pro plnění vodojemu trvale uzavřena.

 PS 03 AŠ U Lišek – napojení ve stávající šachtě

Jedná se o napojení nového přiváděcího řadu z prameniště Milovice ve stávající šachtě v areálu vodojemu
U Lišek na parc. č. 1763/3 k. ú. Milovice nad Labem. Napojení přiváděcího řadu bude provedeno uvnitř
stávající šachty úpravou technologický rozvodů.

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 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 § 115 odst. 1 vodního zákona a § 112 odst. 1 stavebního zákona zahájení stavebního řízení,
ve kterém podle § 112 odst. 2 stavebního zákona upouští od ohledání na místě a ústního jednání. Dotčené
orgány mohou uplatnit závazná stanoviska a účastníci řízení své námitky, popřípadě důkazy do

10 dnů od doručení tohoto oznámení.

K později uplatněným závazným stanoviskům, námitkám, popřípadě důkazům nebude přihlédnuto. 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:

Účastník řízení může podle § 114 odst. 1 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. Účastník řízení ve svých námitkách uvede skutečnosti, které
zakládají jeho postavení jako účastníka řízení, a důvody podání námitek; k námitkám, které překračují
uvedený rozsah, se nepřihlíží. K námitkám účastníků řízení, které byly nebo mohly být uplatněny při
územním řízení, při pořizování územně plánovací dokumentace nebo při vydání územního opatření
o stavební uzávěře anebo územního opatření o asanaci území, se podle § 114 odst. 2 stavebního zákona
nepřihlíží.

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

Účastník nebo jeho zástupce je 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.

Každý, kdo činí úkony jménem právnické osoby, musí prokázat své oprávnění. V téže věci může za
právnickou osobu současně činit úkony jen jedna osoba.

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
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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 § 109 písm. a) - d) stavebního zákona - dodejky
Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s., IDDS: 4qfgxx3

sídlo: Nábřežní č.p. 90/4, 150 00 Praha 5-Smíchov
zastoupení pro: Vodovody a kanalizace Nymburk, a.s., Bobnická 712, 288 02 Nymburk

Město Milovice, IDDS: 6ahbcq7
sídlo: Nám. 30. června č.p. 508, Mladá, 289 24 Milovice nad Labem 3

Milena Svatošová, Na Pískovně č.p. 655/20, Liberec XIV-Ruprechtice, 460 14 Liberec 14
Jana Strnadová, Březová alej č.p. 1304/6, Liberec I-Staré Město, 460 01 Liberec 1
Správa železnic, státní organizace, IDDS: uccchjm

sídlo: Dlážděná č.p. 1003/7, 110 00 Praha 1-Nové Město
Středočeský kraj, IDDS: keebyyf

sídlo: Zborovská č.p. 81/11, Smíchov, 150 00 Praha 5
Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, IDDS: a6ejgmx

sídlo: Zborovská č.p. 81/11, 150 00 Praha 5-Smíchov
CETIN a.s., IDDS: qa7425t

sídlo: Českomoravská č.p. 2510/19, 190 00 Praha 9-Libeň
GasNet Služby, s.r.o., IDDS: jnnyjs6

sídlo: Plynárenská č.p. 499/1, Zábrdovice, 602 00 Brno 2
ČEZ Distribuce, a. s., IDDS: v95uqfy

sídlo: Teplická č.p. 874/8, Děčín IV-Podmokly, 405 02 Děčín 2
T-Mobile Czech Republic a.s., IDDS: ygwch5i

sídlo: Tomíčkova č.p. 2144/1, Praha 4-Chodov, 148 00 Praha 414
FIBERNET,a.s., IDDS: wwbd4f2

sídlo: Českobratrské náměstí č.p. 1321, Mladá Boleslav II, 293 01 Mladá Boleslav 1
ČD - Telematika a.s., IDDS: dgzdjrp

sídlo: Pernerova č.p. 2819/2a, 130 00 Praha 3-Žižkov

účastníci řízení podle § 27 odst. 2 správního řádu a § 109 písm. e) - f) - veřejnou vyhláškou

Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním pozemkům:

parc. č. 188/1, 188/3, 189/1, 189/4, 189/20, 189/25, 193/1, 193/3, 193/4, 193/5, 193/6, 193/7, 193/8,
193/9, 261, 262/1, 262/2, 262/3, 262/4, 393, 395, 396, 397, 398, 427, 428, 626, 628, 630, 631, 634, 635,
663/22, 663/23, 663/25, 663/26, 663/30, 680, 689/1, 691, 693/3, 694, 695/1, 712, 713/1, 713/7, 713/21,
713/22, 713/23, 713/24, 713/27, 713/29, 714/1, 716, 718, 722, 742, 743/1, 743/30, 743/31, 913/1, 922,
923, 1749/1 v katastrálním území Milovice nad Labem

Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním stavbám:

Milovice č.p. 267, č.p. 121, č.p. 7, č.p. 113, č.p. 19, č.p. 282, č.p. 492, č.p. 28, č.p. 39, č.p. 426, č.p. 423,
č.p. 428, č.p. 468, č.p. 446, č.p. 447, č.p. 361, č.p. 229, č.p. 477, č.p. 478, č.p. 324 a č.p. 342
v k. ú. Milovice nad Labem
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dotčené orgány
Městský úřad Lysá nad Labem, Odbor dopravy, 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
Městský úřad Lysá nad Labem, Odbor výstavby a životního prostředí, IDDS: 5adasau

sídlo: Husovo náměstí č.p. 23/1, 289 22 Lysá nad Labem
Krajská hygienická stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze, Územní pracoviště v Nymburku, IDDS:
hhcai8e

sídlo: Dittrichova č.p. 329/17, 120 00 Praha 2-Nové Město
Krajské ředitelství policie Středočeského kraje, dopravní inspektorát Nymburk, IDDS: 2dtai5u

sídlo: Na Baních č.p. 1535, Zbraslav, 156 00 Praha 516
Ing. Ladislav Kořínek, OLH Městské lesy Milovice, Zbožíčko č.p. 13, 289 25 Straky
Drážní úřad, sekce infrastruktury, územní odbor Praha, IDDS: 5mjaatd

sídlo: Wilsonova č.p. 300/8, 121 06 Praha 2-Vinohrady
Ministerstvo vnitra, IDDS: 6bnaawp

sídlo: Nad štolou č.p. 936/3, 170 00 Praha 7-Holešovice

Ostatní:
Povodí Labe, státní podnik, IDDS: dbyt8g2

sídlo: Víta Nejedlého č.p. 951/8, Slezské Předměstí, 500 03 Hradec Králové 3

Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů.

Vyvěšeno dne: .............................. Sejmuto dne: ....................................

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení.


		2022-10-21T17:34:28+0200
	Vendula Štěpánková
	oprávněná úřední osoba




