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Městský úřad Kolín 
Odbor životního prostředí a zemědělství 
Karlovo náměstí 78, 280 12 Kolín I 
tel.: +420 321 748 111, fax: +420 321 727 938, e-mail: zivotni.prostredi@mukolin.cz 
sídlo odboru: Sokolská 545, Kolín II 
 
 
Obec Velký Osek 
Revoluční 36 
Velký Osek 
281 51  VELKÝ OSEK 
 
V zastoupení: 
 
in PROJEKT LOUNY ENGINEERING s.r.o. 
Na Valích 899 
440 01  LOUNY 

Vaše čj. (zn.): 
Číslo jednací: 
Spisová zn.: 
 
Oprávněná 
úřední osoba: 
 
Telefon: 
E-mail: 

391/2017 
MUKOLIN/OZPZ 122963/17-ben 
OZPZ 25234/2017 
 
 
Ing. Radek Smutný, 
Bc. Šárka Benešová 
321 748 324 
sarka.benesova@mukolin.cz 

   
 Počet listů: 

Příloh/listů: 
2 
0/0 

   
 Datum: 09.11.2017 
 
 

Oznámení o zahájení vodoprávního řízení veřejnou vyhláškou – povolení změny stavby před 
dokončením - prodloužení platnosti stavebního povolení a prodloužení lhůty pro dokončení 
stavby „Vodovodní přivaděč z TPCA do Velkého Oseka včetně propojení na stávající rozvody 
v obci" podle § 15 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách, ve znění pozdějších předpisů. 

 
 

OZNÁMENÍ ZAHÁJENÍ ŘÍZENÍ 
(VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA)  

 

obec Velký Osek, IČ 00235873, Revoluční 36, 281 51 Velký Osek, v zastoupení firmou 
InPROJEKT LOUNY ENGINEERING s.r.o., IČ 44569688, Na Valích 899, 440 01 Louny, 

(dále jen "navrhovatel") podala dne 19.09.2017 návrh na prodloužení platnosti stavebního povolení a 
lhůty pro dokončení stavby: 

 
„Vodovodní přivaděč z TPCA do Velkého Oseka včetně propojení na stávající rozvody v obci" 

 
podle §15 vodního zákona a § 118 stavebního zákona, pro které vydal stavební povolení vodoprávní 
úřad MěÚ Kolín, Karlovo nám. 78, 280 12 Kolín, odbor životního prostředí a zemědělství, dne 
30.10.2015 pod čj. MUKOLIN/OZPZ 58048/15-hak, které nabylo právní moci dne 09.12.2015. 
Uvedeným dnem bylo zahájeno řízení. 
 

Městský úřad Kolín, odbor životního prostředí a zemědělství, jako vodoprávní úřad příslušný podle 
§ 106 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (dále jen "vodní zákon") 
ve znění pozdějších předpisů a jako speciální stavební úřad podle § 15 odst. 4 vodního zákona a § 15 
odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění 
pozdějších předpisů, oznamuje v souladu s ustanovením § 47 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní 
řád, ve znění pozdějších předpisů a § 115 vodního zákona a § 112 odst. 1 stavebního zákona, 
zahájení vodoprávního řízení. Jelikož jsou mu dobře známy poměry staveniště a žádost poskytuje 
dostatečný podklad pro posouzení navrhované stavby, upouští ve smyslu § 112 odst. 2 stavebního 
zákona od ohledání na místě. Účastníci řízení mohou své námitky podat do  

15 dnů od doručení tohoto oznámení, 

jinak k nim nebude přihlédnuto. Ve stejné lhůtě sdělí svá stanoviska dotčené správní úřady. Účastníci 
řízení mohou nahlížet do podkladů rozhodnutí, dále jsou oprávněni navrhovat důkazy a činit jiné 
návrhy po celou dobu řízení až do vydání rozhodnutí. Účastníci mají právo vyjádřit v řízení své 
stanovisko. Účastníci se mohou před vydáním rozhodnutí vyjádřit k podkladům rozhodnutí, popřípadě 
navrhnout jeho doplnění, a to u Městského úřadu Kolín, odboru životního prostředí a zemědělství. 
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(Městský úřad Kolín, odbor životního prostředí a zemědělství, úřední dny pondělí a středa, 07:30 – 17:00 h). 

Poučení: 

Podle § 114 stavebního zákona může účastník řízení 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 rozsah uvedený ve větě první, se nepřihlíží. 

K námitkám účastníků řízení, které byly nebo mohly být uplatněny při územním řízení, při pořizování 
regulačního plánu nebo při vydání územního opatření o stavební uzávěře anebo územního opatření o 
asanaci území, se nepřihlíží.  

Účastníci řízení a dotčené orgány podle § 115 odst. 8 vodního zákona  mohou uplatnit závazná 
stanoviska nebo své námitky, popřípadě důkazy, a to 15 dnů od doručení tohoto oznámení.  
 
Nechá-li se některý z účastníků zastupovat, předloží jeho zástupce písemnou plnou moc. 
 
 
 
 
 
 
otisk úředního razítko 
 
 
 
 
 
Ing. Radek Smutný 
vedoucí odboru životního 
prostředí a zemědělství 
 
 

Oznámení musí být vyvěšeno na úřední desce po dobu 15 dnů a současně zveřejněno 
způsobem umožňující dálkový přístup podle věty druhé § 25 odst. 2 správního řádu 15. den je 
posledním dnem oznámení. 

 

 

 

Vyvěšeno dne ___________________        Sejmuto dne ____________________ 

 

 

 

 

 

Razítko a podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení. 
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Doručuje se jednotlivě: 
Obec Velký Osek, Revoluční č.p.36, 28151 Velký Osek (se žádostí o vyvěšení po dobu 15 dnů a 
zaslání zpět MěÚ Kolín, OŽPZ) 
InPROJEKT LOUNY ENGINEERING s.r.o, Na Valích č.p.899, 44001 Louny 1 
Obec Ovčáry, Vrchlického č.p.39, Ovčáry, 28002 Kolín 2 (se žádostí o vyvěšení po dobu 15 dnů a 
zaslání zpět MěÚ Kolín, OŽPZ) 
Obec Volárna, Volárna č.p.137, 28002 Kolín 2 (se žádostí o vyvěšení po dobu 15 dnů a zaslání 
zpět MěÚ Kolín, OŽPZ) 
Povodí Labe, státní podnik, Víta Nejedlého č.p.951/8, Slezské Předměstí, 50003 Hradec Králové 3 
Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, Zborovská č.p.11, 
15021 Praha 5 
Správa železniční dopravní cesty, s.o., Správa dopravní cesty Praha, Dlážděná č.p.1003/7, Praha 1, 
11000 Praha 1 
Aleš Klaudy - Insolvenční správce, Masarykovo č.p.191/13, 405 01 Děčín 
Geosan stavební, a. s., U nemocnice č.p.430, Kolín III, 28002 Kolín 2 
Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Olšanská č.p.2681/6, 13000 Praha 3 
VODOS s.r.o., Legerova č.p.21, Kolín III, 28002 Kolín 2 
Ministerstvo zdravotnictví Český inspektorát lázní a zřídel, Palackého náměstí č.p.375/4, 12801 Praha 
Ústav archeologické památkové péče středních Čech, příspěvková organizace, Nad Olšinami 
č.p.448/3, Praha 10, 10000 Praha 10 
RWE Distribuční služby s.r.o., Plynárenská č.p.499/1, 65702 Brno 
ČEPRO, a.s., Dělnická č.p.213/12, 17004 Praha 74 
ČEPS, Elektrárenská č.p.774, Praha 10, 10000 Praha 10 
ČEZ Distribuce, a. s., Teplická č.p.874/8, Děčín IV-Podmokly, 40502 Děčín 2 
ČD - Telematika a.s., Pernerova č.p.2819/2a, Žižkov, 13000 Praha 3 
AVE Kolín s.r.o., Třídvorská č.p.1501, Kolín V, 28002 Kolín 2 
LESY BAČOV, s.r.o., Sány č.p.127, 28906 Sány 
Vodohospodářské sdružení Kolín, Havelcova č.p.70, Kolín III, 28002 Kolín 2 
Kučerová Irena, U studánky č.p.520/31, Bubeneč, 17000 Praha 7 
Janištinová Anna, Plovdivská č.p.2466/4, Žabovřesky, 61600 Brno 16 
 
Dotčené orgány: 
MěÚ Kolín odbor výstavby, stavební úřad, Karlovo náměstí č.p.78, Kolín I, 28002 Kolín 2  
MěÚ Kolín odbor životního prostředí a zemědělství, Karlovo náměstí č.p.78, Kolín I, 28002 Kolín 2 
MěÚ Kolín ORR, Karlovo náměstí č.p.78, Kolín I, 28002 Kolín 2 
MěÚ Kolín odbor výstavby -stavební úřad -odd.památ.péče, Karlovo náměstí č.p.78, Kolín I, 28002 
Kolín 2 
MěÚ Kolín odbor dopravy, Karlovo náměstí č.p.78, Kolín I, 28002 Kolín 2 
Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje ÚP Kolín, Jana Palacha č.p.1970, 27201 Kladno 1 
Krajská hygienická stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze ÚP Kolín, Dittrichova č.p.329/17, 
Nové Město, 12000 Praha 2 
Drážní úřad, Wilsonova č.p.300/8, 12000 Praha 2 
 
Ostatní: 
Město Kolín Kancelář úřadu, oddělení hospodářské správy (se žádostí o vyvěšení po dobu 15 dnů 
a zaslání zpět MěÚ Kolín, OŽPZ) 
 
Účastníci řízení: vlastníci sousedních pozemků – doručuje se veřejnou vyhláškou: 

Účastníci řízení dle § 109 písm. e) a f) zák. č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu 
(stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, identifikováni označením pozemků a staveb 
evidovaných v KN: 

pč. st. 456, pč. 600/8, 600/9, st.p. 718, 678, 802, 679, 680, 681, pč. 592/1, 594/1, 600/36, 976/2, pč. 
625, pč. 616/1, 616/12, 868/2 v k.ú. Velký Osek; 

pč. 1355, 1359, 1360, 1361, 1362, 1363, 1364, 1365, 1366, 1367, 1368, 1369, 1370, 1371, 1372, 
1373, 1374, 1375, 1376, 1377, 1378, 1379, 1398, 1405, 1406, 1407, 1408/2, 1490/2, 1410, 1411, 
1412, 1413,1414, 1415,  637/77, 637/78, 637/8, 637/9, 693/1, 869/1 v k.ú. Ovčáry u Kolína; 

pč. 1099/2, 1099/1, 1205 v k.ú. Volárna. 
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