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O Z N Á M E N Í 
O   Z A H Á J E N Í   Ř Í Z E N Í 

 

Obec Chrást , IČO 00239194, Chrást 150, 289 14  Poříčany 

(dále jen "stavebník") dne 11.2.2015 podala žádost o vydání povolení ke stavbě: 

stavba vodovodu a kanalizace II.etapa 

na pozemcích parc. č. 97/1, 373/1, 373/4, 374, 509/3, 509/4, 509/5, 509/8, 509/9, 509/10, 509/11, 509/12, 
509/14, 510/1, 510/6, 510/7, 510/8, 510/10, 514/1 v katastrálním území Chrást u Poříčan. Uvedeným 
dnem bylo zahájeno řízení. 

Údaje o místu předmětu rozhodnutí: 

Název kraje Středočeský kraj 
Název obce Chrást u Poříčan 
Identifikátory katastrálních území 653748 
Názvy katastrálních území Chrást u Poříčan 
Parcelní čísla dle evidence katastru nemovitostí parc. č. 97/1, 373/1, 373/4, 374, 509/3, 509/4, 

509/5, 509/8, 509/9, 509/10, 509/11, 509/12, 
509/14, 510/1, 510/6, 510/7, 510/8, 510/10, 
514/1 v katastrálním území Chrást u Poříčan 

Čísla hydrologického pořadí 1-04-07-029 

Údaje o předmětu rozhodnutí: 

Název stavby vodovod, kanalizace Chrást - II. etapa 

Navržená kanalizace a vodovod pro veřejnou potřebu budou napojeny na řady vybudované v rámci 
I.etapy. Celková délka kanalizace  je 395,8 m, je rozdělena na stoku D – PP Ultra RIB 2 DN 300 o délce 
297,8 m a stoku B4 – PP ULTRA RIB2 DN 300 o délce 98 m. Celková délka vodovodu je 476,20 m. 
Vodovod tvoří řad 4-II,PE 10, SDR 11 o délce 377,7 m a řad 8-II PE 100, SDR 11 o délce 98,50 m. 

 

Městský úřad Nymburk, odbor životního prostředí, jako vodoprávní úřad příslušný podle § 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 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 (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 

 

      

   dle rozdělovníku 
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upouští od ohledání na místě a ústního jednání. Dotčené orgány mohou uplatnit závazná stanoviska  
a účastníci řízení své námitky do 

10 dnů od doručení tohoto oznámení 

K později uplatněným závazným stanoviskům dotčených orgánů a  námitkám účastníků řízení nebude 
přihlédnuto. Účastníci řízení jsou oprávněni navrhovat důkazy a činit jiné návrhy po celou dobu řízení až 
do vydání rozhodnutí. Před vydáním rozhodnutí mají účastníci řízení  možnost vyjádřit se k podkladům 
rozhodnutí. Nahlížet do těchto podkladů mohou na Městském úřadě Nymburk, odboru životního 
prostředí, Náměstí Přemyslovců 163, Nymburk, v úřední dny pondělí a středa od 8:00 - 17:00 a čtvrtek od 
12:00 - 16:00 hodin. 

 

 

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. 

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 podle § 114 odst. 2 stavebního zákona nepřihlíží. 

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

Ing. Lenka Fryčová 
referent odboru životního prostředí 

 
 
 
  
Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů. 
 
Vyvěšeno dne: ..............................   Sejmuto dne: .................................... 
 
 
 
 
 
 
Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení. 
 
 
 

Obdrží: 

 
účastníci (dodejky) 
Obec Chrást, IDDS: jgtbgic –se žádostí o vyvěšení na úřední desce 
Obec Velenka, IDDS: tuab8cg 
PhDr. Miloš Dvořák, Klučovská č.p. 950, 282 01  Český Brod 
Ing. Zdeněk Friedberger, Chrást č.p. 192, 289 14  Poříčany 
Vladimíra Kramářová, Chrást č.p. 24, 289 14  Poříčany 
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Vlasta Relichová, Chrást č.p. 24, 289 14  Poříčany 
Vlasta Relichová, Chrást č.p. 24, 289 14  Poříčany 
Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj, IDDS: z49per3 
Vodovody a kanalizace Nymburk, a.s., IDDS: ny4gx33 
ČEZ Distribuce, a.s. Správa energetického majetku, pracoviště Mladá Boleslav, IDDS: v5pxkwm 
Telefonica Czech Republik, a.s., IDDS: d79ch2h 

ostatním účastníkům řízení veřejnou vyhláškou dle § 144 správního  řádu v souladu  s § 110 stavebního 
zákona: 
vlastníci sousedních pozemků a staveb: p.č. 59 (čp.177), 61/6, 61/10, 61/11, 510/3, 64/1, 65 (čp.140), 63 
(čp. 139), 64/2, 64/3, 509/7, 361/9, 361/7, 361/15, 361/11, 510/5, 510/4, 61/17, 361/12, 361/6, 53/1, 53/2, 
53/6, 359/5, 359/2, 359/4, 359/1, 359/3, 358, 51/5, 61/1, 626, 509/2, 88 (čp.18), 95 (čp.13), 97/8, 94/1, 
96, 97/2 (čp. 203), 97/3 (čp.204), 103/2, 103/1, 104/1 k,ú. Chrást u Poříčan. 
DOSS 
Městský úřad Nymburk, odbor školství, kultury a pam. péče, Náměstí Přemyslovců č.p. 163/20, 288 02  
Nymburk 2 
Městský úřad Nymburk, odbor životního prostředí, OPAK - Náměstí Přemyslovců č.p. 163/20, 288 28  
Nymburk 
Krajská hygienická stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze, Územní pracoviště Nymburk, IDDS: 
hhcai8e 
Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje, územní odbor Nymburk, IDDS: dz4aa73 
Městský úřad Sadská – odbor výstavby, územního plánování a životního prostředí 

Archeologický ústav AV ČR Praha, IDDS: fxcng6z 
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