
  

 

 
 
 

Městský úřad Černošice – odbor životního prostředí 
Oddělení vodního hospodářství 
Podskalská 1290/19 
120 00  Praha 2 
zivotni@mestocernosice.cz 

 
Oprávněná úřední osoba: Ing. Pavel Martan 
Telefon:  221 982 255 
E-mail:  podatelna@mestocernosice.cz 
Počet stran: 3 

V Praze dne  13.5.2014 
Spis. zn.:  S-MUCE 17138/2013 OŽP/V/Mar 
Č. j.: MUCE 26005/2014 OZP/V/Mar-R 
 

 
Věc: Prodloužení platnosti stavebního povolení - dokončení splaškové kanalizace – SO 02 Pod 
Vrážkou na pozemcích parc. č. 2040, 2041/2, 2041/3, 2041/4, 3725/2, 3725/4, 3725/5, 3726/6, 2123/1, 
2123/4, 2123/7, 2123/8, 2123/9, 2123/10, 2070/1, 2070/2, 2070/3, 2070/4,  2064, kat. ú. Řevnice a 
změna stavby před dokončením 
 
 

R O Z H O D N U T Í 
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA 

 
 
Městský úřad Černošice, jako věcně a místně příslušný vodoprávní úřad podle § 106 odst. 1 zákona č. 
254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (dále vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů 
v souladu s § 115 vodního zákona s pravomocí speciálního stavebního úřadu podle § 15 odst. 1 
zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), rozhodl, v souladu s 
§ 115 vodního zákona, o žádosti města Řevnice, IČ 00241636, Nám. Krále Jiřího z Poděbrad 74, 
252 30 Řevnice,  CZ-NACE 841000, ze dne 31.3.2014, takto: 
 

I. Prodlužuje se   
podle § 115 odst. 4 stavebního zákona platnost rozhodnutí Městského úřadu Černošice č.j. MUCE 
31671/2012 OZP/V/Mar-R ze dne 2.8.2012, s nabytím právní moci dne 6.9.2012, kterým byla povolena 
stavba - dokončení splaškové kanalizace – SO 02 Pod Vrážkou, do 6.9.2016. [820] 
 

II. Povoluje se  
podle § 118 odst. 1 stavebního zákona změna stavby - dokončení splaškové kanalizace – SO 02 Pod 
Vrážkou, tak, že  v rozhodnutí Městského úřadu Černošice č.j.: MUCE 31671/2012 OZP/V/Mar-R ze 
dne 7.4.2012  podmínka č. 12) nově zní: 12) Stavba bude dokončena do dvou let od zahájení stavby. 
[820] 
 
 
Ostatní části rozhodnutí č.j. MUCE 31671/2012 OZP/V/Mar-R ze dne 7.4.2012 zůstávají beze změny. 
 
Účastníkem řízení dle § 27 odst. 1 správního řádu je: město Řevnice, IČ 00241636, Nám. Krále Jiřího 
z Poděbrad 74, 252 30 Řevnice. 

 
O d ů v o d n ě n í 

 

 

Dle rozdělovníku 
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Městský úřad Černošice obdržel dne 31.3.2014 žádost města Řevnice, IČ 00241636, Nám. Krále Jiřího 
z Poděbrad 74, 252 30 Řevnice, ve věci změny a  prodloužení platnosti stavebního povolení pro stavbu 
- dokončení splaškové kanalizace – SO 02 Pod Vrážkou na pozemcích parc. č. 2040, 2041/2, 2041/3, 
2041/4, 3725/2, 3725/4, 3725/5, 3726/6, 2123/1, 2123/4, 2123/7, 2123/8, 2123/9, 2123/10, 2070/1, 
2070/2, 2070/3, 2070/4,  2064, kat. ú. Řevnice – rozhodnutí MUCE 31671/2012 OZP/V/Mar-R ze dne 
2.8.2012, s nabytím právní moci dne 6.9.2012. Tímto rozhodnutím zdejší úřad povolil dokončení stok 
splaškové kanalizace v lokalitě Pod Vrážkou, které budou odvádět splaškové vody (cca 221 obyvatel) 
do stávající veřejné kanalizace v ul. Komenského zakončené na ČOV Řevnice.a zároveň určil, že 
stavba bude dokončena do 08/2014. 

Investor žádá o prodloužení termínu dokončení stavby a o prodloužení doby platnosti stavebního 
povolení z důvodu získání prostředků formou dotace ze státního rozpočtu. Žádost o prodloužení 
platnosti stavebního povolení byla podána před jejím uplynutím.  

 
Vodoprávní úřad návrh uznal za způsobilý k projednání ve vodoprávním řízení podle § 115 vodního 
zákona. 
Dne 7.4.2014 bylo zahájení vodoprávního řízení oznámeno pod č.j. MUCE 18350/2014 OŽP/V/Mar-ozn 
účastníkům řízení a dotčeným orgánům s tím, že nahlédnout do podkladů pro rozhodnutí a vznést 
námitky bylo možno do 10 dnů ode dne doručení tohoto oznámení. Ve stanovený termín nebyly žádné 
námitky uplatněny. Správní poplatek byl uhrazen dne  6.5.2014. 
 
Vodoprávní úřad neshledal důvody bránící prodloužení platnosti stavebního povolení a prodloužení 
termínu dokončení stavby - dokončení splaškové kanalizace – SO 02 Pod Vrážkou na pozemcích parc. 
č. 2040, 2041/2, 2041/3, 2041/4, 3725/2, 3725/4, 3725/5, 3726/6, 2123/1, 2123/4, 2123/7, 2123/8, 
2123/9, 2123/10, 2070/1, 2070/2, 2070/3, 2070/4,  2064, kat. ú. Řevnice, proto rozhodl jak je uvedeno 
ve výroku. 
 
Nové znění podmínky č. 12) umožní investorovi v dostatečném čase zajistit financování stavby a její 
dokončení.  
 

P o u č e n í    ú č a s t n í k ů 
 
Proti tomuto rozhodnutí se mohou účastníci řízení odvolat ke Krajskému úřadu Středočeského kraje 
podle § 81 a následujících zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, ve znění pozdějších předpisů, a to 
do 15 dnů ode dne jeho doručení, podáním učiněným u Městského úřadu Černošice. 
 
 
 
 

otisk úředního razítka                                Ing.  Pavel Martan 
                                                              oprávněná úřední osoba 
      

 

Toto rozhodnutí se doručuje účastníkům řízení neuvedeným v rozdělovníku tohoto oznámení veřejnou 
vyhláškou. Po dobu 15 dnů bude vyvěšeno na úřední desce Městského úřadu Černošice. Poslední den 
této lhůty je dnem doručení. 
 
 
..............................                           ................................ 
    vyvěšeno dne                  razítko obce                     sejmuto dne 

        
Rozdělovník: 
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Účastníci řízení doporučeně do vlastních rukou: 
1)  Město Řevnice, Nám. Krále Jiřího z Poděbrad 74, 252 30 Řevnice (datovou schránkou) 
ostatní účastníci veřejnou vyhláškou 
 
Dotčené orgány: 
2)  Stavební úřad Řevnice, Nám. Krále Jiřího z Poděbrad 74, 252 30 Řevnice (datovou schránkou) 
3)  Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje - územní odbor Kladno, pracoviště Řevnice (datovou 

schránkou) 
4)  MěÚ Černošice – k vyvěšení na úřední desku - zde 
 
Na vědomí: 
5)  Město Řevnice, Nám. Krále Jiřího z Poděbrad 74, 252 30 Řevnice (datovou schránkou) 
6)  Městský úřad Řevnice Nám. Krále Jiřího z Poděbrad 74, 252 30 Řevnice (datovou schránkou) 
7)  EKOS Řevnice, spol. s r.o. Na Bořích 1077, 252 30 Řevnice (datovou schránkou) 
8)  AQUACONSULT , spol. s r.o., Dr. Jánského 953, 252 28 Černošice (datovou schránkou) 
 
9)  OŽP – spisy/Mar 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kontrolováno a schváleno vedoucí odboru JUDr. Markétou Fialovou           .................................... 
(podpis je pouze na originálu písemnosti, který je založen ve spisu) 
 


		2014-05-13T08:36:18+0000
	Not specified




