
Obecní úřad Jesenice 
Stavební úřad 

 

Pošta Jesenice, PSČ 252 42 Telefon : 241 932 451  
 Fax : 241 021 712  
Bank.spoj. : Kom. Banka Praha Centrum, č.ú. 3725 111 / 0100 IČ : 241 318 

  
Spis.zn.: 
Č.j.: 

SÚ/UR090-8414/2009/Vok 
OúJ/03916/2010 
parc. č. 140/25, 141/1, 141/4, 141/83, 141/92, 159/3, 
159/13, 159/15, 689 v katastrálním území Dolní Jirčany 

Jesenice dne 10.3.2010 

Vyřizuje: Ing.Vokounová  
 
Obec Psáry 
Pražská 137 
252 44  Psáry

 
 

ROZHODNUTÍ 
ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ 

 

Výroková část: 

Obecní úřad Jesenice, stavební úřad, jako stavební úřad příslušný podle § 13  odst. 1 písm. f/ zákona č. 
183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů 
(dále jen "stavební zákon"), v územním řízení posoudil podle § 84 až 91 stavebního zákona žádost 
o vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení (dále jen "rozhodnutí o umístění stavby"), kterou dne 
30.9.2009 podal 

Obec Psáry, IČ 00241580, Pražská 137, 252 44  Psáry, 
kterého zastupuje IRNA s.r.o., IČ 61466832, Na konečné 9/38, 142 00  Praha 4 

(dále jen "žadatel"), a na základě tohoto posouzení: 

 

I. Vydává podle § 79 a 92 stavebního zákona a § 9 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě 
územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření 

r o z h o d n u t í   o   u m í s t ě n í   s t a v b y 

Kanalizace a vodovod Psáry, Dolní Jirčany - lokalita Vysoká 
Psáry, Dolní Jirčany  

 

(dále jen "stavba") na pozemku parc. č. 140/25, 141/1, 141/4, 141/83, 141/92, 159/3, 159/13, 159/15, 689 
v katastrálním území Dolní Jirčany. 

Stavba obsahuje: 

• Kanalizace splašková 

stoka A  DN 300 – 1193,2 m 

stoka A1 DN 300 – 526,6 m 

stoka A2 DN 300 – 452,8 m 

stoka A2-1 DN 300 – 107,9 m 

stoka A2-1 –1 DN 300 – 81,0 m 

stoka A3 DN 300 – 493,6 m 

stoka A3-1 DN 300 – 58,5 m 

stoka A4  DN 300 – 83,6 m 
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stoka A5 DN 300 – 54,3 m 

stoka A6 DN 300 – 135,6 m 

stoka A6-1 DN 300 – 66,9 m 

stoka A6-2 DN 300 – 104,6 m 

stoka T1 D 63 – 33,3 m 

stoka T2 D 63 – 203,6 m  

• Vodovod 

řad V1  D 90 – 1358,0 m 

řad V2   D 90 – 205,9 m 

řad V3  D 90 – 702,7 m 

řad V4  D 90 – 24,3 m 

řad V5  D 90 – 86,0 m 

řad V6  D 90 – 603,9 m 

řad V7  D 90 – 37,1 m 

řad V8  D 90 – 158,5 m 

řad V9  D 90 – 112,7 m 

řad V10 D 90 – 133,2 m 

řad V12 D 90 – 104,0 m 

řad V13 D 90 – 66,3 m 

řad V14 D 90 – 52,2 m  

 

II. Stanoví podmínky pro umístění stavby: 

1. Stavba bude umístěna na pozemku parc. č. 140/25, 141/1, 141/4, 141/83, 141/92, 159/3, 159/13, 
159/15, 689 v katastrálním území Dolní Jirčany v souladu s grafickou přílohou rozhodnutí, která 
obsahuje výkres současného stavu území v měřítku 1:1000 se zakreslením stavebního pozemku, 
požadovaným umístěním stavby, s vyznačením vazeb a vlivů na okolí, zejména vzdáleností od 
hranic pozemku a sousedních staveb. 

2. Vodovod a kanalizace zajistí zásobování vodou a odvod splaškových odpadních vod z objektů  
rodinných domů a rekreačních chat v lokalitě Vysoká; území mezi ulicemi Hlavní, Vysoká a Na 
Vysoké. Vodovod bude zásoben ze stávajícího zdroje vody v obci přes budovaný vodojem Na 
Vysoké; splaškové odpadní vody budou svedeny stávající gravitační kanalizací na ČOV Psáry, která 
je v současné době zkapacitňována. 

3. Kanalizace splašková bude napojena na stávající stoku gravitační kanalizace v ulici Hlavní před 
pozemkem parc.č. 135/3, rodinný dům č.p. 53. Z místa napojení bude trasa kanalizace stoka A 
vedena východním směrem ulicí Hlavní až k pozemku parc.č. 151/7, rodinný dům č.p. 516; t.j. ke 
křižovatce ulic Houbová a Hlavní. 
Stoka A1 bude napojena na stoku A v křižovatce ulic Hlavní a Na Vysoké. Trasa stoky A1 bude 
vedena ulicí Na Vysoké k pozemku parc.č. 141/48. Na stoku A1 bude napojena tlaková kanalizace 
stoka T2 pro odkanalizování objektů v koncové části ulice Na Vysoké. 
Stoka A2 bude napojena na stoku A v křižovatce ulic Hlavní a Vysoká. Trasa stoky A2 bude vedena 
ulicí Vysoká k pozemku parc.č. 141/129. Na stoku A2 budou napojeny stoky A2-1 a A2-1-1 pro 
odkanalizování přilehlých krátkých ulic. 
Stoka A3 bude napojena na stoku A v ulici Hlavní u pozemku parc.č. 140/16. Trasa stoky A3 bude 
vedena východním směrem v komunikaci k pozemku parc.č. 141/80, rekreační objekt č.ev. 231. Na 
stoku A3 bude napojena stoka A3-1 pro odkanalizování přilehlé ulice a tlaková kanalizace stoka T1 
pro odkanalizování objektů v koncové části ulice v lokalitě u „Třešňovky“. 
Stoky A4, A5, A6 budou napojeny na stoku A ve východní části oblasti pro odkanalizování přilehlých 
krátkých ulic. Stoky A6-1, A6-2 budou napojeny na stoku A6. 
Gravitační kanalizace bude PVC DN 300 o celkové délce 3358,6 m, tlaková kanalizace bude HDPE 
D 63 o celkové délce 236,9 m. 
Na stokách budou osazeny revizní a lomové šachty, na tlakové kanalizaci vzdušníkové a 
proplachovací šachty.    
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4. Vodovod bude napojen na budovaný výtlak z AT stanice, která bude umístěna v budovaném 

vodojemu Na Vysoké. Napojení bude provedeno v blízkosti vodojemu, řad V1. Trasa řadu V1 bude 
vedena od místa napojení severním směrem v komunikaci do ulice Na Vysoké, dále ulicí Na Vysoké 
západním směrem až ke křižovatce s ulicí Hlavní a dále ulicí Hlavní až k pozemku parc.č. 151/7, 
rodinný dům č.p. 516; t.j. ke křižovatce ulic Houbová a Hlavní (do místa ukončení stoky A). 
Řad V2 bude napojen na řad V1 u pozemku parc.č. 141/148, rekreační objekt č.ev. 27, v prostoru 
křižovatky; trasa řadu V2 bude vedena ulicí Vysoká západním směrem do prostoru křižovatky ulic 
Hlavní a Vysoká., kde bude řad V2 napojen na řad V1. 
Řad V3 bude napojen na řad V1 v místě napojení řadu V2. Trasa řadu V3 bude vedena ulicí Vysoká 
východním směrem, na křižovatce dále severním směrem, zokruhuje severní část lokality a bude 
ukončena napojením na řad V1 v křižovatce v ulici Na Vysoké u parc.č. 141/163, rekreační objekt 
č.ev. 75. 
Řad V4 bude napojen na řad V3 z důvodu zokruhování řadu V3. 
Řad V5 bude napojen na řad V3 v křižovatce pro pokračování vodovodu ve východní části ulice 
Vysoká. 
Řad V6 bude napojen na řad V3 v křižovatce v místě napojení řadu V5; bude veden jižním směrem a 
dále západním směrem (v souběhu se stokou A3) až  k ulici Hlavní, kde bude napojen na řad V1. 
Řady V7, V8, V9, V10, V12, V13, V14 budou napojeny na navrhované vodovodní řady pro 
zásobování přilehlých krátkých ulic. 
Vodovodní řady budou HDPE PE 100 SDR 17 D 90 o celkové délce 3644,8 m. 
Na vodovodních řadech budou osazeny hydranty pro odvzdušnění a odkalení řadů a pro odběr 
požární vody.   

5. Budou splněny podmínky Městského úřadu Černošice, Odbor životního prostředí ze dne 2.9.2009, 
č.j. ŽP/MEUC-041334/2009/Kot: 
Vodoprávní úřad: 

1) Při zpracování projektu stavby vodovodu a kanalizace musí být respektována ČSN 736005 - 
Prostorová úprava vedení technického vybavení. Musí být respektovány stávající inženýrské sítě 
a plánované akce výstavby inženýrských sítí. 

2) Kolaudace vodovodních řadů bude možná, až po vybudování a zprovoznění podmiňujících 
staveb navrhovaných v rámci stavby „Inženýrské sítě Psáry, Dolní Jirčany - 4. a 5. etapa 
(vodojem a ATS Vysoká, přívodní řad k vodojemu). 

3) Stavba vodovodních řadů a stok splaškové kanalizace musí být projednána s provozovatelem 
obecního vodovodu a obecní splaškové kanalizace. 

4) Musí být dořešena nezávadná likvidace srážkových vod z komunikací a zpevněných veřejných 
ploch v řešené oblasti. Do splaškové kanalizace musí být odváděny pouze vody splaškové. 

5) Stavby vodních děl (vodovodní řady, stoky splaškové kanalizace) podléhají vodoprávnímu 
projednání a vydání povolení u zdejšího vodoprávního úřadu podle §15 vodního zákona. 

6) Projektová dokumentace pro stavební povolení vodních děl musí být vypracována projektantem 
s příslušným oprávněním a v souladu s vyhláškou č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb. 

Orgán ochrany přírody: 
1) Během provádění stavby nedojde k poškození stávající zeleně, zejména vzrostlých stromů. Při 

výkopových pracích musí být dodržena norma ČSN 83 9061 Technologie vegetačních úprav v 
krajině - Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích. 

2) Trasa výkopů bude vedena mimo kořenový systém dřevin, v co největší vzdálenosti od stromů. 
V případě, že to není možné, budou výkopy provedeny ručně a nesmějí být dlouhodobě odkryté. 
Případná poranění budou ošetřena. 

3) Výkopová zemina nebude ukládána na travnatých plochách, ani u paty kmene stromů. 
4) Po skočení prací bude terén upraven do původního stavu a na travnatých plochách upraven dle 

normy ČSN 83 9031 Technologie vegetačních úprav v krajině - Trávníky a jejich zakládání. 
Orgán odpadového hospodářství: 

1) S veškerým odpadem, který při stavbě vznikne bude naloženo v souladu se zákonem č. 185/2001 
Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů a jeho 
prováděcími vyhláškami č. 381/2001 Sb., (Katalog odpadů), ve znění pozdějších předpisů a č. 
383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění pozdějších předpisů, tj. bude 
vytříděn a předán oprávněným osobám k recyklaci a využití. Pouze nebudou-li recyklace nebo 
využití možné, bude uložen na řízené skládce. Ze stavebního odpadu budou vytříděny složky 
nebezpečného odpadu. Nebezpečný odpad bude předán k odstranění oprávněné osobě dle § 12 
odst. 3 zákona o odpadech. 
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2) Všechny odpady, budou zahrnuty do průběžné evidence odpadů, v případě splnění § 39 zákona 

č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů bude do 15.února následujícího MěÚ 
Černošice, odboru ŽP, zasláno Hlášení o roční produkci a nakládání s odpady, zpracované dle § 
22 Vyhlášky MŽP ČR č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění 
pozdějších předpisů. 

3) Po dokončení výstavby bude terén na dotčených pozemcích urovnán, nebudou zde žádné 
deponie výkopové zeminy ani jiného odpadu. 

4) Doklady o vytřídění a předání odpadu oprávněným osobám (faktury, potvrzení oprávněné osoby 
o převzetí odpadů) budou předloženy při závěrečné kontrolní prohlídce. 

Orgán státní správy lesů, podmínky závazného stanoviska: 
Lesní pozemky nesmí být využívány k deponiím stavebního, výkopového či jiného materiálu, a to 
ni dočasně. 

Orgán státní památkové péče: 

Práce spojené se stavbou nepoškodí památky místního významu (kapličky, boží muka, kříže, 
zvoničky, sochy, pomníky, milníky apod.). Ze zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči 
(§22, odst. 2), vyplývá povinnost předem ohlásit a projednat s Archeologickým ústavem AV ČR 
v Praze výkopové práce a umožnit záchranný archeologický výzkum. 

6. Budou splněny podmínky Městského úřadu Černošice, Odbor dopravy ze dne 29.9.2009, 
č.j. MEUC-041335/2009-280-Šo: 

Podmínky vstupu do místních komunikací určí příslušný správce. Komunikace budou po stavbě 
uvedeny do původního stavu. 

7. Budou splněny podmínky Hasičského záchranného sboru Středočeského kraje ze dne 8.10.2009, 
č.j. HSKL-58-749/KL-2009: 

Každá změna oproti schválené projektové dokumentaci musí být neodkladně projednána. 
V dalším stupni projektové dokumentace budou podrobně řešeny zejména požadavky § 41 odst. 2 
písm. i) vyhlášky o požární prevenci a § 2 odst. 1 písm. b) vyhlášky číslo 23/2008 Sb. o 
technických podmínkách požární ochrany staveb a dále ČSN 730873.  

8. Budou splněny podmínky Krajské hygienické stanice Středočeského kraje ze dne 31.8.2009, 
č.j. 10685-212/09/HOK/Ri: 
1) Nejpozději při kolaudaci bude doloženo, že výrobek přicházející do přímého styku s vodou (před 

uvedením na trh) byl ověřen, že při účelu jeho užití nedojde k nežádoucímu ovlivnění pitné vody 
dle § 5 odst. 2 zákona č. 258/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů. 

2) Před uvedením stavby do provozu bude proveden proplach a desinfekce vodovodního řadu a 
bude předložena kontrolní laboratorní analýza pitné vody (v rozsahu kráceného rozboru podle 
přílohy č. 5 vyhlášky č. 252/2004 Sb.). 

9. Budou splněny podmínky Policie České republiky ze dne 2.9.2009, č.j. KRPS-110314/ČJ-2009-
011406: 

Jestliže by stavbou došlo k omezení silničního provozu na pozemních komunikacích, budou 
předložena dopravně inženýrská opatření k odsouhlasení.  

10. Budou splněny podmínky Vodohospodářské společnosti Benešov, s. r.o. ze dne 11.9.2009, 
č.j. vyj/Psáry-Dolní Jirčany/Z/2009: 
1) Užívání řadů splaškové kanalizace je možné až po proběhnutí zkapacitnění ČOV Psáry a užívání 

vodovodních řadů je možné až po vybudování a zkolaudování vodojemu Na vysoké včetně ATS 
stanice. 

2) Na vodovodních řadech (v uzlových bodech) budou za účelem ovládání vodovodní sítě vhodně 
umístěny uzavírací armatury. 

3) Na tlakových kanalizačních přípojkách budou domovní uzávěry umístěné na veřejném 
prostranství. Domovní čerpací stanice budou jednotné. 

4) Větve tlakové kanalizace budou ukončeny v uklidňovacích šachtách. 
5) Požadujeme předložit další stupeň projektové dokumentace. 

11. Budou splněny podmínky ČEZ Distribuce, a.s. ze dne 3.9.2009, č.j. MH 163/09: 
Bude respektováno stávající energetické zařízení včetně ochranných pásem dle zákona 
č. 458/2000 Sb.: 

• podzemní vedení vysokého napětí 22 kV 
• nadzemní vedení nízkého napětí 0,4 kV 
• podzemní vedení nízkého napětí 0,4 kV 
• trafostanice 22/0,4 kV č. PZ_6071 – Na vysoké 
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• trafostanice 22/0,4 kV č. PZ_6159 – U Lesa 

12. Budou splněny podmínky Pražské plynárenské Distribuce, a.s. ze dne 31.8.2009, 
č.j. 932/Ho/ORDS/09: 

Požadujeme plně respektovat bezpečný a spolehlivý provoz plynárenských zařízení.  
Další stupeň projektové dokumentace bude předložen k posouzení. 

13. Budou splněny podmínky Telefónica O2 Czech Republic, a.s. dne 31.8.2009, 
č.j. 102604/09/CPH/VV0: 

V dalším stupni projektové dokumentace je třeba naše SEK zakreslit do situace Vaší stavby, 
okótovat od pevných bodů a zároveň okótovat od stejných pevných bodů i Vámi plánovanou 
stavbu inženýrských sítí. 
Inženýrské sítě umístěte dle ČSN 73 6005 mimo naše SEK a tak, aby pásmo vyhrazené ČSN pro 
sdělovací kabely zůstalo volné pro naši potřebu. 
Na trasách kabelů společnosti Telefónica 02 Czech Republic, a.s. nesmí být skladován žádný 
materiál ani postaveny přístřešky, nesmí se vysazovat trvalé porosty umístit parkoviště, ani 
zařízení staveniště, navyšovat nebo snižovat terén - niveleta musí zůstat stejná. Prostor nad SEK 
musí zůstat volný. 
Kabely společnosti Telefónica 02 Czech Republic, a.s. nesmí být umístěny pod obrubníkem, nebo 
pod odvodňovacím žlabem, ve vozovce a zpevněných plochách v podélném směru, přechody přes 
komunikace je třeba umísťovat kolmo. 

14. Budou splněny podmínky Povodí Vltavy, státní podnik, závod Dolní Vltava ze dne 14.9.2009, 
č.j. 2009/40762/243: 
1) Napojení nové lokality na stávající IS bude projednáno s příslušnými správci. 
2) V PD pro stavební povolení budou řešeny ČS. 
3) ČS budou mít dostatečný akumulační prostor, který pojme alespoň 6-8 hodinovou produkci 

odpadních vod. ČS budou vybaveny signalizací poruchy čerpadel s napojením na stálou obsluhu. 
4) Do splaškové kanalizace nebudou odváděny žádné dešťové vody, což bude smluvně podchyceno 

s majiteli nemovitostí. 
5) Do splaškové kanalizace budou napojeny pouze odpadní splaškové vody v souladu 

s Kanalizačním řádem, toto bude smluvní podmínkou napojení jednotlivých nemovitostí. 
Upozorňujeme, že odpady z drtičů odpadků nejsou dle zákona č. 254/2001 Sb., § 38 odst.1), o 
vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů a zákona o 
odpadech č. 185/2001 Sb. odpadními vodami. 

15. Budou splněny podmínky Pražské vodovody a kanalizace, a.s. ze dne 28.8.2009, 
č.j. 19359/OTČP/Nech/09: 

Do horninového prostředí v ochranných pásmech štolového přivaděče nesmí být zaváděny žádné 
kapaliny nebo jiné látky, jejichž případný únik by mohl kontaminovat okolní horninové prostředí 
a ovlivnit jeho hydrogeologický režim. 

 

 

Účastníci řízení na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu: 

Obec Psáry, Pražská 137, 252 44  Psáry 
 

 

Odůvodnění: 

Dne 30.9.2009 podal žadatel žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby. K žádosti nebyly doloženy 
veškeré doklady nutné k vydání rozhodnutí, žadatel byl vyzván k jejich doplnění. Doklady  a upravená 
projektová dokumentace byly doplněny dne 17.12.2009.  

Stavební úřad oznámil dne 28.12.2009 zahájení územního řízení známým účastníkům řízení a dotčeným 
orgánům. K projednání žádosti současně nařídil veřejné ústní jednání na den 3.2.2010, o jehož výsledku 
byl sepsán protokol. Při veřejném projednání bylo zkonstatováno, že stavbou nebude dotčen pozemek 
parc. č. 161/2 v katastrálním území Horní Jirčany. 

Umístění stavby je v souladu se schválenou územně plánovací dokumentací. Umístění stavby vyhovuje 
obecným požadavkům na využívání území. 
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Stanoviska sdělili: 

• Městský úřad Černošice, Odbor životního prostředí dne 2.9.2009, č.j. ŽP/MEUC-041334/2009/Kot 
• Městský úřad Černošice, Odbor dopravy dne 29.9.2009, č.j. MEUC-041335/2009-280-Šo 
• Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje dne 8.10.2009, č.j. HSKL-58-749/KL-2009 
• Krajská hygienická stanice Středočeského kraje dne 31.8.2009, č.j. 10685-212/09/HOK/Ri 
• Policie České republiky dne 2.9.2009, č.j. KRPS-110314/ČJ-2009-011406 
• Vojenská ubytovací a stavební správa Praha dne 10.8.2009, č.j. ÚP/241-15/09 
• Ministerstvo vnitra dne 30.9.2009 
• Obecní úřad Psáry dne 6.11.2009, č.j. OU/03223/09 
• Obecní úřad Jesenice dne 9.9.2009,č.j. OúJ/7428/2009 
• Vodohospodářská společnost Benešov, s. r.o. dne 11.9.2009, č.j. vyj/Psáry-Dolní Jirčany/Z/2009 
• ČEZ Distribuce, a.s. dne 3.9.2009, č.j. MH 163/09 
• Pražská plynárenská Distribuce, a.s. dne 31.8.2009, č.j. 932/Ho/ORDS/09 
• Telefónica O2 Czech Republic, a.s. dne 31.8.2009, č.j. 102604/09/CPH/VV0 
• Povodí Vltavy, státní podnik, závod Dolní Vltava dne 14.9.2009, č.j. 2009/40762/243 
• 1. SčV, a.s. dne 25.8.2009 
• Pražské vodovody a kanalizace, a.s. dne 28.8.2009, č.j. 19359/OTČP/Nech/09 
• RWE Distribuční služby, s.r.o. dne 26.8.2009, č.j. 4908/09/179 
• Zemědělská vodohospodářská správa, Oblast povodí Vltavy dne 31.8.2009, č.j. OPV/PH/763/09-St 
• NIPI ČR, o.s. dne 26.8.2009, č.j. 723/08-09 Ně 
• ČEZ ICT Services dne 6.10.2009 

Předložené doklady: 

• Souhlas s vydáním územního rozhodnutí ze dne 24.9.2009, č.j. PF/8684/09/Pz, Pozemkový fond 
České republiky 

• Souhlas s vydáním územního rozhodnutí ze dne 19.10.2009, Karel Mandlík, Ludmila Mandlíková 
• Souhlas s umístěním stavby ze dne 9.9.2009, č.j. OúJ/7428/2009, Obec Jesenice 

Stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených orgánů 
vyžadovaných zvláštními předpisy a zahrnul je do podmínek rozhodnutí. 

Stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve 
výroku uvedených. 

Účastníci řízení - další dotčené osoby: 

vlastníci dotčených pozemků (Karel Mandlík, Ludmila Mandlíková, Pozemkový fond České 
republiky) a vlastníci pozemků a objektů v lokalitě Vysoká při ulici Hlavní, Vysoká a Na Vysoké 

 

Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků: 

-  Účastníci neuplatnili návrhy a námitky. 

 

Vyhodnocení připomínek veřejnosti: 

- Veřejnost neuplatnila připomínky. 

 

Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí: 

- Účastníci se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili. 

 

Poučení účastníků: 

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu 
Středočeského kraje podáním u zdejšího správního orgánu. 
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Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a 
aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je 
správní orgán na náklady účastníka. 

Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. 
Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné. 

Stavební úřad po právní moci rozhodnutí předá ověřenou dokumentaci žadateli, případně obecnímu 
úřadu, jehož územního obvodu se umístění stavby týká, není-li sám stavebním úřadem, popřípadě též 
speciálnímu stavebnímu úřadu. 

Rozhodnutí má podle § 93 odst. 1 stavebního zákona platnost 2 roky. Podmínky rozhodnutí o umístění 
stavby platí po dobu trvání stavby či zařízení, nedošlo-li z povahy věci k jejich konzumaci. 
 
 
 

Ing. Kateřina Vokounová 
vedoucí stavebního úřadu 
oprávněná úřední osoba 

  
 
 
 
  
Toto oznámení rozhodnutí musí být vyvěšeno na úřední desce po dobu 15 dnů. 
 
 
 
Vyvěšeno dne: ..............................   Sejmuto dne: .................................... 
 
 
 
Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení rozhodnutí. 
 
 
 
 
Poplatek: 
Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích položky 18 písm. a) ve výši 1000 
Kč byl zaplacen. 
 
 
 
 

Obdrží: 
dodejky 
Obec Psáry, IDDS: rvhbuxe 
IRNA s.r.o., IDDS: humcwib 
Obecní úřad Psáry, IDDS: rvhbuxe – k vyvěšení na úřední desce 
Obecní úřad Jesenice, interní poštou – k vyvěšení na úřední desce 
 
veřejnou vyhláškou 
vlastníci dotčených pozemků 

Karel Mandlík, Herálecká I č.p. 1578/10, Krč, 140 00  Praha 4 
Ludmila Mandlíková, Herálecká I č.p. 1578/10, Krč, 140 00  Praha 4 
Pozemkový fond České republiky, IDDS: mrbaiz9 

vlastníci pozemků a objektů v lokalitě Vysoká při ulici Hlavní, Vysoká a Na Vysoké 
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dotčené správní úřady 
Městský úřad Černošice, Odbor životního prostředí, IDDS: u46bwy4 
Městský úřad Černošice, Odbor dopravy, IDDS: u46bwy4 
Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje, IDDS: dz4aa73 
Krajská hygienická stanice Středočeského kraje, IDDS: hhcai8e 
Policie České republiky, KŘP Středočeského kraje, Dopravní inspektorát Praha venkov - jih, IDDS: 
2dtai5u 
Ministerstvo obrany, Vojenská ubytovací a stavební správa Praha, IDDS: hjyaavk 
Ministerstvo vnitra, IDDS: 6bnaawp 
Obecní úřad Psáry, IDDS: rvhbuxe 
Obecní úřad Jesenice, Silniční správní úřad, interní poštou 
  
ostatní 
Vodohospodářská společnost Benešov, s. r.o., IDDS: ts2a5gr 
ČEZ Distribuce, a.s., IDDS: qihdk9n 
Pražská plynárenská Distribuce, a.s., IDDS: w9qfskt 
Telefónica O2 Czech Republic, a.s., IDDS: d79ch2h 
Povodí Vltavy, státní podnik, závod Dolní Vltava, IDDS: gg4t8hf 
Stavební úřad Jesenice, archiv 
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