
Městský úřad Jesenice, okr. Praha - západ 
Stavební úřad 

IČ 00241318, Budějovická 303, 252 42 Jesenice,  

e-mail: vystavba@mujesenice.cz, telefon: 241 021 729, bankovní spojení: KB Praha 4, č.ú. 3725111 / 0100  
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č.j.: 

SÚ/15622/2016/VOJ 
MěÚJ/07336/2017/VoM 

Jesenice dne 6.6.2017 

vyřizuje: 
tel: 
e-mail: 

Milada Vojanová 
226 805 935 
milada.vojanova@mujesenice.cz 

 

 

 

ROZHODNUTÍ 
ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ 

Městský úřad Jesenice, stavební úřad, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. d) 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 21.12.2016 podal 

Obec Psáry, IČO 00241580, Pražská 137, 252 44  Psáry, kterou zastupuje Ing. Martin Rieger, 
IČO 16484401, nar. 28.8.1965, Paškova 339, 156 00  Praha 5 

(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 rozhodování, územního opatření a stavebního řádu 

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 
nazvané: 

„Vodovod a vodovodní přípojky - lokalita Na Vyhlídce“ 

na pozemcích parc. č. 343/3 (ostatní plocha), parc. č. 343/82 (ostatní plocha), parc. č. 343/83 (ostatní 
plocha), parc. č. 343/99 (ostatní plocha), parc. č. 343/176 v katastrálním území Dolní Jirčany, tak jak je 
navrženo v ověřené dokumentaci, kterou je  situace v katastrální mapě v měř.: 1:500 a podrobná situace 
v měřítku 1:500. 

Stavba obsahuje: 

Prodloužení stávajícího vodovodního řadu od záložního napojení  na křižovatce ul. Pod Lesíkem 
a Pod Vysokou přes ul. Duhová do ul. Na Vyhlídce. Jednotlivé větve řadu jsou označeny jako DPV,  
DDV a DNV. 

 

II. Stanoví podmínky pro umístění stavby:  

1. Řad DPV  - PE 90 dl. 73,2 m bude  vycházet ze záložního napojení „J1-1“  v ul. Pod Lesíkem 
východním směrem na pozemcích  343/99, 343/176 a 343/83  k.ú. Dolní Jirčany (všechny dále 
uváděné pozemky jsou v k.ú.   Dolní Jirčany) a bude pokračovat  až na křižovatku s ul. Duhová, 
kde bude kolmo lomit. 

2. Řad DDV – PE 90, dl. 74,30 m  bude pokračovat z DPV jižním směrem na pozemcích 343/83, 
343/82 a bude napojen do prodloužení vodovodního řadu ve výstavbě umístěného územním 
rozhodnutím ze dne 22.8.2016, č.j. MěÚJ/10068/2016/VoM, spis. zn. SU/06915/VOJ (nabylo právní 
moci  dne  18.9.2016).  

3. Na křižovatce ul. Duhová a Na Vyhlídce bude východním směrem do  ul. Na Vyhlídce odbočovat 
Řad DNV – PE, dl. 103,60 m, který bude ukončen na úrovni severozápadního nároží pozemku 
č.parc. 343/26.   
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4. Po celé délce všech řadů bude kolmo odbočovat 11 přípojek DN 32, průměrné délky 4,00 m   

ke hranicím pozemků č.parc.  343/76, 343/77, 343/85, 343/86, 343/22, 343/24, 343/87, 343/25, 
343/171, 343/172, 383/26.  

5. Stavba Řadu DNV musí být věcně a časově koordinována s výše uvedeným prodloužením  
vodovodního řadu na pozemku č.parc. 343/83. 

6. V dokumentaci pro vodoprávní řízení musí být splněny podmínky pro provádění stavby dotčených  
orgánů, správců sítí, jichž se stavba dotýká,  Povodí Vltavy a Želivské provozní, a.s. 

 

Účastníci řízení, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu (dle § 27 odst. 1 písm. a/ zákona 
č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, dále jen „správní řád“): 
Obec Psáry,  

 

Odůvodnění: 

Dne 21.12.2016 podal žadatel žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby. Protože žádost nebyla úplná 
a nebyla doložena všemi podklady a závaznými stanovisky potřebnými pro její řádné posouzení, byl 
žadatel dne 10.1.2017 vyzván k doplnění žádosti a řízení bylo přerušeno. Žádost byla doplněna 
dne 27.3.2017. 
 
Účastníci řízení podle § 85 stavebního zákona: 
odst. 1 písm. a)  žadatel: Obec Psáry 
odst. 1 písm. b) obec, na jejímž území má být záměr uskutečněn: Obec Psáry 
odst. 2 písm. a)  vlastník  pozemků dotčených stavbou : Obec Psáry  
odst. 2 písm. b) vlastníci pozemků, jejichž vlastnická nebo jiná věcná práva k sousedním pozemkům 
nebo stavbám na nich  mohou být umístěním stavby dotčena: Římskokatolická farnost Jílové u Prahy, 
Tomáš Číhal, Vladimír Havlíček,  Radek Havlíček. Bohuslav Sajler, Milena Sajlerová, Gaudeos s.r.o., 
Marie Faixová, Daniel Beneš, Věra Kédlová, Ing. Michal Zlesák, Václav Tyl, Jana Tylová, Václav Uher, 
Eva Uhrová, Roman Uher, Petr Havran, Tomáš Havran, Lukáš Havran, ČEZ distribuce, VHS Benešov. 
odst. 2 písm. c) osoby, o kterých tak stanoví zvláštní právní předpis: podle § 70 odst. 3) zákona 
č. 114/1992  Sb., o ochraně přírody a krajiny -  stavební úřad neoznamoval zahájení řízení žádným 
občanským sdružením, neboť  podle  stanoviska odboru životního prostředí č.j. MUCE 9337/2017 
OŽP/Dv ze dne  10.2.2017 není  stavba zásahem do významného krajinného prvku, nemá vliv na ovzduší, 
netýká se pozemků zemědělského půdního fondu ani  pozemků určených k plnění funkce lesa.   
 

Stavební úřad oznámil opatřením č.j.MěÚJ/04814/2017/VoM ze dne 10.4.2017 a jeho opravou (chybně 
zvedená čísla pozemků, ke kterým budou vedeny jednotlivé přípojky) č.j. MěÚJ/05045/2017/VoM         
ze  dne 13.4.2017 zahájení územního řízení známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům. Současně 
podle ustanovení § 87 odst. 1 stavebního zákona upustil od ústního jednání, protože mu byly dobře známy 
poměry v území a žádost poskytovala dostatečný podklad pro posouzení záměru, a stanovil, že ve lhůtě 
do 15 dnů od doručení tohoto oznámení mohou účastníci řízení uplatnit své námitky a dotčené orgány 
svá závazná stanoviska.  

Stavební úřad v provedeném územním řízení přezkoumal předloženou žádost a zjistil, že jejím 
uskutečněním nejsou ohroženy zájmy chráněné stavebním zákonem, předpisy vydanými k jeho provedení 
a zvláštními předpisy.  

Umístění stavby je v souladu se schválenou územně plánovací dokumentací – dotčené pozemky se podle 
územního plánu obce Psáry nacházejí v ploše označené jako B 12 V – bydlení městského typu, 
kde umístění sítí technického vybavení není s funkčním využitím v rozporu. 

Stavba a vyhovuje obecným požadavkům na využívání území podle vyhl.č. 501/2006 a technickým 
požadavkům na stavby podle vyhl.č.268/2009 Sb. výstavbu. 

Stanoviska sdělili: 
- OŽP MÚ Černošice č.j. MUCE 9337/2017 OŽP/Dv  dne 10.2.2017 

- HZS Středočeského kraje Ev.č. PZ-51-2/2017/PD 23.1.2017 
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- KHS Středočeského kraje č.j. KHSSC 03653/2017 dne  27.7.2017 

- Želivská provozní a.s. zn. Z40/17V080 dne 14.2.2017 

- VHS Benešov zn./Vyj/Vn2017 dne 23.2.2017 

- Povodí Vltavy zn. 4639/2017-243-Sy dne 25.1.2017CETIN č.j. 653878/16 8.7.2016 

- ČEZ Distribuce zn. 0100635966 28.9.2016 

- OÚ Psáry, silniční správní úřad 3.3.2017 

- Pražská plynárenská distribuce zn 2017/OSDS/01262 7.3.2017Ústav archeologické a památkové péče 
Středních Čech zn. 1198/2017 16.3.2017 

- Vodafon CZ zn. 170313-01173730 13.3.2017 

- eHAMET č.j.24174/17 17.3.2017 

- T.Mobil CZ zn. E09123/17 

- MO-SEM Praha č.j. ÚP 497/14-287-21017 17.3.2017 

Dále byla předložena smlouva o bezúplatném převodu pozemku č.p.343/176  mezi  Obcí Psáry a Úřadem 
pro zastupování státu ve věcech majetkových ze dne 26.1.2017  

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

Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků: nebyly vzneseny 

Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí: účastníci se k podkladům rozhodnutí 
nevyjádřili. 

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

Upozornění: 

Povolení vodovodního řadu  podléhá vodoprávnímu řízení. 

Stavební úřad po dni nabytí právní moci územního rozhodnutí doručí žadateli stejnopis písemného 
vyhotovení územního rozhodnutí opatřený doložkou právní moci spolu s ověřenou grafickou přílohou, 
stejnopis písemného vyhotovení územního rozhodnutí opatřený doložkou právní moci doručí také místně 
příslušnému obecnímu úřadu, pokud není stavebním úřadem, a jde-li o stavby podle § 15 nebo 16 
stavebního zákona, také stavebnímu úřadu příslušnému k povolení stavby. 

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. 

 

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. 

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. 

 
 

                                                                                    „otisk úředního razítka“ 

 
 

Ing. Jan Hašek 
vedoucí stavebního úřadu 

  
 
 
Za správnost vyhotovení: M. Vojanová 
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Poplatek: 
Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích položky 17 odst. 1 písm. f) 
ve výši 20000 Kč byl uhrazen. 
 
Obdrží: 
Na dodejku: 
Ing. Martin Rieger, IDDS: sakd26r 
Ing. Michal Zlesák, Na Vyhlídce č.p. 508, Dolní Jirčany, 252 44  Psáry 
Václav Tyl, Větrná č.p. 544, Dolní Jirčany, 252 44  Psáry 
Jana Tylová, Větrná č.p. 544, Dolní Jirčany, 252 44  Psáry 
Václav Uher, Točitá č.p. 1714/2, 140 00  Praha 4-Krč 
Eva Uhrová, Točitá č.p. 1714/2, 140 00  Praha 4-Krč 
Roman Uher, Větrná č.p. 612, Dolní Jirčany, 252 44  Psáry 
Petr Havran, Boleslavova č.p. 1526/22, 140 00  Praha 4-Nusle 
Tomáš Havran, Boleslavova č.p. 1526/22, 140 00  Praha 4-Nusle 
Lukáš Havran, Pod Vysokou č.p. 541, Dolní Jirčany, 252 44  Psáry 
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, IDDS: 96vaa2e 
Římskokatolická farnost Jílové u Prahy, Masarykovo náměstí č.p. 15, 254 01  Jílové u Prahy 
Tomáš Číhal, Žžkovav tř. č.p. 225/5, 370 01  České Budějovice 1 
Vladimír Havlíček, Duhová č.p. 593, Dolní Jirčany, 252 44  Psáry 
Radek Havlíček, IDDS: s8er8k9 
Bohuslav Sajler, Zlešická č.p. 1848/5, Praha 4-Chodov, 148 00  Praha 414 
Milena Sajlerová, Zlešická č.p. 1848/5, Praha 4-Chodov, 148 00  Praha 414 
Gaudeos s.r.o., IDDS: j9xi3gq 
Marie Faixová, Ploučnická č.p. 1611/19, Kunratice, 148 00  Praha 414 
Daniel Beneš, IDDS: pui8p2m 
Věra Kédlová, IDDS: 4eg5tum 
ČEZ Distribuce, a. s., IDDS: v95uqfy 
Vodohospodářská společnost Benešov, s.r.o., IDDS: ts2a5gr 
  
Dotčené správní orgány: 
Obec Psáry, IDDS: rvhbuxe 
Městský úřad Černošice, odbor školství, kultury a cestovního ruchu, IDDS: u46bwy4 
Městský úřad Černošice, odbor životního prostředí, IDDS: u46bwy4 
Krajská hygienická stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze, IDDS: hhcai8e 
Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje, krajské ředitelství, IDDS: dz4aa73 
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