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VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA 

OZNÁMENÍ 

O ZAHÁJENÍ ŘÍZENÍ 
 

Zahájení řízení podle § 47 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 
"správní řád"), podle § 115 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní 
zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "vodní zákon"), ve věci vydání společného povolení 
podle § 94j zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon") a povolení k vypouštění odpadních vod do vod 
podzemních podle § 8 odst. 1 písm. c) vodního zákona. 
 

Obec Pičín, IČO 00243035, Pičín 154, 262 25  Pičín, 
kterou zastupuje UREŠ vhprojekt s.r.o., IČO 29136717, Hlinomazova 670, 261 01  Příbram 

(dále jen "stavebník") dne 15.06.2022 podala žádost o vydání společného povolení ke zřízení vodního díla: 

"Pičín – veřejné odběrné místo vodovodu" 

(dále jen "stavba"), vč. povolení k vypouštění odpadních vod. Uvedeným dnem bylo zahájeno řízení. 

Údaje o místu předmětu rozhodnutí: 
Název kraje Středočeský 
Název obce Pičín 
Parcelní čísla dle evidence KN (druh 
pozemku) a název KÚ 

parc. č. 401/1 (ostatní plocha), parc. č. 413/1 (trvalý travní 
porost), parc. č. 413/3 (trvalý travní porost), parc. č. 1426/1 
(ostatní plocha) v katastrálním území Pičín  

Přibližné určení polohy  
(souřadnice X, Y) 

KÚV: 1077556, 774663 
vsak: 1077555, 774660 

Vzdálenosti od hranic pozemků KÚV na parc. č. 401/1: 7,25 m od pozemku parc. č. 408/13 
a 5,37 m od pozemku parc. č. 401/5, v KÚ Pičín 
vsak na parc. č. 401/1: 2,75 m od pozemku parc. č. 408/13 
a 3,29 m od pozemku parc. č. 401/5, v KÚ Pičín 

Hydrologické pořadí 1-08-05-0960-0-00 
Hydrogeologický rajon 6250 

Údaje o předmětu rozhodnutí: 

Stavba obsahuje: 

- SO 01 – Kontejnerová úpravna vody 

 SO 01-1 Kontejner ÚV o ploše 6,06x2,44 m (dále jen "KÚV") 

 SO 01-2 Elektročást – silový kabel v délce 551 m a ovládací kabel v délce 513 m 

 SO 01-3 Vsakovací objekt – jímka o průměru 1,7 m (dále jen "vsak") 

 SO 01-4 Zpevněná plocha 6,8x2,7 m 

- SO 02 – Výtlačný řad z vrtu PE 100RC, SDR11, D=40 mm a D 63 mm, každý v délce 513,49 m 

- PS 01 – Vodojem, úpravna vody – technologická část Quv=5 m3/de 

- PS 02 – Vodní zdroje – technologická část Qč=0,28 l/s 
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Údaje o navrhovaném množství a jakosti vypouštěných vod 

- ukazatele jakosti předčištěných odpadních vod (mg/l): CHSKCr 150, BSK5 40, N-NH4
+ 20, NL 30,  

- projednávané množství: průměr 0,0006 l/s, max. 0,0012 l/s, max. 2 m3/měsíc, 19 m3/rok. 

Vypouštět odpadní vody se navrhuje povolit na dobu 10 let. 
 

Městský úřad Příbram, Odbor životního prostředí, jako vodoprávní úřad příslušný podle § 104 odst. 2 
písm. c) ve spojení s § 106 odst. 1 vodního zákona, a speciální stavební úřad příslušný podle § 15 odst. 5 
vodního zákona a § 15 odst. 1 písm. d) a § 94j odst. 1 stavebního zákona, a jako místně příslušný 
správní orgán podle § 11 odst. 1 písm. a) a b) správního řádu, oznamuje podle § 94m stavebního zákona 
zahájení společného územního a stavebního řízení, ve kterém podle § 94m odst. 3 stavebního zákona 
upouští od ohledání na místě a ústního jednání. Dotčené orgány mohou uplatnit závazná stanoviska 
a účastníci řízení své námitky, popřípadě důkazy do 

15 dnů od doručení tohoto oznámení. 

K později uplatněným závazným stanoviskům, námitkám, popřípadě důkazům nebude přihlédnuto. 
Účastníkům řízení je, ve smyslu § 36 odst. 3 správního řádu, dána možnost se vyjádřit k podkladům 
rozhodnutí před jeho vydáním, a to ve lhůtě do 3 pracovních dnů od výše stanovené lhůty pro námitky 
účastníků řízení. Po uplynutí této lhůty bude vydáno rozhodnutí ve věci. 

Účastníci řízení mohou nahlížet do podkladů pro vydání rozhodnutí (Městský úřad Příbram, Odbor 
životního prostředí, úřední dny Po, St 8 - 17, jinak po telefonické domluvě). 

Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním pozemkům: parc. č. 389/6, 390/1, 390/8, 
395, 398, 400, 401/5, 401/6, 408/2, 408/3, 408/8, 408/13, 408/14, 408/15, 408/16, 408/17, 408/18, 
408/24, 411, 412, 413/2, 414, 417, 418/1, 423/1, 423/2, 424/2, 424/3, 424/4, 478, 483, 491, 492, 493, 
496/1, 496/2, 500, 505, 507, 509, 519, 531/16, 532, 533, 534, 535, 537, 538, 539, 540, 542, 549, 551, 
552, 554, 555, 556, 557, 558, 559, 613, 1426/2, 1427, 1431, 1432, 1507/15, 1507/16, 1508 
v katastrálním území Pičín. 

 

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. Účastník řízení ve svých námitkách 
uvede skutečnosti, které zakládají jeho postavení jako účastníka řízení, a důvody podání námitek; 
k námitkám, které překračují uvedený rozsah, se nepřihlíží. K námitkám účastníků řízení, které byly nebo 
mohly být uplatněny při územním řízení, při pořizování územně plánovací dokumentace 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. 

 

"otisk razítka" 

 
 
 
 
  
Ing. Miloš Dubovský 
referent oddělení vodního hospodářství 
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Tato písemnost musí být vyvěšena po dobu 15 dnů na úřední desce v obci Příbram a Pičín 
způsobem obvyklým a poté zpětně zaslán na vodoprávní úřad s potvrzenými daty vyvěšení a sejmutí. 
 
 
 
Vyvěšeno dne: ………………………… Sejmuto dne: ………………………… 
 
 
 
 
 
 
 
Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obdrží 
 
účastníci řízení: 
Obec Pičín, IDDS: xe2b49s 
 sídlo: Pičín č.p. 154, 262 25  Pičín 
UREŠ vhprojekt s.r.o., IDDS: hv7nu24 
 sídlo: Hlinomazova č.p. 670, Příbram II, 261 01  Příbram 1 
Povodí Vltavy, státní podnik, závod Dolní Vltava, IDDS: gg4t8hf 
 sídlo: Grafická č.p. 36, 150 21  Praha 5-Smíchov 
GasNet, s.r.o., IDDS: rdxzhzt 
 sídlo: Klíšská č.p. 940/96, Klíše, 400 01  Ústí nad Labem 1 
ČEZ Distribuce, a. s., IDDS: v95uqfy 
 sídlo: Teplická č.p. 874/8, Děčín IV-Podmokly, 405 02  Děčín 2 
ostatní účastníci řízení se v souladu s § 144 odst. 2 správního řádu vyrozumívají veřejnou vyhláškou 
  
dotčené správní orgány: 
Krajská hygienická stanice Stč. kraje se sídlem v Praze, územní pracoviště Příbram, IDDS: hhcai8e 
 sídlo: U Nemocnice č.p. 85, Příbram I, 261 01  Příbram 1 
Úřad městyse Jince, stavební úřad, IDDS: gewb4e4 
 sídlo: Čsl. dělostřelců č.p. 172, 262 23  Jince  
Městský úřad Příbram, SÚÚP, odd. územního plánování, Tyršova č.p. 108, Příbram I, 261 19  Příbram 1 
Městský úřad Příbram, Odbor životního prostředí, Tyršova č.p. 108, Příbram I, 261 01  Příbram 1 
 ochrana zemědělského půdního fondu 
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