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ROYAL DIAMOND - 
stavební společnost s r.o. 
IČ 47122439 
Na Zavadilce 1936/3 
160 00  Praha 6-Dejvice 

  
 

OZNÁMENÍ 
ZAHÁJENÍ ŘÍZENÍ A POZVÁNÍ K ÚSTNÍMU JEDNÁNÍ 

 

ROYAL DIAMOND - stavební společnost s r.o., IČ 47122439, Na Zavadilce 1936/3, 160 00  Praha 
6-Dejvice 

(dále jen "stavebník") dne 21.3.2011 podal žádost o vydání stavebního povolení ke zřízení vodního díla: 

Žebrák-Točník-vodovodní a tlakový kanalizační řad. 

Uvedeným dnem bylo zahájeno řízení. 

Údaje o místu předmětu rozhodnutí:  

pozemky p.č. 27, 25/9, 25/11, 25/15, 26/1, 26/13, 245/3, 245/5, 371/1, 363/1, 363/3, 245/1 k.ú. Točník 
pozemky p.č. 243/43, 243/45, 1265/3, 1265/5, 1265/6, 1265/11, 1204/5, 1265/7 k.ú. Žebrák 

Stavební objekty: 

Údaje o předmětu rozhodnutí: Je navrženo napojení areálu Točnického dvora na stávající vodovodní a 
stávající tlakový kanalizační řad.  

Vodovodní řad – je navržen od napojení na pozemku p.č. 1265/5 k.ú. Žebrák na stávající vodovodní 
řadv celkové délce 1133,8 m (větev 1-2 je délky 674,0 m, větev 2-3 je délky 459,8 m, materiál PE100, 
SDR11, 90x8,2) k napojení do Točnického dvora. 
Tlakový splaškový kanalizační řad – je navržen od napojení na stávající gravitační kanalizační řad na 
pozemku p.č. 1265/5 k.ú. Žebrák v celkové délce 1149,8 m (materiál PE100, SDR11, 90x8,2)  k napojení 
do Točnického dvora. 

 

Městský úřad Hořovice, odbor  výstavby a životního prostředí, jako vodoprávní úřad příslušný podle 
§ 105 odst. 2 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen "vodní zákon"), a speciální stavební úřad příslušný 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 a současně nařizuje k projednání 
žádosti ústní jednání spojené s ohledáním na místě na den 

17. května 2011 (úterý) v 9.00 hodin 

se schůzkou pozvaných na OÚ Točník. 

 

 

MĚSTSKÝ   ÚŘAD                                                                        Městský úřad Hořovice 
HOŘOVICE                                                                                                                Palackého náměstí 2 
ODBOR VÝSTAVBY A ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ                                                                                                                                       268 01  Hořovice 
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Dotčené orgány a účastníci řízení mohou závazná stanoviska a námitky, popřípadě důkazy uplatnit 
nejpozději při ústním jednání, jinak k nim nebude přihlédnuto. Účastníci řízení mohou nahlížet do 
podkladů rozhodnutí (Městský úřad Hořovice, odbor  výstavby a životního prostředí, úřední dny: Po a St 
8 - 17 v ostatní dny po telefonické domluvě). 

 

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. 

Pověřený zaměstnanec vodoprávního úřadu je podle § 172 odst. 1 stavebního zákona oprávněn při plnění 
úkolů vstupovat na cizí pozemky, stavby a do staveb s vědomím jejich vlastníků při zjišťování stavu 
stavby a pozemku nebo opatřování důkazů a dalších podkladů pro vydání správního rozhodnutí nebo 
opatření. 

Vodoprávní úřad může podle § 173 odst. 1 stavebního zákona uložit pořádkovou pokutu do 50 000 Kč 
tomu, kdo závažným způsobem ztěžuje postup v řízení anebo plnění úkolů podle § 172 odst. 1 stavebního 
zákona tím, že znemožňuje oprávněné úřední osobě nebo osobě jí přizvané vstup na svůj pozemek nebo 
stavbu. 

Nechá-li se některý z účastníků zastupovat, předloží jeho zástupce písemnou plnou moc. 
 
 
 
  
Ing. Daniela V. Dlouhá 
samostatný odborný referent 
  
Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů. 
 
Vyvěšeno dne: ..............................   Sejmuto dne: .................................... 
 
 
 
 
 
 
Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení. 
 
 
Obdrží: 
účastníci řízení(dodejky) 
ROYAL DIAMOND - stavební společnost s r.o., IDDS: zysx97h 
Město Žebrák, IDDS: 5wmbaar                           2x (1x vyvěsit) 
Obec Točník, IDDS: pziakhex                             2x (1x vyvěsit) 
VaK Beroun a.s., IDDS: 7vjgxyf 
Telefónica O2 Czech Republic, a.s., IČ 60193336, DLSS Kladno, IDDS: d79ch2h 
ČEZ Distribuce a.s.,, Teplická č.p. 874, 405 02  Děčín 2 
RWE Distribuční služby, s r.o., IDDS: jnnyjs6 
SÚS Kladno, Železárenská 1566, 272 01  Kladno 1 
Ing. Josef Záhořík, Náměstí č.p. 40, Neumětely, 267 24  Hostomice pod Brdy 
Anna Záhoříková, Náměstí č.p. 40, Neumětely, 267 24  Hostomice pod Brdy 
Libor Vašek, Točník č.p. 18, 267 51  Zdice 
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dotčené správní úřady 
MěÚ Žebrák, stavební úřad, Náměstí č.p. 1, 267 53  Žebrák 
Správa chráněné krajinné oblasti, Zbečno č.p. 5, 270 24  Zbečno 
KHS Střed.kraje,ÚP Beroun, IDDS: hhcai8e 
HZS Středočeského kraje, IČ 70885371, ÚO Beroun, IDDS: dz4aa73 
Obecní úřad Točník, Točník, 267 51  Zdice 
MěÚ Hořovice, odbor organizační, Palackého nám. č.p. 2, 268 01  Hořovice      1x vyvěsit 
MěÚ Hořovice odbor technický a dopravní, Palackého nám. č.p. 2, 268 01  Hořovice 
Městský úřad Žebrák, IDDS: 5wmbaar 
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