MĚSTSKÝ ÚŘAD VLAŠIM
odbor životního prostředí
Jana Masaryka 302, 258 14 Vlašim, tel: 317840732,e-mail: jana.vrbova@mesto-vlasim.cz
=========================================================================================

čj. ZIP 29 931/10 – 691/2010 VrJ
vyřizuje: Jana Vrbová

ve Vlašimi dne 6.12.2010

Veřejná vyhláška

Dne 13.10.2010 podala Obec Rataje, Rataje 70, 258 01 Vlašim, IČ 00232611 zastoupená
Ing. Karlem Křížem, Dolnokralovická 1294, 258 01 Vlašim u Odboru životního prostředí MěÚ
Vlašim žádost o stavební povolení stavby pod názvem „Rataje revitalizace části povodí Ratajského
potoka“ v k.ú. Rataje a s ní spojeného nakládání s povrchovými vodami – k jejich vzdouvání a
akumulaci za účelem zadržení vody v krajině, krajinotvorný prvek
Stavba bude provedena na pozemcích p.č. 865, 864, 863, 862, 861, 860/1, 860/2, 857, 856, 853, 852,
849/1, 849/2, 848, 847, 846, 844/1, 844/2, 843, 842, 841, 840, 839, 838, 837, 836, 835, 834, 832, 829,
828, 827, 826, 825, 824, 823, 679/10, 675, 674, 673, 672, 667/1, 667/2, 666/1, 666/2, 665, 664, 663,
662, 661, 660, 658, 657, 656, 653, 652, 651, 650, 649, 646/1, 646/2, 645, 642, 641, 637, 635, 634/1,
634/2, 633, 632, 631, 630, 629, 628/1, 628/2, 627, 626, 623, 622, 621 vše původní pozemkový katastr
v k.ú. Rataje u Vlašimi a bude členěna na tyto stavební objekty:
SO 01 – retenční nádrž
- Hráz bude provedena jako zemní, homogenní ze zemin vytěžených v budoucí zátopě nádrže.
Koruna hráze bude mít šířku 3,5 m a délce 46,6 m, bude zatravněná, nepojízdná, opevněná
pouze v místě bezpečnostního přelivu. Dále bude opevněn návodní líc, stabilizovaný patkou.
Vzdušní líc bude zatravněn.
- Zemník - bude odtěženo cca 1020 m3 zemin na stavbu hráze a další zeminy do hloubky cca1,5
m. Svahy břehů v zátopě nádrže budou provedeny ve sklonu 1:3.
- Požerák – prefabrikovaný, osazený dvojitou dlužovou stěnou z fošen a česlovým segmentem.
Jeho přelivná hrana bude dlouhá 830 mm. Osazen bude na roznášecí desku, opatřen
uzamykatelným poklopem a doplněn dřevěnou lávkou.
- Spodní výpust – bude provedena z železobetonových trub DN 500 s obetonováním o délce
15,35 m. Pod ní je navržen vývar délky 5,35m opevnění dlažbou z lomového kamene.
- Bezpečnostní přeliv – dimenzovaný na stoletý průtok, o šířce přelivné hrany 10 m, při výšce
přelivného paprsku 0,5 m. Skluz za přelivnou hranou bude opevněn dlažbou z lomového
kamene do betonu ve sklonu 20%, ukončený vývarem délky 6,8 m a zemním korytem
napojeným do revitalizovaného koryta toku Ratajského potoka.
SO 02 – revitalizace koryta Ratajského potoka
- Je navrženo v délce cca 902 m současného stavu. Mezi km 0,0 - 0,527, 0,620 – 0,764 a 0,829
– 0,959 bude vytvořeno nové koryto, lichoběžníkové se šířkou ve dně 1 m s 20 balvanitými
skluzy a 6 stabilizačními prahy. Dno a břehy budou opevněny hrubým štěrkem, břehy budou
ve sklonu 1:3 – 1:5 budou od km 0,620 doplněny bermou. Nad opevněním budou břehy osety
a doplněny břehovým porostem. V úseku mezi km 0,265 – 0,282 a 0,764 – 0,829 zůstane
koryto toku zachováno v původním stavu.
SO 03 – ozelenění

-

Bude provedeno výhradně z místních druhů – vrbové pruty, keře a stromy – dub zimní, lípa
srdčitá, jilm habrolistý olše lepkavá, vrba bíla, jíva.

Nakládání s vodami je požadováno na 99 let s těmito parametry:
Celkový objem akumulované (vzduté) vody
2693 m3
Maximální hladina akumulované (vzduté) vody
423 m n.m. Bpv

Městský úřad ve Vlašimi, odbor životního prostředí, jako místně a věcně příslušný vodoprávní úřad ve
smyslu § 104 odst. 2 písm.c) zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů ( vodní
zákon) a dle § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád v platném znění, a jako speciální stavební úřad
ve smyslu § 15 odst. 1 písm. d) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu ve
znění pozdějších předpisů (stavební zákon), oznamuje dle § 112 odst. 1 výše citovaného stavebního
zákona v souladu s § 115 odst. 8 citovaného vodního zákona a § 25 odst.

zahájení vodoprávního řízení
se schůzkou pozvaných 18. 1. 2011 v 10.00 hod. na Obecním úřadě v Ratajích
Účastníci řízení mohou své námitky a připomínky uplatnit nejpozději při ústním jednání, jinak k nim
nebude přihlédnuto. Ve stejné době mohou sdělit svá stanoviska i dotčené orgány státní správy, jinak
k nim nebude přihlédnuto.

Do dokladů rozhodnutí lze nahlédnout a případné připomínky uplatnit na odboru ŽP MěÚ Vlašim,
Dvůr 413, I. patro, úřední dny pondělí, středa od 8.00 – 17.00 hod. a pátek od 12.00 – 14.00 hod.
Nechá-li se některý z účastníků zastupovat, předloží jeho zástupce písemnou plnou moc.

Jana Vrbová
oprávněná úřední osoba
otisk úředního razítka

Digitálně podepsal Ladislav Slezák
Datum: 09.12.2010 09:56:54 +01:00

Tato vyhláška musí být vyvěšena na úřední desce OÚ Rataje i na elektronické úřední desce Obce
Rataje po dobu 15-ti dnů

obdrží:
účastníci řízení – veřejnou vyhláškou
zástupce žadatele ( na dodejku)
- Ing. Karel Kříž, Dolnokralovická 1294, 258 01 Vlašim
stavebník (do datové schránky)
- Obec Rataje, Rataje 70, 258 01 Vlašim
Dotčené orgány: ( doporučeně)
- MěÚ Vlašim, J.Masaryka 302, 258 14 Vlašim, ochrana přírody
- KÚSK Praha, Zborovská 11, 150 00 Praha 5 , odbor životního prostředí a zemědělství,
ochrana přírody
- Drážní úřad, Wilsonova 300/8, 120 00 Praha 2
Na vědomí:
- Povodí Vltavy s.p. Praha, Grafická 36, 150 21 Praha 5
- ZVHS Benešov, Oblast povodí Vltavy, pracoviště Benešov, Poštovní 2079, 256 01 Benešov
- MěÚ Vlašim, J. Masaryka 302, 258 14 Vlašim, OV a ÚP
- ZO ČSOP, Pláteníkova 264, 258 01 Vlašim
- Svaz ochrany přírody a krajiny ČR, 021 Podblanická základní organizace, Světlá 3, 257 06
Louňovice pod Blaníkem

Tato vyhláška musí být vyvěšena na úřední desce OÚ Rataje i na elektronické úřední desce Obce
Rataje po dobu 15-ti dnů

Vyvěšeno………………….

Sejmuto…………………..

razítko, podpis………………….

