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Městský úřad Slaný 

odbor životního prostředí 

Velvarská 136, 274 01 Slaný 

E-mail podatelny: podatelna@meuslany.cz 

číslo jednací došlého 
dokumentu: 

 
30407/2019/OŽP 

číslo jednací: 
číslo spisu: 

MUSLANY/31503/2019/OŽP 
5807/2019/OŽP 

vyřizuje: Bc. Monika Nováková e-mail: monika.novakova@meuslany.cz 
telefon: 312 511 209 fax: 312 511 211 

 
Ve Slaném dne 14.6.2019 
 
 
 
 

OZNÁMENÍ 
o zahájení vodoprávního řízení o povolení ke změně stavby před dokončením a prodloužení termínu 

dokončení stavby 
 

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA 
 
 
 
 
 Žadatel, Obec Řisuty, č.p.84, 273 78 Řisuty, IČ: 00234851, zastoupený KPCM, s.r.o., Turnovská 477/6, 
180 00 Praha 8, IČ:29103126, dor. adresa: Lisabonská 799/8, 190 00 Praha 9, podal dne 10.6.2019 u zdejšího 
odboru životního prostředí žádost o povolení ke změně stavby před dokončením a prodloužení termínu dokončení 
stavby 
 
 
 
 

„Řisuty – infrastruktura a sítě Z2“ 
 
 
 

na pozemcích dle KN p.č.4, 
13/1,13/6,13/7,13/10,33/1,33/4,33/5,33/6,33/7,33/10,1474/6,1477/1,1477/3,1477/4,1477/6,1989, v k.ú. Řisuty, obci 
Řisuty, kraji Středočeském, HGR - Kladenská pánev 5140, č.h.p. 1-12-02-072, vodní tok Červený potok. 
 
 Městský úřad Slaný, odbor životního prostředí, jako příslušný vodoprávní úřad podle ustanovení § 104 
odst. 2 písm. c) a § 106 odst. 1) zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve 
znění pozdějších předpisů jako místně příslušný vodoprávní úřad podle ustanovení § 11 odst. 1 písm. b) zákona č. 
500/2004 Sb., oznamuje zahájení tohoto řízení dotčeným orgánům státní správy a známým účastníkům. 
 Jedná se o úpravy spádu trasy všech navrhovaných stok splaškové kanalizace a dílčí úpravy spádu 
stávající splaškové kanalizace stoky G v rozsahu šachet č.50 – 51. Navržené změny spádu kanalizačních stok 
umožní vypuštění přečerpávání splaškových vod nově navrženou čerpací stanicí a jejich gravitační odtok do 
stávající kanalizační stoky G. 
 Zemní práce při výstavbě splaškové kanalizace budou probíhat otevřeným výkopem v souladu s ČSN 73 
3050. 
 
 
 
Předpokládaný termín dokončení stavby je 30.9.2020. 
 
 
Do podkladů lze nahlédnout u odboru životního prostředí Městského úřadu Slaný (úřední dny pondělí a středa od 
730 do 1700). 
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p.č. dle KN 
 
 
k.ú. Řisuty u 
Slaného 

        3 5 14 964 1855 2029 2030 2038 2048 2049 

2050 2051 2052 2053 2127 3/1 10/1 25/1 18/2 24/2 

13/3 18/3 10/4 13/4 13/5 8/6 13/9 1474/5 1477/2 1479/2 

33/11 33/13 33/14 33/15 33/16 33/17 33/18 33/19 33/2 33/20 

33/21 33/3 33/8 33/9 41/1 st.144 st.152 st.52/1 st.53 st.7 

 
spis 
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