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Ve Slaném dne 29.10.2018

Rozhodnutí

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
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., správní řád žadateli

Obci Řisuty
č.p.84, 273 78 Řisuty
IČ: 00234851
zastoupenému
NOZA s.r.o.
Huťská 229, 272 01 Kladno
IČ: 24767417

I. vydává stavební povolení
podle ustanovení § 15 vodního zákona, ve znění pozdějších předpisů a ustanovení § 115 zákona č.
183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů k
provedení stavby vodního díla
„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
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Červený potok.
Vodní dílo zahrnuje tyto stavební objekty:
SO Splašková kanalizace:
Celková délka kanalizační sítě

215,61 m

Druh stokové sítě
Celková délka stok gravitační
Celková délka stok tlaková
Nejmenší jmenovitá světlost stoky
Největší jmenovitá světlost stoky

gravitační, tlaková
135,89 m
79,72 m
DN 63x5,8
PE DN 250

Údaje o povolené stavbě vodního díla:
Název kanalizačního systému
Povolovaná vodní díla
Kanalizační soustava
Charakter kanalizační soustavy
Účel užívání povolené stavby vodního díla:

Splašková kanalizace Řisuty – lokalita Z2
stoková síť
kanalizace pro veřejnou potřebu
oddílná
odvádění splaškových vod z nemovitostí

Popis stavby:
V rámci novostavby sítí dojde ke stavbě stok splaškové kanalizace jak gravitačního, tak tlakového
charakteru.
Gravitační stoky budou provedeny z kameninového potrubí DN 250. Potrubí bude kladeno do otevřeného
výkopu na betonové sedlo a opatřeno pískovým obsypem 300 mm nad vrchol trouby, zbytek výkopu bude
po vrstvách zasypán a hutněn. Vstupní šachty jsou navrženy z betonových prefabrikátů o průměru 1000
mm, zakončeny přechodovou deskou a litinovými poklopy pro zatížení D400.
Tlaková stoka bude provedena z plastového potrubí PE 100 DN 63x5,8.
Umístění stavby dle systému S-JTSK:
Kanalizace - splašková
stoka materiál
S1
DN 250
S2
DN 250
S3
PE 100 DN 63x5,8
Celkem

začátek
konec
X:
Y:
X:
Y:
1024754,4989 770433,9690 1024838,7833 770428,8019

délka
(m)
92,39

1024754,4989 770433,9690 1024750,4481 770389,9177
1024754,4989 770433,9690 1024747,7966 770355,268

43,50
79,72
215,61

SO Čerpací stanice odpadních vod
Celkový počet povolovaných ČSOV
Typ ČSOV

1 ks
ŽB prefabrikát modul o ∅ 2,5 m

Údaje o povolené stavbě vodního díla:
Název kanalizačního systému
Povolovaná vodní díla
Kanalizační soustava

Splašková kanalizace Řisuty – lokalita Z2
ČSOV
kanalizace pro veřejnou potřebu
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Charakter kanalizační soustavy
Účel užívání povolené stavby vodního díla:

oddílná
odvádění splaškových vod z nemovitostí

Popis stavby:
Čerpací šachta Š1 bude mít v průměru 2,5 m, bude osazena dvěma čerpadly kalové vody a
zakryta litinovými poklopy pro zatížení D400.
Umístění stavby dle systému S-JTSK:
X:
ČSOV Š1

Y:

1024754,4989 770433,9690

SO Vodovod
Druh vodovodního řadu
Celková délka řadu
Nejmenší jmenovitá světlost řadu
Největší jmenovitá světlost řadu

zásobovací
266,88 m
100 mm
160 mm

Údaje o povolené stavbě vodního díla:
Název vodovodu
Povolovaná vodní díla
Příslušnost k systému vodovodu
Účel užití vody:

Vodovod Řisuty – lokalita Z2
vodovodní řady zásobovací
místní
zásobování obyvatelstva

Popis stavby:
Účelem stavby je rozšíření vodovodní sítě v obci Řisuty na lokalitě Z2 určené pro bydlení.
Předmětem stavebního objektu jsou dva vodovodní řady v dimenzi PE-100 DN 110x10,0 a PE 100DN
160x14,6. Na jednotlivých řadech jsou navrženy podzemní hydranty, které budou plnit funkci vzdušníku,
resp. kalníku.

Umístění stavby dle systému S-JTSK:
Vodovod
materiál
PE 100 DN 110x10,0
V1
PE 100 DN 160x14,6
V2
PE 100 DN 90x 8,2
Celkem
řad

X:

začátek
Y:

X:

konec
Y:

1024856,0430 770388,3460 1024750,4961 770362,1599
1024864,4041 770419,4725 1024877,2403 770466,4502

Zemní práce budou probíhat otevřeným výkopem, nebo pomocí bezvýkopové technologie.
Další podrobnosti dle schválené projektové dokumentace.
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délka
(m)
185,95
32,23
48,70
266,88

II. stanovuje
Pro provedení stavby vodního díla se podle ustanovení § 15 odst. 3 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o
změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů a ustanovení § 115 zákona č.
183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů
současně stanoví tyto podmínky a povinnosti:
1. Stavba vodního díla bude provedena podle projektové dokumentace ověřené vodoprávním úřadem,
osobou způsobilou k provádění staveb; případné změny nesmí být provedeny bez předchozího
povolení vodoprávního úřadu.
2. Název, sídlo a oprávnění stavebního podnikatele k provádění stavební činnosti bude vodoprávnímu
úřadu oznámeno před zahájením stavby.
3. Stavebník oznámí vodoprávnímu úřadu termín zahájení stavby.
4. Stavebník zajistí vytyčení prostorové polohy stavby vodního díla.
5. Stavebník zajistí před zahájením stavby vytýčení stávajících inženýrských sítí a zařízení odborně
způsobilými osobami.
6. Nakládání s odpady a přebytečným materiálem bude po dobu výstavby prováděno v souladu se
zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
7. Při provádění stavby vodního díla je nutno dodržet předpisy týkající se bezpečnosti práce a
technických zařízení, a vyhlášky č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, ve znění
pozdějších předpisů a dbát o ochranu zdraví osob na staveništi.
8. Při provádění stavby vodního díla budou dodrženy technické požadavky podle vyhlášky č. 592/2002
Sb., o technických požadavcích pro vodní díla a technické požadavky na stavbu vodovodů a
kanalizací podle vyhlášky č. 428/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a
kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích)
9. Při provádění stavby vodního díla budou dodržena také ustanovení českých technických norem
10. Před zahájením stavby vodního díla bude na viditelném místě u vstupu na staveniště umístěn štítek
"Stavba povolena", který obdrží stavebník, jakmile toto rozhodnutí nabude právní moci. Štítek musí
být chráněn před povětrnostními vlivy, aby údaje na něm uvedené zůstaly čitelné a ponechán na
staveništi do kolaudace stavby vodního díla.
11. Budou dodrženy podmínky územního rozhodnutí vydaného stavebním úřadem Městským úřadem
Slaný, Stavebním úřadem, pod č.j. MUSLANY/742317/2017/SÚ ze dne 19.9.2017.
12. Stavba vodního díla bude dokončena do 31.12.2018.
13. Budou dodrženy všechny podmínky dotčených orgánů státní správy a účastníků řízení, které
jsou uvedeny v těchto vyjádřeních a stanoviscích a které jsou nedílnou součástí žádosti o stavební
povolení:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Středočeské vodárny a.s. – č.j.P17710024496 ze dne 30.11.2017
AÚ AV ČR Praha – č.j. ARUP-12086/2017 ze dne 8.11.2017, ARUP-9668/2018 ze dne
13.9.2018
Policie ČR, DI Kladno – č.j. KRPS-344198-1/ČJ-2017-010306-MB ze dne 1.12.2017
ČEZ Distribuce, a.s. – č.j. 0100828640 ze dne 1.11.2017
CETIN, a.s. – č.j. 757705/17 ze dne 1.11.2017
KHS Středočeského kraje – č.j.KHSSC 62042/2017 ze dne 13.11.2017
MěÚ Slaný, ODSH – č.j.49303/2017/ODSH ze dne 27.11.2017
NIPI bezbariérové prostředí o.p.s. – č.j. 120170050 ze dne 16.11.2017
KSÚS Středočeského kraje – č.j.7641/17/KSUS/KLT/KUC ze dne 22.11.2017
HZS Středočeského kraje – č.j. PCNP-1605-2/2017/PD ze dne 29.11.2017
MěÚ Slaný,OŽP– č.j.49301/2017/OŽP ze dne 13.11.2017
Dobrovolný svazek obcí JERIMALITUS – č.j. bez č.j. ze dne 20.11.2017

14. Během stavby bude zajištěn přístup k jednotlivým nemovitostem a to jak pro pěší tak pro
motorová vozidla obyvatel a zejména vozidla záchranné služby a hasičských sborů
15. při stavbě nesmí být výkopová zemina a stavební materiály ukládány na cizí pozemky bez souhlasu
jejich majitele
16. investor stavby bude informovat vodoprávní úřad o jednotlivých etapách stavby – dle plánu
kontrolních prohlídek
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17. Stavba může být užívána pouze na základě kolaudačního souhlasu
18. S žádostí o vydání kolaudačního souhlasu bude předloženo:
• doklad o převzetí stavby mezi dodavatelem a investorem
• zaměření stavby (i v el. podobě), v zaměření budou uvedeny délky potrubí
• dokumentace skutečného provedení s vyznačením odchylek od schválené projektové
dokumentace a jejich zdůvodnění (pokud odchylky vznikly)
• doklad o zkoušce identifikačního vodiče
• doklad o provedené tlakové zkoušce vodovodu
• doklad o proplachu a desinfekci vodovodního potrubí
• stanovisko hygienika ke kolaudaci vodovodu
• situační zákres umístění hydrantů a protokoly o jejich přezkoušení
• místopřísežné prohlášení zhotovitele stavby o vhodnosti materiálů pro rozvody pitné vody ve
smyslu Vyhlášky MZ č. 409/2005 Sb.
• doklad o provedené těsnostní zkoušce kanalizací, ČSOV
• doklad o elektrorevizi a funkčnosti ČSOV
• doklad o čistotě/průchodnosti kanal. potrubí
• doklad o uložení odpadů vzniklých při stavbě na skládce nebo jejich jiném využití (průběžná
evidence odpadů)
• doklad o ověření požadovaných vlastností výrobků
• doklad o zajištění záchranného archeol. průzkumu.
• doklad o zajištění oprávněného provozovatele vodovodu a kanalizace
• souhlas majitelů dotčených pozemků s kolaudací
• protokol o ukončení prací v tělese komunikace a souhlas s kolaudací
• kanalizační řád (dodatek) včetně stanoviska Povodí Vltavy

Účastníci řízení (§ 27 odst. 1 správního řádu):
1. Obec Řisuty, č.p.84, 273 78 Řisuty, zastoupená NOZA s.r.o., Huťská 229, 272 01 Kladno

Odůvodnění
Městský úřad Slaný, odbor životního prostředí obdržel dne 18.12.2017 žádost Obce Řisuty, č.p.84, 273
78 Řisuty, IČ: 00234851, zastoupené NOZA s.r.o., Huťská 229, 272 01 Kladno, IČ: 24767417, o stavební
povolení k vodním dílům dle § 15 zákona číslo 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů
(vodní zákon) ve znění pozdějších předpisů, žádost o stavební povolení vodního „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.
Řízení bylo z důvodu nedostatků žádosti přerušeno usnesením č.j.2503/2018/OŽP ze dne
15.1.2018 společně s výzvou k odstranění vad žádosti, termín k odstranění nedostatků žádosti byl
prodloužen usnesením č.j. 17541/2018/OŽP ze dne 14.6.2018. Ve stanovené lhůtě byly nedostatky
žádosti odstraněny.
Žádost byla doložena všemi potřebnými doklady:


závaznými stanovisky a vyjádřeními dotčených orgánů platnými pro stavební povolení:
• Středočeské vodárny a.s. – č.j.P17710024496 ze dne 30.11.2017
• AÚ AV ČR Praha – č.j. ARUP-12086/2017 ze dne 8.11.2017, ARUP-9668/2018 ze dne 13.9.2018
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•








Policie ČR, DI Kladno – č.j. KRPS-344198-1/ČJ-2017-010306-MB ze dne 1.12.2017
ČEZ Distribuce, a.s. – č.j. 0100828640 ze dne 1.11.2017
CETIN, a.s. – č.j. 757705/17 ze dne 1.11.2017, 757705/17 ze dne 6.11.2017
KHS Středočeského kraje – č.j.KHSSC 62042/2017 ze dne 13.11.2017
MěÚ Slaný, ODSH – č.j.49303/2017/ODSH ze dne 27.11.2017
NIPI bezbariérové prostředí o.p.s. – č.j. 120170050 ze dne 16.11.2017
KSÚS Středočeského kraje – č.j.7641/17/KSUS/KLT/KUC ze dne 22.11.2017
HZS Středočeského kraje – č.j. PCNP-1605-2/2017/PD ze dne 29.11.2017
MěÚ Slaný,OŽP– č.j.49301/2017/OŽP ze dne 13.11.2017
Dobrovolný svazek obcí JERIMALITUS – č.j. bez č.j. ze dne 20.11.2017
MO ČR – č.j. 497/20-648-2017 ze dne 14.11.2017
ČGS – č.j. CGS600/17/3692/XI/1031 ze dne 20.11.2017
Grid services s.r.o. – č.j.5001616281 ze dne 3.11.2017, 5001614825 ze dne 1.11.2017
ČEZ Distribuce a.s. – č.j. 1095501062 ze dne 21.11.2017
Telco Pro Services – č.j. 0200670395 ze dne 1.11.2017

•
•
•
•
•
•
pravomocným územním rozhodnutím vydaným stavebním úřadem Městského úřadu Slaný, č.j.
MUSLANY/42317/2017/SÚ ze dne 19.9.2017
souhlasem MěÚ Slaný, SÚ – č.j. MUSLANY/52675/2017/SÚ ze dne 27.11.2017
smlouvami o smlouvách budoucích o zřízení služebnosti na stavbou dotčené pozemky
souhlasy s provedením stavby na stavbou dotčených pozemcích
2 paré projektové dokumentace
plnou mocí k zastupování

Podle ustanovení § 115 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní
zákon), ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších
předpisů, oznámil příslušný vodoprávní úřad zahájení vodoprávního řízení všem známým účastníkům
řízení i dotčeným orgánům vyhláškou č.j.: 41119/2018/OŽP ze dne 7.9.2018, s upozorněním, že na
námitky, které nebudou sděleny nejpozději do deseti dnů od doručení tohoto oznámení, nebude možno,
podle ustanovení § 115 odst. 8 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní
zákon), ve znění pozdějších předpisů, brát zřetel.
V rámci oznámení o zahájení stavby nebyly doručeny žádné námitky.
V rámci celého vodoprávního řízení bylo zjištěno:
Dokumentace ke stavebnímu povolení vodního díla „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, byla vypracována Ing. Vandou Mužíkovou, ověřena zodpovědným projektantem Ing.
Petrem Lomnickým, ČKAIT 0011752, NOZA s.r.o., Huťská 229, 272 01 Kladno, IČ: 24767417, v říjnu
2017, č. zak.2015141P.
Předložená dokumentace řeší výstavbu sítí pro parcelaci v obci Řisuty u Slaného pro lokalitu Z2,
a to splaškovou kanalizaci a vodovod ve výše uvedeném rozsahu.
Posouzení vodoprávního úřadu:
Žádost o stavební povolení vodního díla „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, obsahovala veškeré potřebné náležitosti a byla doložena přílohami a doklady, které
jsou směrodatné pro posouzení dosahu žádaného rozhodnutí na zájmy chráněné vodním zákonem,
obecné zájmy a práva jiných. Ve stanoveném termínu nebyly vzneseny námitky proti stavbě daného
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vodního díla. Speciální stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených stanovisek a vyjádření
dotčených orgánů a účastníků řízení a zahrnul je do podmínek tohoto rozhodnutí.
Po provedeném vodoprávním řízení vodoprávní úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku tohoto
rozhodnutí.
-

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, byl vyměřen dle položky
18 odst.1 písm. h). Správní poplatek byl uhrazen dne 18.1.2018 pod VS1364000524.

Poučení účastníků
Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení podat podle ustanovení § 83 odst. 1 správního řádu
odvolání, ve kterém se uvede, v jakém rozsahu se rozhodnutí napadá a dále namítaný rozpor s právními
předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo, ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho
oznámení ke Krajskému úřadu Středočeského kraje se sídlem Zborovská 11, 150 52 Praha 5 podáním
učiněným u Městského úřadu Slaný, odboru životního prostředí. Odvolání se podává v počtu
odpovídajícímu počtu účastníků a jednoho výtisku, který si ponechá správní orgán. Nepodá-li účastník
potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je na jeho náklady Městský úřad Slaný. Podané odvolání má v
souladu s ustanovením § 85 odst. 1 správního řádu odkladný účinek. Odvolání jen proti odůvodnění
rozhodnutí je nepřípustné.

Bc. Monika Nováková
referent
odboru životního prostředí

„otisk úředního razítka“

Tato vyhláška musí být vyvěšena na úřední desce Městského úřadu Slaný, obce Řisuty u Slaného
po dobu minimálně 15 dnů.
Po vyznačení potřebných údajů bude kopie této vyhlášky zaslána na MěÚ Slaný, odbor životního
prostředí.
vyvěšeno:

sejmuto:
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Doručí se:
Městský úřad Slaný – se žádostí o vyvěšení a vrácení potvrzené vyhlášky zpět
účastníci vodoprávního řízení (§ 27 odst. 1 správního řádu):
1. NOZA s.r.o, Huťská 229, 272 01 Kladno (DS)
2. Obec Řisuty u Slaného - se žádostí o vyvěšení na úřední desce a vrácení potvrzené kopie vyhlášky
zpět (DS)
účastníci vodoprávního řízení: (§ 27 odst.2 správního řádu)
3. KSÚS Středočeského kraje, Zborovská 11, 150 21 Praha 5 (DS)
4. Hynková Iveta, č.p. 40, 273 24 Sazená
5. Bučil Jan, Chalabalova 1597/33, 155 00 Praha 5
6. Bučil Petr Ing., Terronská 985/51, 160 00 Praha 6
7. Skružná Eva, č.p. 38, 273 78 Řisuty
8. Pospíšil Luboš, č.p.45, 27378 Řisuty
Dotčené orgány :
9. Povodí Vltavy, státní podnik, Grafická 36, 150 00 Praha 5 (DS)
10. Středočeské vodárny a.s., U Vodojemu 3085, 272 80 Kladno (DS)
11. DSO JERIMALITUS, č.p. 84, 273 78 Řisuty (DS)
12. CETIN a.s., Olšanská 2681/6, 13000 Praha 3 (DS)
13. ČEZ Distribuce a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín-Podmokly (DS)
14. Krajské ředitelství policie ČR, DI Kladno, Havířská 632, 272 01 Kladno (DS)
15. KHS Středočeského kraje, Gen. Klapálka 1583, 272 01 Kladno (DS)
16. HZS Středočeského kraje, Jana Palacha 1970, 272 00 Kladno (DS)
17. Archeologický ústav AV ČR Praha, Letenská 4, 118 01 Praha- Malá Strana (DS)
18. Městský úřad Slaný – ODSH (IV)
ostatním oznámeno veřejnou vyhláškou
p.č. dle KN
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