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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
KPCM, s.r.o.
Turnovská 477/6, 180 00 Praha 8
IČ:29103126
dor. adresa: Lisabonská 799/8, 190 00 Praha 9
povoluje
podle ustanovení § 118 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění
pozdějších předpisů, změnu stavby před dokončením 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 povolené rozhodnutím Městského úřadu Slaný, odborem životního prostředí č.j.
MUSLANY/55921/2017/OŽP ze dne 29.10.2018 v tomto rozsahu:
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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
Červený potok.
Vodní dílo zahrnuje tyto stavební objekty:
SO Splašková kanalizace:
Celková délka kanalizační sítě

232,85 m

Druh stokové sítě
Nejmenší jmenovitá světlost stoky
Největší jmenovitá světlost stoky

gravitační
PE DN 250
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:
Změna stavby splaškové kanalizace řeší odvedení splaškových vod jednou gravitační stokou zaústěnou
do stávající obecní splaškové kanalizace zakončené ČOV. Napojení bude zajištěno do nové revizní
šachty. Část stávající splaškové kanalizace mezi novou RŠ 1 a RŠ 4 bude zrušena z důvodu nahrazení
novou splaškovou stokou ze zástavby Z2.
Potrubí bude kladeno do otevřeného výkopu v souladu s ČSN 73 6133, ČSN EN 1610 a ČSN 75 6101.
Vstupní šachty jsou navrženy z betonových prefabrikátů o průměru 1000 mm, zakončeny přechodovou
deskou a litinovými poklopy pro zatížení D400.
Umístění stavby dle systému S-JTSK:
Kanalizace - splašková
stoka materiál
S
DN 250
Celkem

X:

začátek
konec
Y:
X:
Y:
1024701,42
770345,59
1024838,78
770428,80
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délka
(m)
232,85
232,85

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
řad

materiál

PE 100 DN 110x10,0
V1
PE 100 DN 160x14,6
V2
PE 100 DN 90x 8,2
Celkem

X:

začátek
Y:

X:

konec
Y:

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

délka
(m)
185,95
32,23
48,70
266,88

Zemní práce budou probíhat otevřeným výkopem, nebo pomocí bezvýkopové technologie.
Další podrobnosti dle schválené projektové dokumentace.
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:



Budou dodrženy podmínky původního stavebního povolení č.j. MUSLANY/55921/2017/OŽP
ze dne 29.10.2018, pokud se tímto rozhodnutím nemění.
Budou dodrženy všechny podmínky dotčených orgánů státní správy a účastníků řízení,
které jsou uvedeny v původním rozhodnutí případně ve znění nových aktualizovaných vyjádření:
o AÚ AV ČR – č.j. ARUP 5019/2019 ze dne 26.6.2019

Mění podmínku č. 12) takto: Stavba vodního díla bude dokončena do 31.12.2020
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Účastníci řízení (§ 27 odst. 1 správního řádu):
1. Obec Řisuty, č.p.84, 273 78 Řisuty, zastoupená KPCM, s.r.o., Turnovská 477/6, 180 00 Praha 8,
IČ:29103126, dor. adresa: Lisabonská 799/8, 190 00 Praha 9

Odůvodnění
Městský úřad Slaný, odbor životního prostředí obdržel dne 10.6.2019 žádost Obce Řisuty, č.p.84, 273
78 Řisuty, IČ: 00234851, zastoupené KPCM, s.r.o., Turnovská 477/6, 180 00 Praha 8, IČ:29103126, dor.
adresa: Lisabonská 799/8, 190 00 Praha 9, o povolení ke změně stavby před dokončením a prodloužení
termínu dokončení 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
Červený potok, povoleného rozhodnutím Městského úřadu Slaný, odborem životního prostředí č.j.
MUSLANY/55921/2017/OŽP ze dne 29.10.2018.
Žádost byla doložena všemi potřebnými doklady:



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.: MUSLANY/31503/2019/OŽP ze dne 14.6.2019, 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 změně stavby před dokončením 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. Václavem Urešem, ČKAIT 0003044, UREŠ VHProjekt s.r.o.,
Hlinomazova 670, 261 01 Příbram, IČ: 29136717, v dubnu 2019, č. zak.10S/2019.
Předložená dokumentace řeší změnu stavby splaškové kanalizace před dokončením v obci Řisuty
u Slaného pro lokalitu Z2, a to ve výše uvedeném rozsahu.


K záměru změny stavby před dokončením se nově vyjádřily tyto DO:
AÚ AV ČR – č.j. ARUP 5019/2019 ze dne 26.6.2019
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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
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.5. Správní poplatek byl uhrazen dne 4.7.2019 pod VS1364000604.

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.
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vyvěšeno:

sejmuto:

Doručí se:
Městský úřad Slaný – se žádostí o vyvěšení a vrácení potvrzené vyhlášky zpět
účastníci vodoprávního řízení (§ 27 odst. 1 správního řádu):
1. KPCM, s.r.o., Turnovská 477/6, 180 00 Praha 8 (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)
Na vědomí:
18. Městský úřad Slaný – ODSH (IV)
19. Městský úřad Slaný – SÚ (IV)
ostatním oznámeno veřejnou vyhláškou
p.č. dle KN

k.ú. Řisuty u
Slaného
3
5
2050
2051
13/3
18/3
33/11
33/13
33/21
33/3

14
2052
10/4
33/14
33/8

964
2053
13/4
33/15
33/9

1855
2127
13/5
33/16
41/1

2029
3/1
8/6
33/17
st.144

spis
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2030
10/1
13/9
33/18
st.152

2038
25/1
1474/5
33/19
st.52/1

2048
18/2
1477/2
33/2
st.53

2049
24/2
1479/2
33/20
st.7

