Městský úřad Český Brod
Odbor životního prostředí a zemědělství
náměstí Husovo 70 | 282 01 | Český Brod

Spisová značka:
Číslo jednací:
Vyřizuje:
Telefon:
e-mail:

S-MUCB 61551/2017/OŽPZ-IS
MUCB 70432/2017
Stárková
321612186
starkova@cesbrod.cz

Český Brod, dne 6.11.2017
231.3 A 20

ROZHODNUTÍ
Výroková část:
Městský úřad Český Brod, odbor životního prostředí a zemědělství, jako vodoprávní úřad příslušný podle
§ 104 odst. 2 písm. c) a § 106 odst. 1zákona 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"), ve správním
řízení posoudil žádost o povolení změny stavby vodního díla, kterou dne 20.9.2017 podala
Obec Tismice, IČO 00235776, Tismice 136, 282 01 Český Brod
(dále jen "stavebník"), a na základě tohoto přezkoumání:

I.

Podle § 15 odst. 1 vodního zákona a § 118 a 115 stavebního zákona
povoluje

změnu stavby vodního díla
veřejný vodovod pro obce Tismice a Limuzy

(dále jen "stavba") před dokončením v tomto rozsahu:
- Nově umístěný vodovodní řad C.6.1a na pozemku p.č. 1302/1 a 1335/2 v katastrálním území
Tismice.
- Nově dotčený pozemek p.č. 542/2 v katastrálním území Limuzy – dotčeno výstavbou obslužné
komunikace k vodojemu.
- Nově dotčený pozemek p.č. 424 a 1303/12 v katastrálním území Tismice:
Stranové posunutí řadu D - D110 do pozemku p.č. 1303/12
Stranové posunutí řadu C.6 - D90 do pozemku p.č. 424.
- Úprava vystrojení předávací vodoměrné šachty s regulací průtoku – viz doplněk č. 1 – stavební
objekt SO 2.

Údaje o místu předmětu rozhodnutí:
Název kraje
Název obce

Středočeský
Tismice
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Identifikátory katastrálních území
Názvy katastrálních území
Parcelní čísla dle evidence katastru nemovitostí

II.
1.

767158, 767174
Limuzy, Tismice
1302/1, p.p.č. 1335/2, 424, 1303/12 a 1338/3
v katastrálním území Tismice a p.č. 542/2
v katastrálním území Limuzy

Stanoví další podmínky pro provedení stavby:
Změna stavby bude provedena podle projektové dokumentace ověřené v řízení o této změně
„Veřejný vodovod pro obce Tismice a Limuzy – změna stavby před dokončením“ a „Veřejný
vodovod pro obce Tismice a Limuzy – CO 2, změna 1“, který vypracoval Ing. Zdeněk Pytelka (ČKAIT
0001620, Pod rybníčkem 4, Praha 6, A-Z projekting, datum 09/2017. Jakékoliv jiné změny nesmí být
provedeny bez předchozího povolení vodoprávního úřadu.
2. Lhůta k dokončení celé stavby včetně povolené změny se stanoví do2 let ode dne nabytí právní
moci tohoto rozhodnutí.
3. Nadále platí podmínky rozhodnutí ze dne 20.3.2013, které nabylo právní moci dne 24.4.2013 pod
spis. zn. S-MUCB 33703/2012/ŽP/IS.
4. Platí podmínky:
- Souhlasu VODOS s.r.o., Legerova 21, 280 02 Kolín III. ze dne 13.10.2017 pod čj. 11163/2017:
1) požadujeme dálkový přenos vodoměru na dispečerské pracoviště VODOS s.r.o. Kolín za účelem
kontroly průtoku do této lokality
2) souhlasíme s umístěním regulační armatury, která zajistí stanovený průtok dle smluvního vztahu
3) požadujeme zajištění přístupu obsluhy vodovodu stř. Škvorec za účelem kontroly tohoto zařízení.
4) předání platné el. revize za účelem kontroly vodoměrné šachty
5) v současné době nelze navýšit dodávky vody pro tuto lokalitu z důvodu nedostačující kapacity
vody předané do PVK
6) požadujeme ověřovací provoz ATS 12 měsíců, po kterém bude vzájemně vyhodnocen provoz a
určen další případný postup v dodávkách vody pro tuto lokalitu.
- Závazného stanoviska Krajské hygienické stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze, Územní
pracoviště v Kolíně, Karlovo náměstí 44, 280 00 Kolín pod spis. zn. S-KHSSC 16887/-2,5/09/KHSKo ze dne
16.10.2017:
1) Před vydáním kolaudačního souhlasu budou předloženy výsledky laboratorních rozborů vzorků
vody z obou konců nových řadů (tj. z konce řadu v obci Limuzy a z konce řadu v obci Tismice v rozsahu
„krácený ů rozbor dle vyhl. MZ č. 252/2004 Sb., odebraného a analyzovaného akreditovanou nebo
autorizovanou laboratoří.
2) Před vydáním kolaudačního souhlasu budou přeloženy doklady o použitých materiálech určených
pro styk s pitnou vodou.
- Vyjádření ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 05 02 Děčín IV – Podmokly pod zn. 1095073477 ze
dne 13.10.2017:
Před zahájením prací je nutné zažádat o vyjádření k existenci sítí. Stavbou dojde ke střetu s distribučním
vedením ČEZ Distribuce, a.s., je nutné požádat o souhlas k činnosti a umístění stavby v ochranném
pásmu el. vedení, kde budou stanoveny konkrétní podmínky ke stavbě.
Souběhy a křižovatky s elektrickým vedením musí být provedeny v souladu s platnými normami a
předpisy, zejména s ČSN EN 50110-1, ČSN EN 50423-3, PNE 33 0000-6 a PNE 33 3301, ČSN EN 50341-3
pro venkovní vedení VN, ČSN 33 2000-5-52 a PNE 34 1050 pro kabelová vedení a ČSN 73 6005 o
prostorovém uspořádání sítí technického vybavení se a zjištěním nejmenšího dovoleného krytí
podzemních sítí kabelů 1kV a 22kV v tělese komunikace a vjezdů 1m. Krytí je nutné přizpůsobit
konstrukci chodníku, vozovky, parkovacího stání a vjezdů (dělený arot, betonové žlaby). V případě
nedodržení ČSN 73 6005, ČSN 33 2000-5-52 a PNE 34 1050 pro kabelová vedení, bude zajištěno
přeložení distribučního zařízení v souladu s ust. § 47, zákona 458/2000 Sb. na náklady toho, kdo přeložku
vyvolá. Uložení do chrániček bude provedeno za součinnosti ČEZ Distribuční služby, s.r.o.
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Před započetím stavby je nutné zažádat o vytýčení distribučního zařízení, které bude provedeno po
objednání ze strany ČEZ Distribuce, s.r.o.
Při budování vodovodu v místě křížení dodržet minimální vzdálenost za předpokladu uložení v tech.
kanálu nebo chráničkách, nechráněné 0,40m. Při souběhu s kabely dodržet minimální vzdálenost 0,40 m.
- Vyjádření Česká telekomunikační infrastruktura a a.s., Olšanská 2681/6, 130 00 Praha 3:
Práce v blízkosti sdělovacího kabelového vedení (SEK) společnosti Česká telekomunikační infrastruktura
a.s. (CETIN, a.s.) provádějte ručně s maximální opatrností za dodržení uvedených výkopových podmínek.
Trasu a hloubku našich kabelů ověřte ručně kopanou sondou.
Před započetím zemních prací je nutné zajistit vyznačení trasy SEK na terénu podle obdržené
polohopisné dokumentace. S vyznačenou trasou SEK prokazatelně seznámí pracovníky. Kteří budou
stavební práce provádět.
Kabely SEK společnosti CETIN, a.s. musí zůstat dle ČSN 73 6005, nezabetonovány a v předepsaném krytí.
Trasy vodovodu uložte mimo trasy kabelů CETIN, a.s. a tak, aby byla dodržena ČSN 73 6005 a ostatní
související předpisy.
Je nutné zajistit stálý volný přístup pracovníků společnosti CETIN, a.s. včetně montážního vozidla
k stávajícím SEK pro případnou údržbu nebo poruchu kabelů CETIN, a.s.
Před záhozem pozvěte pracovníka Ochrany sítí, ke kontrole. Pracovník Ochrany sítí (P. Křivka, mob.
720 752 243) potvrdí do stavebního deníku neporušenost naší trasy.
Na trasách nechráněných SEK CETIN a.s. nesmí pojíždět těžké stavební mechanismy.
Případné přeložení sítí společnosti CETIN, a.s. je nutné projednat s Divizí Provoz, pracoviště Olšanská 6,
Praha 3, kontaktní osoba p., Šulc, mob. 724 227 906, e-mail.:jan.sulc@cetin.cz.
- Stanovisko odborného lesního hospodáře na lesním majetku Obce Tismice, ke změně stavby před
dokončením, ze dne 15.10.2017: Vzhledem k tomu, že je uložení vodovodního řadu plánováno na
pomezí lesního pozemku a cesty, tedy do místa bez lesního porostu, nedojde k poškození lesního
pozemku a lesních porostů. Za těchto okolností nemá odborný lesní hospodář, žádní připomínky. To
ovšem za předpokladu, že po ukončení stavební činnosti, bude vše neprodleně uvedeno do původního
stavu.
- Závazné stanovisko ČR – Hasičského záchranného sboru Středočeského kraje, územního odboru Kolín,
Polepská 634, 280 02 Kolín pod ev.č. KO – 1611 – 2/2017/PD ze dne 31.10.2017:
Zástupce Hasičského záchranného sboru Středočeského kraje (dále jen HZS) bude přizván k řízení o
povolení užívání stavby, pokud řízení nebude prováděno, bude zástupce HZS přizván na prohlídku stavby
před započetím jejího užívání.

Účastníci řízení na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:
Obec Tismice, Tismice 136, 282 01 Český Brod
Dušan Boháčik, nar. 23.6.1943, Schulhoffova 793, 149 00 Praha 415
Hana Boháčiková, nar. 13.1.1947, Schulhoffova 793, 149 00 Praha 415
Josef Průša, nar. 30.3.1964, Moučná 1330, 290 01 Poděbrady

Odůvodnění:
Dne 20.9.2017 podal stavebník žádost o změnu stavby vodního díla před jejím dokončením, na kterou
vydal Městský úřad Český Brod, odbor životního prostředí a zemědělství stavební povolení dne
28.2.2013 pod čj. S-MUCB 33703/2012/ŽP/IS.
Vodoprávní úřad oznámil zahájení řízení známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům. K projednání
žádosti současně nařídil ústní jednání spojené s ohledáním na místě na, o jehož výsledku byl sepsán
protokol.
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Vodoprávní úřad v provedeném řízení přezkoumal předloženou žádost podle ustanovení vodního zákona
a stavebního zákona, projednal ji v rozsahu, v jakém se změna dotýká práv, právem chráněných zájmů
nebo povinností účastníků řízení, jakož i zájmů chráněných dotčenými orgány, a zjistil, že jejím
uskutečněním nejsou ohroženy zájmy chráněné stavebním zákonem, předpisy vydanými k jeho
provedení a zvláštními předpisy.
Projektová dokumentace stavby byla zpracována oprávněným subjektem a splňuje obecné technické
požadavky na stavby. Změny nejsou v rozporu s podmínkami stanovenými pro umístění stavby.
Vodoprávní úřad v průběhu řízení neshledal důvody, které by bránily povolení změny stavby.
Žádost byla doložena všemi povinnými doklady podle ustanovení § 61 odst. 4 vodního zákona a § 6
vyhlášky č. 432/2001 Sb., o dokladech žádosti o rozhodnutí nebo vyjádření a o náležitostech povolení,
souhlasu a vyjádření vodoprávního úřadu a dalšími doklady a to:
-

Doklad o zaplacení správního poplatku.

-

Smlouvy s vlastníky nově dotčených pozemků.

-

Souhlas dle § 15 stavebního zákona, který vydal Městský úřad Český Brod, odbor stavební a
územního plánování, náměstí Husovo 70, 282 01 Český Brod dne 27.9.2017 pod čj. MUCB
63209/2017.

-

Vyjádření Česká telekomunikační infrastruktura, a.s., Olšanská 2681/6, 130 00 Praha 3 ze dne
25.10.2017.

-

Stanovisko odborného lesního hospodáře na lesním majetku Obce Tismice ze dne 15.10.2017.

-

Vyjádření Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, Zborovská 11,
150 21 Praha 5 z dne 11.10.2017 pod čj. 7184/17/KSÚS/KHT/KUK, ev. č.7864/2017-KSUS.

-

Vyjádření ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín pod zn. 109573477 ze dne 13.10.2017.
Závazného stanoviska Krajské hygienické stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze, Územní
pracoviště v Kolíně, Karlovo náměstí 44, 280 00 Kolín pod spis. zn. S-KHSSC 16887/-2,5/09/KHSKo ze
dne 16.10.2017.

-

Vyjádření Ústavu archeologické památkové péče středních Čech, Olšanská 3/448, 100 00 Praha 10
pod zn. 4726/2017 ze dne 10.10.2017.

-

Souhlas VODOS s.r.o., Legerova 21, 280 03 Kolín III pod čj. 11163/2017 ze dne 13.10.2017.

-

Stanovisko odborného lesního hospodáře ze dne 15.10.2017.

-

Závazné stanovisko Krajské hygienické stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze, Územní
pracoviště v Kolíně, Karlovo náměstí 44, 280 00 Kolín pod spis. zn. S-KHSSC 16887-2.5/09/KHSKo ze
dne 16.10.2017.

-

Vyjádření ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín IV – Podmokly pod zn. 1095073477 ze
dne 13.10.2017.

-

Vyjádření Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Olšanská 2681/6, 130 00 Praha 3 ze dne
25.10.2017.

-

Vyjádření ČR – Hasičského záchranného sboru Středočeského kraje, územní odbor Kolín, Polepská
634, 280 02 Kolín pod ev. č. KO – 1611 – 2/2017/PD ze dne 31.10.2017.

Vodoprávní úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených orgánů
vyžadovaných zvláštními předpisy a zahrnul je do podmínek rozhodnutí.
Vodoprávní úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů
ve výroku uvedených.

Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků:
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Účastníci neuplatnili návrhy a námitky.

Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí:
- Účastníci se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili.

Poučení účastníků:
Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení k odboru životního prostředí a
zemědělství Krajského úřadu Středočeského kraje podáním u zdejšího správního orgánu.
Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a
aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je
správní orgán na náklady účastníka.
Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení.
Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.
Vodoprávní úřad po dni nabytí právní moci stavebního povolení zašle stavebníkovi jedno vyhotovení
ověřené projektové dokumentace změny stavby. Další vyhotovení ověřené projektové dokumentace
zašle vlastníkovi stavby, pokud není stavebníkem.
Toto povolení pozbývá platnosti, jestliže změna stavby nebude zahájena za doby platnosti původního
stavebního povolení. Změna stavby nesmí být zahájena, dokud toto rozhodnutí nenabude právní moci.

Otisk úředního razítka

Ivana Stárková v.r.,
oprávněná úřední osoba
odborný referent vodoprávního úřadu
Za správnost vyhotovení: Olga Kadeřábková

Toto rozhodnutí musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů.

Vyvěšeno dne:…………………………………………….

Sejmuto den:……………………………………………..

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí rozhodnutí.
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Poplatek:
Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích položky 18 odst. 5 ve výši 1 0000
Kč byl zaplacen.
Obdrží:
účastníci (dodejky)
Obec Tismice, IDDS: geba76
Dušan Boháčik, Schulhoffova č.p. 793/3, Praha 4-Háje, 149 00 Praha 415
Hana Boháčiková, Schulhoffova č.p. 793/3, Praha 4-Háje, 149 00 Praha 415
Josef Průša, Moučná č.p. 1330, 290 01 Poděbrady III
dotčené správní úřady
Městský úřad Český Brod, odbor životního prostředí a zemědělství, náměstí Arnošta z Pardubic č.p. 56,
282 01 Český Brod
Městský úřad Český Brod, odbor dopravy a obecní živnostenský úřad, náměstí Husovo č.p. 70, 282 24
Český Brod
Městský úřad Český Brod, stavební odbor - památková péče, náměstí Husovo č.p. 70, 282 24 Český Brod
Krajská hygienická stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze, Územní pracoviště Kolín, IDDS: hhcai8e
ČEZ Distribuce, a. s., IDDS: v95uqfy
GridServices, s.r.o., IDDS: jnnyjs6
Ústav archeologické památkové péče středních Čech, ÚAPPSČ - Kounice, IDDS: eaig3gd
Školní lesní podnik Kostelec nad Č. lesy, Nám.Smiřických č.p. 1, Kostelec nad Č. lesy, 281 63 Kostelec nad
Černými lesy
Krajské ředitelství policie Středočeského kraje, Územní odbor Kolín, IDDS: 2dtai5u
Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje, územní odbor Kolín, IDDS: dz4aa73
Obecní úřad Rostoklaty, IDDS: zysbihw
Obecní úřad Tismice, IDDS: geba765
VODOS s.r.o., IDDS: 7tdtvte

