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Spis.zn. MUKV-S 15594/2019 OŽP    
Č.J.: MUKV 93202/2019 OŽP   

 
 

 
VYŘIZUJE: 
TEL.: 
E-MAIL: 

Ing. Nedbalová Blanka 
315 739 921 
blanka.nedbalova@mestokralupy.cz 

DATUM: 28.11.2019    
OZNÁMENÍ ZAHÁJENÍ VODOPRÁVNÍHO ŘÍZENÍ – společné řízení 

Městský úřad Kralupy nad Vltavou, odbor životního prostředí, jako věcně 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, dále jen „vodní zákon“, jako místně příslušný vodoprávní úřad podle ustanovení § 11 
odst.1 písm. b) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů a speciální stavební úřad příslušný 
podle §15 odst. 4 vodního zákona a § 15 odst.1 písm. d) a § 94j zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a 
stavebním řádu (stavební zákon), dále jen „stavební zákon“ v souladu s ustanovením § 115 odst. 8 vodního zákona a 
§ 94m  stavebního zákona oznamuje účastníkům řízení zahájení společného územního a stavebního řízení povolení 
stavby vodního díla podle § 94j stavebního zákona v souladu s § 15 odst. 1) vodního zákona 
Žadatele Obec Nová Ves, Nová Ves 154, 277 52 Nová Ves, IČO: 00237132 

„Prodloužení kanalizačního řadu A3 –Miřejovice, kanalizační přípojka pro č.p. 25“ na pozemcích parc. č. 970, 972, St. 
312 v k.ú. Nové Ouholice, projektová dokumentace byla vypracována VHS PROJEKT, s.r.o., Zlončice 144, 27801 
Kralupy n.Vlt., IČO: 03508684, oprávněná osoba Ing. Martin Jakoubek, ČKAIT 0008590, červen 2019 

Stavba je členěna na stavební objekty: 
IO 01 Prodloužení kanalizačního řadu 
Prodloužení řadu A3 – potrubí PE100 SDR 11 d63 PN16 o délce 38,63 m 
IO 02 Kanalizační přípojka pro č.p. 25 
PE100RC SDR11 d40 PN16 v délce 4,9 m, domovní čerpací jímka 

Městský úřad Kralupy n.Vlt., odbor životního prostředí jako příslušný vodoprávní úřad oznamuje podle ustanovení 
§115 odst. 8) vodního zákona a § 94m stavebního zákona, zahájení řízení s možností vyjádřit se k podkladům pro 
rozhodnutí ve věci povolení nakládání s povrchovými vodami podle § 8 odst. 1) písm. c) a společné uzemní a stavební 
řízení stavby vodního díla výše uvedeného podle §15 odst. 1) vodního zákona a § 94j stavebního zákona a jelikož jsou 
mu dobře známy poměry a žádost poskytuje dostatečný podklad pro posouzení navrhovaného nakládání s vodami a 
navrhované stavby a stanovení podmínek, upouští v souladu s ustanovením § 94m odst. 3) stavebního zákona od 
ústního jednání a ohlední na místě. 
 
Poučení: 
Účastníci řízení a dotčené orgány mohou uplatnit své námitky nejpozději do 15 dnů ode dne doručení tohoto 
oznámení o zahájení řízení, jinak k nim podle § 115 odst. 8) vodního zákona § 94m odst. 3) stavebního zákona 
nebude přihlédnuto.  
Současně v této lhůtě žadatel doloží doklad o úhradě správního poplatku dle zákona č. 634/2004 Sb. o správních 
poplatcích v platném znění položka 18 bod 1. písm. h) ve výši 3.000,- Kč. Poplatek lze uhradit v pokladně 
Městského úřadu Kralupy n.Vlt. nebo převodem na účet Města Kralupy n.Vlt. č.ú. 19-624171/0100, VS: 333, SS:  
932022019. 
Po uplynutí této lhůty pro námitky a připomínky stavební úřad dává možnost účastníkům řízení v souladu 
s ustanovením § 36 odst. 3) správního řádu vyjádřit se k podkladům pro rozhodnutí a to ve lhůtě 5 dní po uplynutí 
lhůty pro námitky a důkazy. Po uplynutí této lhůty bude přikročeno k vydání rozhodnutí. Jedná se o lhůtu pro 
seznámení s kompletním spisem před vydáním rozhodnutí ve věci, nikoli o další lhůtu pro námitky a důkazy. Námitky 
uplatněné v této lhůtě budou vyhodnoceny jako námitky opožděné, k nimž stavební úřad nepřihlíží ve smyslu zásady 
koncentrace řízení dle § 94 m odst. 3) stavebního zákona.  



Č.j.MUKV 93202/2019 OŽP ze dne 28.11.2019                                                                                                                                    Stránka 2 
 

Účastník řízení může podle § 115 odst. 8) vodního zákona a § 114 odst. 1) stavebního zákona má právo navrhovat 
důkazy a jejich doplnění, vyjádřit se k podkladům rozhodnutí, popřípadě navrhnout doplnění podkladů. 
Osoba, která je účastníkem řízení podle § 94k písm. c) až e), může uplatňovat námitky proti projednávanému 
stavebnímu záměru, dokumentaci, způsobu provádění a užívání stavebního záměru nebo požadavkům dotčených 
orgánů, pokud jimi může být dotčeno jeho vlastnické nebo jiné věcné právo k pozemku nebo stavbě. 
Obec může uplatnit námitky k ochraně zájmů obce a zájmů občanů obce. Vlastník pozemku nebo stavby, na kterých 
má být požadovaný záměr uskutečněn, není-li sám žadatelem, nebo ten, kdo má jiné věcné právo k tomuto pozemku 
nebo stavbě, nebo osoba, jejíž vlastnické nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám anebo sousedním pozemkům 
nebo stavbám na nich může být rozhodnutím přímo dotčeno, může uplatňovat námitky proti projednávanému 
záměru v rozsahu, jakým je její právo přímo dotčeno. Osoba, která je účastníkem řízení podle zvláštního právního 
předpisu, může uplatňovat námitky pouze v rozsahu, v jakém je projednávaným záměrem dotčen veřejný zájem, 
jehož ochranou se podle zvláštního právního předpisu zabývá. 
K námitkám, které nesplňují uvedené požadavky, se nepřihlíží. Účastník řízení ve svých námitkách uvede skutečnosti, 
které zakládají jeho postavení jako účastníka řízení, a důvody podání námitek. 
Nechá-li se některý z účastníků zastupovat, předloží jeho zástupce písemnou plnou moc. 
 
Do podkladů rozhodnutí lze nahlédnout ve lhůtě výše uvedené u zdejšího vodoprávního úřadu, MěÚ Kralupy n.Vlt., 
odbor životního prostředí (1. patro, č. dveří 108). 
 

     Ing. Blanka Nedbalová 
                                                referent odboru životního prostředí 
      oprávněná úřední osoba 
 

Toto oznámení musí být vyvěšeno na úředních deskách Města Kralupy nad Vltavou 
a Obce Nová Ves na dobu 15 dnů. 

Za den doručení se považuje 15tý den ode dne vyvěšení na úřední desce. 
Po sejmutí vrátit s potvrzením o vyvěšení MěÚ Kralupy n.Vlt., OŽP 

 

Vyvěšeno dne:        sejmuto dne: 
 

Stanovení okruhu účastníků řízení a doručení: 
Účastníci řízení schválení stavebního záměru část II. podle § 94k písm. a) stavebního zákona:  
(doporučeně do vlastních rukou na dodejku): 
Obec Nová Ves, Nová Ves 154, 277 52 Nová Ves, IČO: 00237132 v zastoupení VHS PROJEKT, s.r.o., Zlončice 144, 
278 01 Kralupy n.Vlt., IČO: 03508684, 
 
Účastníci řízení schválení stavebního záměru část II. podle § 94k písm. b) stavebního zákona 
(doporučeně do vlastních rukou na dodejku): 
Obec Nelahozeves, Školní 3, 277 51 Nelahozeves, IČO: 00237094,  
Obec Nová Ves, Nová Ves 154, 277 52 Nová Ves, IČO: 00237132, 
 
Účastníci řízení schválení stavebního záměru část II. podle § 94k písm. d) stavebního zákona 
(doporučeně do vlastních rukou na dodejku): 
Humlová Ilona, Miřejovice 25, 277 51 Nová Ves, 
Obec Nová Ves, Nová Ves 154, 277 52 Nová Ves, IČO: 00237132, 
Obec Nelahozeves, Školní 3, 277 51 Nelahozeves, IČO: 00237094,  
 
Účastníci řízení podle § 27 odst. 2) a 3) správního řádu a § 94k písm. e) stavebního zákona  
Vlastníci sousedních pozemků a staveb na nich  
k.ú. Nové Ouholice 
parc.č. 971  - Veselý Jindřich, Kaprova 1366, 272 01 Kladno, 
parc. č. 974 - Ing. Kratina Vladimír, Jana Palacha 689/19, 278 01 Kralupy n.Vlt., 
parc.č. 973, 969 - MUDr. Gelbičová Zuzana, Lidická 54/1, 278 01 Kralupy n.Vlt. – Lobeček, 
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parc. č. 854/1 – Obec Nová Ves, 
parc. č. 966 - MUDr. Kovaříková Kateřina, Miřejovice 29, 277 51 Nová Ves, 
           Ing. Žitná Marie, Olbrachtova 1047/20 
parc.č. 967 – Beránková Jarmila, Kuzmínova 222/49, 278 01 Kralupy n.Vlt. – Lobeček 
           Dejmek Karel, Miřejovice 32, 277 51 Nová Ves, 
Parc. č. 965 – Humlová Ilona, Miřejovice 25, 277 51 Nová Ves, 
 
a ostatní účastníci řízení  
 
Dotčené správní úřady (doporučeně na dodejku): 
MěÚ Kralupy n.Vlt., stavební úřad, 
MěÚ Kralupy n.Vlt., odbor dopravy, 
OÚ Nová Ves, silniční správní úřad, 
Policie ČR, DI Mělník,  
 
Vlastníci a správci veřejné dopravní nebo technické infrastruktury (doporučeně na dodejku): 
Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Olšanská 2681/6, 130 00 Praha 3 – Žižkov, 
ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín IV-Podmokly, 
GridServices, s.r.o., Plynárenská 499/1, 602 00 Brno – Zábrdovice, 
Středočeské vodárny, a.s., U Vodojemu 3085, 272 80 Kladno, 
 
Spis. 
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