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Spis.zn. MUKV-S 19594/2019 OŽP 
Č.J.: MUKV 11558/2020 OŽP 
VYŘIZUJE: 
TEL.: 
E-MAIL: 

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

DATUM: 17.02.2020 
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA 

ROZHODNUTÍ – SPOLEČNÉ POVOLENÍ 
Výroková část: 
Městský úřad Kralupy nad Vltavou, odbor životního prostředí, jako vodoprávní úřad příslušný podle §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“, místně příslušný vodoprávní úřad podle ustanovení § 11 odst. 1 písm. b) 
zákona č.500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, dále jen „správní řád“, a speciální stavební úřad 
příslušný podle § 15 odst. 4 vodního zákona a § 15 odst. 1 zákona 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním 
řádu (stavební zákon), dále jen „stavební zákon“ 

Účastníku vodoprávního řízení podle § 27 odst. 1) správního řádu: 
Obec Nová Ves, Nová Ves 154, 277 52 Nová Ves, IČO: 00237132 

I. Schvaluje stavební záměr 
podle ustanovení § 94p odst. 1 stavebního zákona a § 13a vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního 
rozhodování, územního opatření a stavebního řádu v platném znění, stavby vodního díla „Prodloužení kanalizačního 
řadu A3 –Miřejovice, kanalizační přípojka pro č.p. 25“ na pozemcích parc. č. 970, 972, St. 312 v k.ú. Nové Ouholice, 
Obec Nová Ves – část Miřejovice, okres Mělník, kraj Středočeský 
vymezení stavby orientačně souřadnice 
Stavba zahrnuje: 
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 

Údaje o stavbě vodního díla: 
Název kanalizace  Stoková síť Obec Nová Ves, ČOV Nelahozeves (bývalá PTZ) 
Typ kanalizace  oddílná, tlaková 
Povolovaná vodní díla stoková síť – splašková kanalizace 
Účel stavby vodního díla: 
Kanalizace pro veřejnou potřebu. 

II. Stanoví podmínky pro umístění stavby: 
Stavba vodního díla bude umístěna podle ověřené projektové dokumentace „Prodloužení kanalizačního řadu A3 –
Miřejovice, kanalizační přípojka pro č.p. 25“ vypracované VHS PROJEKT, s.r.o., Zlončice 144, 27801 Kralupy n.Vlt., 
IČO: 03508684, oprávněná osoba Ing. Martin Jakoubek, ČKAIT 0008590, červen 2019; případné změny nesmí být 
provedeny bez předchozího povolení vodoprávního úřadu. 

III. stanoví podmínky pro provedení stavby: 
1. Stavba vodního díla bude provedena podle ověřené projektové dokumentace „Prodloužení kanalizačního řadu A3 

–Miřejovice, kanalizační přípojka pro č.p. 25“ vypracované VHS PROJEKT, s.r.o., Zlončice 144, 27801 Kralupy n.Vlt., 
IČO: 03508684, oprávněná osoba Ing. Martin Jakoubek, ČKAIT 0008590, červen 2019; případné změny nesmí být 
provedeny bez předchozího povolení vodoprávního úřadu. 

2. Stavebník zajistí vytyčení prostorové polohy stavby vodního díla subjektem k tomu oprávněným. 
3. Před zahájením stavby vodního díla bude na viditelném místě u vstupu na staveniště umístěn štítek "Stavba 
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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. 

4. Při provádění stavby vodního díla budou dodrženy předpisy týkající se bezpečnosti práce a technických zařízení 
při stavebních pracích a dbáno o ochranu zdraví osob na staveništi, zejména v souladu s nařízením vlády č. 
591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích 
v platném znění a zákona č. 309/2006 Sb. kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při 
práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb 
mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci) 
v platném znění. 

5.  V souladu s ustanovením § 159 odst. 2 stavebního zákona projektant odpovídá za správnost, celistvost, úplnost a 
bezpečnost stavby provedené podle jím zpracované projektové dokumentace a proveditelnost stavby podle této 
dokumentace, jakož i za technickou a ekonomickou úroveň projektu technologického zařízení, včetně vlivů na 
životní prostředí.  

6. Při provádění stavby vodního díla musí být dodrženy požadavky dotčených správních úřadů: 

a)  podmínky z rozhodnutí Obce Nová Ves, Obecního úřadu č.j. 1015/19/OU ze dne 15.08.2019 

b) podmínky z koordinovaného závazného stanoviska MěÚ Kralupy n.Vlt., OŽP č.j. MUKV 48064/2019 OŽP ze 
dne 17.07.2019: 

vyjádření z hlediska zák. č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 
zákon): 

Při stavbě a s ní spojených pracích nesmí dojít k poškození dřevin rostoucích mimo les (dle § 7 odst. 1 zákona). Pokud 
jsou dřeviny ohroženy, je nutno učinit opatření k jejich ochraně. Výkopový a stavební materiál musí být deponován 
mimo plochy s dřevinami (nesmí dojít k nahrnutí zeminy ke kmenům dřevin a ke snížení ani zvýšení výšky stávajícího 
terénu v prostoru povrchového kořenového systému dřevin aj.) 

Odbor dopravy: 
Dle ustanovení § 40, odst. 4), písm. d) zákona č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších 
předpisů, obecní úřad obce s rozšířenou působností uplatňuje závazné stanovisko v územním řízení z hlediska řešení 
místních a účelových komunikací. S ohledem na uvedené, silniční správní úřad konstatuje, že závazné stanovisko k 
předmětnému podání se nevydává a nenachází pro jeho vydání ani oporu v zákoně. Podání silniční správní úřad 
vyhodnotil dle obsahu a na základě správního uvážení proto vydává vyjádření, kterým sděluje:  
- Prováděné práce budou vyžadovat z důvodu zajištění bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních 

komunikacích přechodnou úpravu provozu na pozemních komunikacích. Zhotovitel stavby proto požádá odbor 
dopravy Městského úřadu Kralupy nad Vltavou o vydání povolení přechodné úpravy provozu na dotčených 
pozemních komunikacích. Součástí žádosti bude návrh užití dopravních značek v grafické podobě a předchozí 
souhlas Policie ČR „DI Mělník“  

- Výkopové práce budou prováděny v souladu s vyjádřeními správců veřejné technické infrastruktury a za dodržení 
bezpečnostních předpisů a norem ČSN.  

- Stavba nebude zdrojem znečištění přilehlých pozemních komunikací.  
- Stavebník zajistí přístup ke všem sousedním nemovitostem.  
- Stavbou nebude ohrožena bezpečnost provozu na pozemních komunikacích.  
- Žádný stavební ani jiný materiál nebude skladován na pozemních komunikacích.  
- Při stavbě nebudou na pozemních komunikacích odstavovány žádné pracovní stroje ani technika.  
- Výkopové práce v pozemních komunikacích nebudou prováděny v zimních měsících, tj. od 1.11. do 31.3.  
  

7. Při provádění stavby vodního díla budou dodrženy tyto další podmínky a povinnosti: 

A) Podmínky z vyjádření ČEZ Distribuce, a.s. zn. 1104610016 ze dne 12.07.2019, zn. 0101133876 ze dne 24.06.2019 
a souhlasu s umístěním stavby a s prováděním činností v ochranném pásmu elektrického zařízení evidenční 
číslo 001105006860/1046/OP ze dne 8.08.2019: 

V zájmovém území se nachází nebo zasahuje do ochranných pásem energetického zařízení v majetku ČEZ Distribuce, 
a.s. – podzemní síť NN, nadzemní síť NN, VN, stanice. Energetické zařízení je chráněno ochranným pásmem podle § 
46 zákona č. 458/2000 Sb. (energetický zákon) v platném znění, který musí být dodržen. Podzemní energetická 
zařízení stavebník musí, před započetím zemních prací alespoň čtrnáct dní před započetím zemních prací požádat 
telefonicky 800 850 860 nebo e-mailem na infoezdistribuce.cz o tzv. vytyčení trasy podzemního zařízení. O vytyčení 
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lze požádat pouze na základě vydaného sdělení o existenci energetického zařízení, sítě pro elektronickou komunikaci 
nebo zařízení technické infrastruktury, a to (mimo havárii) nejpozději 30 dní před koncem jeho platnosti.  
Dojde-li k obnažení podzemního vedení nebo k poškození energetického zařízení, sítě pro elektronickou komunikaci 
nebo zařízení se sítí pro elektronickou komunikaci související nebo zařízení technické infrastruktury ve vlastnictví ČEZ 
Distribuce, a.s., nahlaste nám prosím tuto skutečnost bezodkladně jako poruchu na bezplatnou linku 800 850 860.  

Plánovaná stavba je v kolizi – kříží a je v souběhu se stávajícím zařízením v majetku ČEZ Distribuce a.s. a to:  
- podzemním kabelovým vedením NN 0,4 kV – UU0002 – Miřejovice – K – ME_0227-PIVOVAR,  
- nadzemním vedením NN 0,4 kV – UU0001 – Miřejovice – V – ME_0227-PIVOVAR, 
- transformační stanice 22/0,4kV – ME_0227-Miřejovice Pivovar..  
Stavbou musí být respektováno toto energetické zařízení v majetku ČEZ Distribuce a.s., včetně jejich ochranných 
pásem, stanovených dle „Energetického zákona“ č. 458/2000 Sb.. Souběhy a křižovatky s elektrickými vedeními musí 
být provedeny v souladu s platnými normami a předpisy, zejména s ČSN EN 50110-1, ČSN EN 50423-3, PNE 33 000-6 
a PNE 33 3301, dále ČSN 33 2000-5-52 a PNE 34 1050 pro kabelová vedení a ČSN 73 6005.  
V případě, že při stavbě dojde ke kolizi se zařízením distribuční soustavy, kdy bude nutné toto zařízení přeložit, 
případně ochránit proti mechanickému poškození, je toto nutné řešit na základě podané žádosti o přeložku 
energetického zařízení. Jakékoliv přemístění energetického zařízení z pozemků, lze řešit formou přeložky el. vedení v 
souladu s ustanovením § 47 EZ 458/2000 Sb., kdy přeložku provádí vlastník předmětného zařízení na náklady toho, 
kdo přeložku vyvolal.  
Dodržet podmínky souhlasu s umístěním stavby a s prováděním činností v ochranném pásmu elektrického zařízení 
evidenční číslo 001105006860/1046/OP ze dne 8.08.2019. 

B)  Podmínky z vyjádření Česká telekomunikační infrastruktura, a.s. zn. 672441/19 ze dne 24.6.2019: 
- Dojde ke střetu se sítí elektronických komunikací (dále jen „SEK“) společnosti Česká telekomunikační 

infrastruktura a.s.  
- Na žadatelem určeném a vyznačeném Zájmovém území se vyskytuje SEK společnosti Česká telekomunikační 

infrastruktura a.s.  
- Stavebník a/nebo Žadatel, je-li Stavebníkem, je povinen (i) dodržet tyto níže uvedené podmínky, které byly 

stanovené POS, tak jak je tento označen ve Všeobecných podmínkách ochrany SEK  
- Řídit se Všeobecnými podmínkami ochrany SEK, které jsou nedílnou součástí Vyjádření.  
- Pro případ, že bude nezbytné přeložení SEK, zajistí vždy takové přeložení SEK její vlastník, společnost Česká 

telekomunikační infrastruktura a.s. Stavebník, který vyvolal překládku SEK je dle ustanovení § 104 odst. 17 
zákona o elektronických komunikacích povinen uhradit společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. 
veškeré náklady na nezbytné úpravy dotčeného úseku SEK, a to na úrovni stávajícího technického řešení.  

V případě dotazů k Vyjádření kontaktovat asistenční linku 238 461 111.  

C) Podmínky z vyjádření GridServices, s.r.o. zn. 5001952774 ze dne 10.07.2019: 
V zájmovém území se nachází plynárenského zařízení STL PE plynovod včetně přípojek. 
Při souběhu a křížení IS dodržet odstupové vzdálenosti dle ČSN 73 6005 a TPG 702 01, TPG 702 04. 
Před zahájením stavby musí být provedeno vytyčení plynárenského zařízení. 
Pokud stavba vyvolá výškovou nebo směrovou úpravu trasy plynárenského zařízení, bude zpracován PD přeložek 
plynárenských zařízení. 
V ochranném pásmu plynovodů (1+1m)budou práce prováděny výhradně ručním způsobem. 
Během stavby nesmí dojít k poškození nebo přemístění PZ. 
Křížení a souběh kanalizace s plynárenským zařízením a plynovodními přípojkami (dále jen PZ) musí být v souladu s 
ČSN 73 6005, tab. 1 a2.  
Obrysy kanalizačních šachet budou umístěny minimálně 500 mm od obrysu PZ.  
Při křížení PZ z materiálu PE bude provedena kontrola funkčnosti signalizačního vodiče.  
Při křížení PZ z materiálu OCEL bude na náklady GridServices,s.r.o. provedena diagnostika stavu potrubí (bude 
upřesněno na místě stavby).  
Pokud realizace stavby vyvolá výškovou nebo směrovou úpravu trasy PZ, bude toto posuzováno jako přeložka.  
Dojde-li ke křížení stokového potrubí s PZ v menší vzdálenosti než 500 mm, minimálně však 150 mm, opatří se 
ocelový plynovod v místě křížení trojnásobnou izolací přesahující stokové potrubí na každou stranu o 1000 mm a 
vyhovující jiskrové zkoušce pro zkušební napětí 25 kV.  
Úhel křížení PZ s kanalizačním potrubím bude 900, nelze-li tento úhel v odůvodněných případech dodržet, může být 
úhel křížení menší, nejméně však 60°. 
Plynárenské zařízení a plynovodní přípojky jsou dle ustanovení § 2925 zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku 



Č.j.MUKV 11558/2020 OŽP ze dne 17.02.2020                                                                                                                        Stránka 4/8 

v platném znění, provozováno jako zařízené zvlášť nebezpečné a z tohoto důvodu je chráněno ochranným pásmem 
dle zákona č. 458/2000 Sb. v platném znění. 
Při realizaci uvedené stavby budou dodrženy podmínky pro provádění stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenského 
zařízení: 
1)  Za stavební činnosti se pro účely tohoto stanoviska považují všechny činnosti prováděné v ochranném pásmu 

plynárenského zařízení (tzn. i bezvýkopové technologie). 
2)  Stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenského zařízení je možné realizovat pouze při dodržení podmínek 

stanovených v tomto stanovisku. Nebudou-li tyto podmínky dodrženy, budou stavební činnosti, popř. úpravy terénu 
prováděné v ochranném pásmu plynárenského zařízení považovány dle § 68 zákona č.458/2000 Sb.ve znění pozdějších za 
činnost bez našeho předchozího souhlasu. Při každé změně projektu nebo stavby (zejména trasy navrhovaných 
inženýrských sítí) je nutné požádat o nové stanovisko k této změně. 

3)  Před zahájením stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenských zařízení bude provedeno vytyčení trasy a přesné 
určení uložení plynárenského zařízení. Vytyčení provede příslušná provozní oblast (formulář a kontakt na 
www.gridservices.cz nebo Zákaznická linka 840113355). Při žádosti uvede žadatel naší značku (číslo jednací) uvedenou v 
úvodu tohoto stanoviska. Bez vytýčení a přesného určení uložení plynárenského zařízení nesmí být stavební činnosti 
zahájeny. Vytýčení plynárenského zařízení považujeme za zahájení stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenského 
zařízení. O provedeném vytyčení bude sepsán protokol. 

4)  Bude dodržena ČSN 736005, ČSN 733050, TPG 702 04 - tab.8, zákon č.458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů, 
případně další předpisy související s uvedenou stavbou. 

5)  Pracovníci provádějící stavební činností budou prokazatelně seznámeni s polohou plynárenského zařízení, rozsahem 
ochranného pásma a těmito podmínkami. 

6)  Při provádění stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenského zařízení je investor povinen učinit taková opatření, 
aby nedošlo k poškození plynárenského zařízení nebo ovlivnění jeho bezpečnosti a spolehlivosti provozu. Nebude použito 
nevhodného nářadí, zemina bude těžena pouze ručně bez použití pneumatických, elektrických, bateriových a motorových 
nářadí. 

7)  Odkryté plynárenské zařízení bude v průběhu nebo při přerušení stavební činnosti řádně zabezpečeno proti jeho 
poškození. 

8)  V případě použití bezvýkopových technologií (např. protlaku) bude před zahájením stavební činnosti provedeno obnažení 
plynárenského zařízení v místě křížení, jinak nesmí být bezvýkopová technologie použita. 

9)  Neprodleně oznámit každé i sebemenší poškození plynárenského zařízení (vč. izolace, signalizačního vodiče, výstražné 
fólie atd.) na telefon 1239. 

10)  Před provedením zásypu výkopu v ochranném pásmu plynárenského zařízení bude provedena kontrola dodržení 
podmínek stanovených pro stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenského zařízení a kontrola plynárenského 
zařízení. Kontrolu provede příslušná provozní oblast (formulář a kontakt na www.gridservices.cz nebo Zákaznická linka 
840113355). Při žádosti uvede žadatel naši značku (číslo jednací) uvedenou v úvodu tohoto stanoviska. Povinnost kontroly 
se vztahuje i na plynárenská zařízení, která nebyla odhalena. O provedené kontrole bude sepsán protokol. Bez provedené 
kontroly nesmí být plynovodní zařízení zasypáno. 

11)  Plynárenské zařízení bude před zásypem výkopu řádně podsypáno a obsypáno těženým pískem zhutněno a bude osazena 
výstražná fólie žluté barvy, vše v souladu s ČSN EN 12007-1-4, TPG 702 01, TPG 702 04. 

12)  Neprodleně po skončení stavební činnosti budou řádně osazeny všechny poklopy a nadzemní prvky plynárenského 
zařízení. 

13)  Poklopy uzávěrů a ostatních armatur na plynárenském zařízení vč. hlavních uzávěrů plynu (HUP) na odběrném plynovém 
zařízení udržovat stále přístupné a funkční po celou dobu trvání stavební činnosti. 

14) Případné zřizování staveniště, skladování materiálů, stavebních strojů apod. bude realizováno mimo ochranné pásmo 
plynárenského zařízení (není-li ve stanovisku uvedeno jinak). 

15)  Bude zachována hloubka uložení plynárenského zařízení (není-li ve stanovisku uvedeno jinak). 
16)  Při použití nákladních vozidel, stavebních strojů a mechanismů zabezpečit případný přejezd přes plynárenské zařízení 

uložením panelů v místě přejezdu plynárenského zařízení. 

D) Podmínky z vyjádření Archeologického ústavu AV ČR, Praha č.j. ARUP-5220/2019 ze dne 3.7.2019: 
- Zahájení zemních a výkopových prací musí být písemně oznámeno v předstihu nejméně 14 dnů (on-line 

formulářem (http://www.archeologickamapa.cz/označení), nebo poštou. 
-  Umožnit záchranný archeologický výzkum při provádění zemních a výkopových prací ve smyslu zákona 

č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči ve znění pozdějších předpisů.  
- Zaslat situační plánek stavby (situace širších vztahů v měřítku 1:5000 nebo 1:10 000 s vyznačením plochy, která 

bude dotčena zemními pracemi). 
-  Hlásit náhodné archeologické nálezy, učiněné v průběhu stavby našemu ústavu. 
 
E) Podmínky z vyjádření SV, a.s. zn. P19710013652 ze dne 6.8.2019: 
- Upozorňujeme, že zásah do stávajícího vodohospodářského zařízení mohou provádět pouze pracovníci 

http://www.gridservices.cz/
http://www.gridservices.cz/
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příslušného provozu.  
- Při realizaci stavby musí být respektovány „Všeobecné podmínky“ platné pro kolize vodohospodářského zařízení 

s jinými stavbami provozovatele Středočeské vodárny, které jsou uvedeny na jeho internetových schránkách, 
případné odchylky povolí příslušný provoz SV, a.s. s ohledem na konkrétní situaci v místě stavby. Upozorňujeme, 
že může dojít ke střetu se stávajícími domovními přípojkami, které jsou v celé délce v majetku jejich investorů, 
zpravidla majitelů napojených nemovitostí. 

 
8. Před zahájení stavby zajistí stavebník aktuální vytyčení tras technické a dopravní infrastruktury v místě střetu, 

zajistí aktuální stanoviska vlastníků nebo provozovatelů technické a dopravní infrastruktury a bude postupovat 
v souladu s jejich požadavky. 

9.  Stavba vodního díla bude dokončena do 12/2021. 
10. Stavba bude provedena dodavatelsky. Před zahájením stavebních prací bude vodoprávnímu úřadu oznámen 

zhotovitel stavby (oprávněná osoba - stavby vodního hospodářství).  
11. Kontrolní prohlídky stavby budou provedeny dle předloženého plánu kontrolních prohlídek. Přesné termíny 

kontrolních prohlídek budou vodoprávnímu úřadu oznámeny nejméně 7 dní před zahájením jednotlivých částí 
stavby. 

IV. stanoví podmínky užívání stavby: 
V souladu s ustanovením § 122 odst. 1 stavebního zákona a § 15 odst. 1 vodního zákona může být dokončená stavba 
užívána pouze na základě kolaudačního souhlasu vydaného vodoprávním úřadem na základě žádosti stavebníka, 
který uvede identifikační údaje o stavbě a předpokládaný termín ukončení stavby. K žádosti žadatel doloží 
předepsané doklady podle § 22 vyhlášky č. 183/2018 Sb. o náležitostech rozhodnutí a dalších opatření vodoprávního 
úřadu a o dokladech předkládaných vodoprávnímu úřadu ve znění pozdějších předpisů. 

Odůvodnění: 
Žadatel 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 podal dne 2.09.2019 u MěÚ Kralupy n.Vlt., odboru životního prostředí jako 
místně a věcně příslušného vodoprávního úřadu žádost o společné povolení záměru stavby vodního díla 
„Prodloužení kanalizačního řadu A3 –Miřejovice, kanalizační přípojka pro č.p. 25“. Dnem podání žádosti bylo 
zahájeno vodoprávní řízení.  
Žádost byla doložena všemi povinnými doklady podle ustanovení § 10 vyhlášky č. 183/2019 Sb., o dokladech žádosti 
o rozhodnutí nebo vyjádření a o náležitostech povolení, souhlasů a vyjádření vodoprávního úřadu ve znění 
pozdějších předpisů a přílohy č. 16 vyhlášky č. 503/2006 Sb. O podrobnější úpravě územního rozhodování, územního 
opatření stavebního řádu v platném znění dalšími doklady, které vodoprávní úřad vyhodnotil a to: 
- „Prodloužení kanalizačního řadu A3 –Miřejovice, kanalizační přípojka pro č.p. 25“ vypracované VHS PROJEKT, 

s.r.o., Zlončice 144, 27801 Kralupy n.Vlt., IČO: 03508684, oprávněná osoba Ing. Martin Jakoubek, ČKAIT 0008590, 
červen 2019 

- doklad o zaplacení správního poplatku 3.000,- Kč dne 29.11.2019 
- souhlasné závazné stanovisko orgánu územního plánování č.j. MUKV 48214/2019 VYST ze dne 31.07.2019 

s odůvodněním: 
 Orgán územního plánování přezkoumal záměr podle § 96b odst. 3 stavebního zákona, zda je přípustný z hlediska 
souladu s politikou územního rozvoje a územně plánovací dokumentací a z hlediska uplatňování cílů a úkolů 
územního plánování, či nikoliv.  
Platná Politika územního rozvoje České republiky ve znění aktualizace č.1 ani Zásady územního rozvoje 
Středočeského kraje ve znění aktualizace č.2 záměr neřeší.  
Záměr je v souladu s územním plánem obce Nelahozeves a obce Nová Ves, v souladu s relevantními cíli a úkoly 
územního plánování stanovenými v § 18 a 19 stavebního zákona.  
Pozemky p.č. 970, p.č. 972, St.p.č. 312 v k.ú. Nové Ouholice se podle územního plánu nachází v zastavěném území, 
dané plochy umožňují vedení technické infrastruktury. 

- plná moc k zastupování 
- koordinované závazné stanovisko MěÚ Kralupy n.Vlt., OŽP č.j. MUKV 48064/2019 OŽP dne 17.07.2019 
- rozhodnutí Obce Nová Ves, Obecního úřadu č.j. 1015/19/OU ze dne 15.08.2019 
- vyjádření Obce Nová Ves č.j. 1015/19/O ze dne 29.7.2019 bez podmínek 
- Souhlas vlastníka pozemků na koordinačním situačním výkresu Ilona Humlová 29.7.2019 
- Souhlas vlastníka pozemků na koordinačním situačním výkresu Obec Nelahozeves 15.8.2019 
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- Souhlasné závazné stanovisko HZS Stč. kraje, ÚO Mělník ev.č. ME – 339-2/2019/PD ze dne 22.7.2019 bez 
podmínek 

- Stanovisko KŘ PČR DI Mělník č.j. KRPS-8094-137/ČJ-2019-010606 ze dne 5.8.2019 – podmínky již obsaženy ve 
stanovisko odboru dopravy MěÚ Kralupy n.Vlt., 

- Stanovisko KHS Stč. kraje, ÚO Mělník – nejsou dotčeny právem chráněné zájmy č.j. KHSSC 33499/2019 ze dne 
26.06.2019 

- Vyjádření Archeologický ústav AV ČR Praha č.j. ARUP-5220/2019 ze dne 3.7.2019 
- vyjádření SV, a.s. zn. P19710013652 ze dne 6.8.2019 
- vyjádření ČEZ Distribuce, a.s. zn. 1104610016 ze dne 12.07.2019, zn. 0101133876 ze dne 24.06.2019 a souhlasu 

s umístěním stavby a s prováděním činností v ochranném pásmu elektrického zařízení evidenční číslo 
001105006860/1046/OP ze dne 8.08.2019 

- vyjádření ČEZ ICT Services, a.s. zn. 0700069417 ze dne 24.06.2019 – nenachází se komunikační zařízení 
společnosti ČEZ ICT Services, a.s. 

- vyjádření Telco Pro Services, a.s. zn. 0200928721 ze dne 24.06.2019 – nenachází se komunikační zařízení  
- vyjádření Česká telekomunikační infrastruktura, a.s. č.j. 672441/19 ze dne 24.6.2019 – podmínky 
- vyjádření GridServices, s.r.o. zn. 5001952774 ze dne 10.07.2019 
Městský úřad Kralupy n.Vlt., odbor životního prostředí jako příslušný vodoprávní úřad oznámil podle ustanovení 
§115 odst. 8) vodního zákona a § 94m stavebního zákona, zahájení řízení s možností vyjádřit se k podkladům pro 
rozhodnutí ve věci společného územního a stavebního řízení pro stavbu vodního díla výše uvedeného podle §15 
odst. 1) vodního zákona a § 94j stavebního zákona a jelikož vodoprávnímu úřadu jsou dobře známy poměry a žádost 
poskytuje dostatečný podklad pro posouzení navrhované stavby a stanovení podmínek, upustil v souladu 
s ustanovením § 94m odst. 3) stavebního zákona od ústního jednání a ohledání na místě. Oznámení zahájení řízení 
bylo pod č.j. MUKV 93202/2019 OŽP zveřejněno na úřední desce Města Kralupy nad Vltavou s možností dálkové 
přístupu v termínu od 28.11.2019 do 13.12.2019. 
Účastníci řízení a dotčené orgány mohli 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. Po uplynutí této lhůty pro námitky a připomínky stavební úřad dal 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 bylo přikročeno k vydání rozhodnutí.  
Oznámení veřejnou vyhláškou bylo z důvodu velkého počtu účastníků řízení – vlastníci sousedních pozemků a staveb 
na nich. 
Nebyl vzneseny námitky ani připomínky ke schválení záměru stavby 
Posouzení vodoprávního úřadu: 
Vodoprávní úřad ověřil, že dokumentace vypracovaná: 
Odpovědný projektant  Ing. Martin Jakoubek, ČKAIT: 0008590 
je úplná, přehledná a jsou v ní odpovídající míře řešeny požadavky na umístění a výstavbu prodloužení kanalizační 
stoky a kanalizační přípojky. 
Záměr stavby vodního díla kanalizační stoky včetně kanalizační přípojky je projednán v režimu společného povolení, 
samostatné rozhodnutí o umístění stavby vydáno nebylo, záměr nepodléhá zjišťování vlivů na životní prostředí. 
Stavební záměr provedení kanalizační stoky včetně kanalizační přípojky je v souladu s požadavky stavebního zákona a 
jeho prováděcích předpisů, v souladu s požadavky vodního zákona a jeho prováděcích předpisů, je v souladu 
s požadavky zvláštních právních předpisů a je v souladu se závaznými stanovisky, je napojený na technickou 
infrastrukturu a je zajištěn příjezd ke stavbě. 

Stavba kanalizační stoky je vyjmenovanou stavbou ve smyslu § 119 stavebního zákona, podléhá vydání kolaudačního 
souhlasu nebo kolaudačního rozhodnutí a podmínka byla stanovena ve výrokové části povolení záměru. 

Jedná se o záměr umísťovaný v území, ve kterém je vydaný územní plán, proto nebylo nutné nařizovat ústní jednání. 
Vodoprávní úřad přezkoumal předloženou žádost, projednal ji s účastníky řízení, veřejností a dotčenými orgány a 
zjistil, že jejím uskutečněním nebo budoucím užíváním nejsou ohroženy zájmy chráněné vodním a stavebním 
zákonem, předpisy vydanými k jeho provedení a zvláštními předpisy. Umístění stavby je v souladu se schválenou 
územně plánovací dokumentací a vyhovuje obecným požadavkům na využívání území. Projektová dokumentace 
stavby splňuje obecné požadavky na výstavbu. Vodoprávní úřad v průběhu řízení neshledal důvody, které by bránily 
povolení záměru. Jednotlivá stanoviska jsou uvedena výše v textu s odůvodněním a komentářem ke stanovení 
podmínek pro schválení záměru. 
Vodoprávní úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených orgánů vyžadovaných 
zvláštními předpisy a zahrnul je do podmínek rozhodnutí. 
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Vodoprávní úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výrokové části rozhodnutí, za použití právních předpisů ve výroku 
uvedených. 
Hodnocení podaných námitek a připomínek: 
Námitky ani připomínky ke schvalovanému záměru nebyly v průběhu řízení vzneseny. 

Poučení: 
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 do 15 dnů ode dne jeho oznámení Krajskému 
úřadu Středočeského kraje se sídlem Zborovská 11, Praha 5 podáním učiněným u Městského úřadu Kralupy nad 
Vltavou, odboru životního prostředí. Odvolání se podává v počtu stejnopisů stejném jako je počet účastníků řízení 
(viz. rozdělovník). Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je na jeho náklady Městský úřad Kralupy 
n.Vlt. Lhůta pro podání odvolání se počítá ode dne, kdy bylo nedoručené a uložené rozhodnutí připraveno 
k vyzvednutí. Odvolání lze podat také prostřednictvím datové schránky.  
Dokument, který byl dodán do datové schránky, je doručen okamžikem, kdy se do datové schránky přihlásí 
oprávněná osoba, nejpozději však 10. den od okamžiku uložení v datové schránce. Odvolání jen proti odůvodnění 
rozhodnutí je nepřípustné. Podané odvolání má v souladu s ustanovením § 85 odst. 1 správního řádu odkladný 
účinek. 
Stavební povolení pozbývá platnost podle § 115 odst.4 stavebního zákona, jestliže stavba nebyla zahájena do 2 let 
ode dne, kdy nabylo právní moci. 
 
 
 

     Ing. Blanka Nedbalová 
                      referent odboru životního prostředí 
              oprávněná úřední osoba 
Přílohy pro stavebníka: 

1. Ověřená projektová dokumentace „Prodloužení kanalizačního řadu A3 –Miřejovice, kanalizační přípojka pro 
č.p. 25“, VHS PROJEKT, s.r.o., Zlončice 144, 27801 Kralupy n.Vlt., IČO: 03508684, oprávněná osoba Ing. 
Martin Jakoubek, ČKAIT 0008590, červen 2019 

 - po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí 
 2.  Štítek "Stavba povolena" s uvedením údajů podle ustanovení § 18d vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější 

úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu ve znění pozdějších předpisů.  
  - po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí 

 
 
Tato vyhláška – schválení stavebního záměru, musí být vyvěšeno na úředních deskách Města Kralupy nad Vltavou, 

Obce Nelahozeves a Obce Nová Ves na dobu 15 dnů. 
Za den doručení se považuje 15tý den ode dne vyvěšení na úřední desce Města Kralupy nad Vltavou. 

 
 
vyvěšeno dne                sejmuto dne 
podpis a razítko                podpis a razítko 

Doručí se: 
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, 
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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, 
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, 140 00 Praha 4 – Krč, 
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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