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E-MAIL: 

Ing. Nedbalová Blanka 
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blanka.nedbalova@mestokralupy.cz 

DATUM: 8.07.2020 
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 Nelahozeves, Školní 3, 277 51 Nelahozeves, IČO: 00237094 

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 „Rekonstrukce a 
prodloužení dešťové kanalizace v ul. Školní“ na pozemku parc.č. 305/1 v k.ú. Nelahozeves, obec Nelahozeves, obec 
Nelahozeves, okres Mělník, kraj Středočeský, ČHP: 1-12-02-0470-0-00, VÚ: DVL_0820 Vltava od toku Berounka po 
ústí do Labe, vymezení stavby orientačně souřadnice S-JTSK, Y,X začátek 748854.02, 1022623.87**749245.2, 
1022465.25 
Stavba je členěna na stavební objekty: 
IO 01 Rušená dešťová kanalizace 
Odstranění stávající části dešťové kanalizace beton DN 400 o délce 223,4 m  
IO 02 Nová dešťová kanalizace 
Stoka A PVC DN 300 SN 12 o délce 118,80 m 
Stoka A PVC DN 400 SN 12 o délce 302,27 m 
Revizní šachty prům. 1000 mm v počtu 11 ks, 1ks horská vpusť 
Nové potrubí bude zaústěno do stavby „Propoj dešťové kanalizace mezi ulicemi V Loučkách a Kralupská“ 
Údaje o stavbě vodního díla: 
Název kanalizace  Dešťová kanalizace obec Nelahozeves 
Typ kanalizace   oddílná 
Povolovaná vodní díla    stavby kanalizačních řadů – stoková síť, dešťová kanalizace 
Účel užití povolené stavby vodního díla: 
Odvádění srážkových vod – vodní tok Vltava 

II. Stanoví podmínky pro umístění stavby: 
Stavba vodního díla bude umístěna podle ověřené projektové dokumentace „Rekonstrukce a prodloužení dešťové 
kanalizace v ul. Školní“ vypracované VHS PROJEKT, s.r.o., Zlončice 144, 27801 Kralupy n.Vlt., IČO: 03508684, 
oprávněná osoba Ing. Martin Jakoubek, ČKAIT 0008590, listopad 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 „Rekonstrukce a prodloužení 

dešťové kanalizace v ul. Školní“ vypracované VHS PROJEKT, s.r.o., Zlončice 144, 27801 Kralupy n.Vlt., IČO: 
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03508684, oprávněná osoba Ing. Martin Jakoubek, ČKAIT 0008590, listopad 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 

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 koordinovaného závazného stanoviska MěÚ Kralupy n.Vlt., OŽP č.j. MUKV 89885/2019 OŽP ze dne 

20.12.2019: 
-  z hlediska památkové péče: 
Terén bude uveden do odpovídajícího stávajícího stavu, při výskytu dlažby bude dlažba deponována  
a použita na stejném místě v původní skladbě. 

- silniční správní úřad: 
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:  
- Nejméně 30 dní před zahájením stavebních prací pro uložení inženýrských sítí požádá zhotovitel stavby, 

v souladu s ustanovením § 25 odst. 6 písm. c) zák. č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění 
pozdějších předpisů, Obecní úřad Nelahozeves o povolení zvláštního užívání pozemní komunikace z důvodu 
stavebních prací.   

- 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 ostatních 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. 
 
b) podmínky z rozhodnutí povolení zvláštního užívání stavby OÚ Nelahozeves ze dne 7.01.2020 

7. Při provádění stavby vodního díla budou dodrženy tyto další podmínky a povinnosti: 
A) podmínky z vyjádření SV, a.s. zn. P19710023868 ze dne 16.12.2019: 
- 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.  
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- Upozorňujeme, že při realizaci stavby může dojít ke střetu se stávajícími domovními přípojkami, které jsou v celé 
délce v majetku jejich investorů, zpravidla majitelů napojených nemovitostí. Přípojky nejsou provozovány naší 
společností a nemáme obvykle k dispozici zákres jejich trasy. 

- Upozorňujeme, že zásah do stávajícího vodohospodářského zařízení, včetně přípojek, mohou provádět pouze 
pracovníci příslušného provozu.  

- Upozorňujeme na požadavek souběhu jiných sítí s vodohospodářským zařízením min. 1,0 m mezi povrchy.  
B) podmínky z vyjádření CETIN, a.s. zn. 811870/19 ze dne 29.11.2019: 
Dojde ke střetu se sítí elektronických komunikací (dále jen SEK) společnosti Česká telekomunikační infrastruktura, 
a.s. (dále jen SEK), jejíž existence a poloha je zakreslena ve výřezu/výřezech z účelové mapy SEK společnosti Česká 
telekomunikační infrastruktura a.s. (součást předaného vyjádření).  
- Je nutné zabezpečit výkop proti sesuvu půdy a možnému poškození SEK, pokud dojde k odkrytí SEK, je nutné 

informovat POS a zabezpečit toto vedení vyvěšením v místě a pozici, 
- Před započetím zemních prací je nutné zajistit vyznačení trasy SEK na terénu podle obdržené polohopisné 

dokumentace a s vyznačenou trasou SEK prokazatelně seznámit pracovníky, kteří budou stavební práce 
provádět, 

- Práce v blízkosti SEK společnosti CETIN provádět ručně s maximální opatrností za dodržení uvedených 
výkopových podmínek, trasu a hloubku našich kabelů ověřit ručně kopanou sondou, 

- Kabely a zařízení společnosti CETIN, musí zůstat uloženy dle ČSN 73 6005, nezabetonovány a v předepsaném 
krytí, 

- Před záhozem vedení SEK, při křížení, souběžném uložení, nebo odkrytí SEK pozvat pracovníka Ochrany sítí 
(POS) tel.: 724 174 105 ke kontrole, POS potvrdí do stavebního deníku neporušenost trasy. 

Budou dodrženy Všeobecné podmínky ochrany SEK společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s., těmito 
podmínkami se musí řídit stavebník nebo jím pověřená třetí osoba. 
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. 

C) podmínky z vyjádření Archeologického ústavu AV ČR, Praha č.j. ARUP-9666/2019 ze dne 26.11.2019: 
-  Písemně oznámit (on-line formulářem (http://www.archeologickamapa.cz/oznameni), nebo poštou) konkrétní 

datum zahájení zemních prací nejméně dva týdny předem. 
- 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. Před zahájením zemních prací uzavřít 
písemnou dohodu na záchranný archeologický výzkum mezi stavebníkem a naším ústavem. 

  - Zaslat situační plánek stavby, pokud se tak již nestalo (situaci 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. 

D) podmínky z vyjádření GridServices, s.r.o. zn. 5002038925 ze dne 2.12.2019: 
V zájmovém území se nachází STL plynovody včetně přípojek 
Pro realizaci stavby stanovujeme tyto podmínky:  
- Při souběhu a křížení IS požadujeme dodržení odstupových vzdáleností dle ČSN 73 6005 a TPG 702 01, TPG 702 04.  
- Před zahájením stavby bude provedeno vytyčení PZ viz. odst.3 - poskytnutý zákres je pouze orientační.  
- Pokud stavba vyvolá výškovou nebo směrovou úpravu trasy plynárenského zařízení, bude zpracována PD přeložek 

plynárenských zařízení, bude zpracována PD přeložek plynárenských zařízení.  
- V ochranném pásmu plynovodů (1 + 1 m) 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 a 2.  
- 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.  

http://www.archeologickamapa.cz/oznameni
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- 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 25kV.  

- Úhel křížení PZ s kanalizačním potrubím bude 90o, nelze-li tento úhel v odůvodněných případech dodržet, může být 
úhel menší, nejméně však 60o. 

V zájmovém území se mohou nacházet plynárenská zařízení jiných vlastníků či správců, případně i dlouhodobě 
nefunkční/neprovozovaná plynárenská zařízení bez dostupných informací o jejich poloze a vlastnictví. 

Plynárenské zařízení a plynovodní přípojky jsou dle ustanovení § 2925 zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku 
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: 
1)  Za stavební činnosti se pro účely tohoto stanoviska považují všechny činnosti prováděné v ochranném pásmu 

plynárenského zařízení (tzn. i bezvýkopové technologie) a činnosti mimo ochranné pásmo, pokud by takové činnosti 
mohly ohrozit bezpečnost a spolehlivost plynárenského zařízení a plynovodních přípojek (např. trhací práce, sesuvy půdy, 
vibrace, apod.). 

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 mj. 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 a plynovodních přípojek. 

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. 
E) podmínky z vyjádření ČEZ Distribuce, a.s. zn. 01011212891 ze dne 15.11.2019 – nenachází se energetické 

zařízení, zařízení sítě pro elektronickou komunikaci nebo zařízení technické infrastruktury v majetku 

http://www.gridservices.cz/
http://www.gridservices.cz/
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společnosti ČEZ Distribuce, a.s., souhlas s umístěním stavby a s prováděním činností v ochranném pásmu 
zařízení distribuční soustavy evidenční číslo: 001106531991: 

- V zájmovém území se nachází nebo zasahuje do ochranných pásem energetického zařízení v majetku ČEZ 
Distribuce, a.s. – podzemní síť NN, VN, nadzemní síť NN. Energetické zařízení je chráněno ochranným pásmem 
podle § 46 zákona č. 458/2000 Sb. (energetický zákon) v platném znění, který musí být dodržen. 

- Dotčení zařízení – podzemní vedení NN 0,4 kV UU0012-Nelahozeves-K-ME_0896-U hřbitova 
- Stavbou musí být respektováno energetické zařízení v majetku ČEZ Distribuce a.s., včetně jejich ochranných 

pásem, stanovených dle „Energetického zákona“ č.458/2000Sb.  
- Povinností stavebníka je alespoň 14 dní před započetím zemních prací požádat telefonicky na 800 850 860nebo e-

mailem na info@cezdistribuce.cz o tzv. vytyčení trasy podzemního zařízení. 
- Místa křížení a souběhy ostatních zařízení se zařízeními energetickými, komunikačními sítěmi pro elektronickou 

komunikaci nebo zařízeními technické infrastruktury musí být vyprojektovány a provedeny v souladu s platnými 
normami a předpisy, zejména s ČSN 73 6005, ČSN EN 50 341-1,2, ČSN EN 60341-3-19, ČSN EN 50423-1, ČSN 2000-
5-52 a PNE 33 3302, PNE 34 1050.  

- Pokud budou kovové části stavby zasahovat do ochranného pásma vedení, dojde k zajištění dodatečného 
uzemnění těchto prvků v souladu s ČSN 33 2000-4-41, ČSN 33 2000-5-54 a PNE 33 3301. 

- V trase kabelového vedení může být uloženo několik kabelů. Pokud dojde 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., musí být tato 
skutečnost bezodkladně nahlášena jak porucha na linku 840 850 860. Zahrnutí poškozených míst může být 
provedeno pouze po souhlasu vydaném naší společností. 

- Umístěním stavby nesmí dojít ke ztížení přístupu našich pracovníků a pracovníků námi pověřených firem 
k našemu zařízení. 

- Při realizaci stavby nesmí dojít v žádném případě k nebezpečnému přiblížení osob, věcí, zařízení nebo 
mechanismů a strojů k živým částem pod napětím, tj. musí být dodržena minimální vzdálenost 2 m od vodičů vn a 
3 m od vodičů vvn (dle PNE 330000-6), pokud není větší vzdálenost stanovena v jiném předpisu (např. ČSN ISO 
12480-1). V případě, že nebude možné tuto vzdálenost dodržet, je žadatel povinen požádat o vypnutí 
předmětného vedení. 

- Pracovníci provádějící práce budou prokazatelně poučeni o nebezpečí, které hrozí při nedodržení bezpečnostních 
předpisů. 

- S ohledem k provádění prací v ochranném pásmu upozorňujeme na možnost nebezpečných vlivů od elektrického 
zařízení, opatření proti těmto vlivům je na straně zhotovitele stavby, ČEZD Distribuce, a.s., nepřevezme žádnou 
zodpovědnost za případné škody, která vzniknou stavebníkovi i následkem poruchy nebo havárie elektrického 
zařízení za nepředvídatelných okolností nebo nedodržením stanovených podmínek. 

- Při případné úpravě povrchu v ochranném pásmu zařízení nesmí dojít ke změně výškové nivelity země oproti 
současnému stavu. 

- Musí být dodrženy Podmínky pro práce v ochranných pásmech zařízení – příloha souhlasu. 
- Jakékoliv události mající vliv na provoz předmětných vedení musí být neprodleně oznámeny na linku 800 850 860 

nebo včas oznámeny naší společnosti. 
- Dodržet podmínky souhlasu s umístěním stavby a s prováděním činností v ochranném pásmu elektrického 

zařízení evidenční číslo 001106531991 ze dne 10.12.2019: 
  
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 dvou let ode dne nabytí právní moci stavebního povolení. 
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 

mailto:info@cezdistribuce.cz
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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 Nelahozeves, Školní 3, 277 51 Nelahozeves, IČO: 00237094 v zastoupení VHS PROJEKT, s.r.o., Zlončice 
144, 278 01 Kralupy n.Vlt., IČO: 03508684  podal dne 15.01.2020 u MěÚ Kralupy n.Vlt., odboru životního prostředí 
jako místně a věcně příslušného vodoprávního úřadu žádost o společné povolení záměru stavby vodního díla 
„Rekonstrukce a prodloužení dešťové kanalizace v ul. Školní“. 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: 
- projektová dokumentace „Rekonstrukce a prodloužení dešťové kanalizace v ul. Školní“ vypracované VHS 

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

- souhlasné závazné stanovisko orgánu územního plánování č.j. MUKV 89926/2019 VYST ze dne 29.11.2019 
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 1., 2. a 3. aktualizace ani Zásady územního rozvoje 
Středočeského kraje ve znění aktualizace č.2 záměr neřeší.  
Záměr je v souladu s územním plánem obce Nelahozeves, v souladu s relevantními cíli a úkoly územního plánování 
stanovenými v § 18 a 19 stavebního zákona.  
Vedení splaškové kanalizace v k. ú. Nelahozeves se podle územního plánu Nelahozeves nachází v zastavěném území. 
V celém správním území obce Nelahozeves lze umístit ve všech funkčních plochách nezbytnou dopravní a technickou 
infrastrukturu. 
Záměr je tedy z hlediska funkčního využití v souladu s územním plánem. Pro umístění navrženého záměru není nutné 
stanovovat podmínky. Z uvedených důvodů dospěl orgán územního plánování k závěru, že posuzovaný záměr je 
přípustný. 
- rozhodnutí povolení zvláštního užívání stavby OÚ Nelahozeves ze dne 7.01.2020 - podmínky jsou zahrnuty ve 

výrokové části povolení záměru 
- souhlas ke zvláštnímu užívání pozemní komunikace KŘ Policie Stč. kraje, ÚO Mělník č.j. KRPS-311096-1/ČJ-2019-

010606 ze dne 17.12.2019 – podmínky pro vydání zvláštního užívání úpravy provozu při stavbě 
- souhlasné stanovisko bez podmínek HZS Stč. kraje ÚO Mělník ev.č. ME-570-2/2019/PD ze dne 16.12.2019 
- vyjádření Archeologického ústavu AV ČR, Praha č.j. ARUP-9666/2019 ze dne 26.11.2019 – podmínky stanoveny ve 

výrokové části povolení 
- vyjádření SV, a.s. zn. P19710023868 ze dne 16.12.2019 – podmínky zahrnuty do výrokové části povolení 
- stanovisko KHS Stč. kraje, ÚP mělník č.j. KHSSC 60301/2019 ze dne 19.11.2019 – nejsou dotčeny právem chráněny 

zájmy 
- vyjádření ČEZ Distribuce, a.s. zn. 01011212891 ze dne 15.11.2019 – nenachází se energetické zařízení, zařízení sítě 

pro elektronickou komunikaci nebo zařízení technické infrastruktury v majetku společnosti ČEZ Distribuce, a.s., 
souhlas s umístěním stavby a s prováděním činností v ochranném pásmu zařízení distribuční soustavy evidenční 
číslo: 001106531991 

- vyjádření Česká telekomunikační infrastruktura, a.s. č.j. 811870/19 ze dne 29.11.2019 – podmínky zahrnuty ve 
výrokové části povolení 

- vyjádření GridServices, s.r.o. zn. 5002038925 ze dne 2.12.2019. 
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 22135/2020 OŽP zveřejněno na úřední desce Města Kralupy nad Vltavou s možností dálkové 
přístupu v termínu od 9.04.2020 do 24.04.2020. 
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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 a 
rekonstrukce s odstraněním dešťové kanalizace a doplnění odvodňovacího prvku – horská vpust. 
Záměr stavby vodního díla dobudování dešťové kanalizace 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 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. 
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 
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              oprávněná úřední osoba 
Přílohy pro stavebníka: 

1. Ověřená projektová dokumentace „Rekonstrukce a prodloužení dešťové kanalizace v ul. Školní“ vypracované 
VHS PROJEKT, s.r.o., Zlončice 144, 27801 Kralupy n.Vlt., IČO: 03508684, oprávněná osoba Ing. Martin 
Jakoubek, ČKAIT 0008590, listopad 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 

a Obce Nelahozeves 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: 
Účastníci řízení schválení stavebního záměru část II. podle § 94k písm. a) stavebního zákona:  
(doporučeně do vlastních rukou na dodejku): 
Obec Nelahozeves, Školní 3, 277 51 Nelahozeves, IČO: 00237094 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,  
 
Účastníci řízení schválení stavebního záměru část II. podle § 94k písm. d) stavebního zákona 
(doporučeně do vlastních rukou na dodejku): 
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  
85, 86/34 (St.488), 86/35 (St.487), 86/13, St. 275, St. 215, 86/5, 86/4, St. 214, St. 213, 86/16, 86/29 (St.371), 86/2 
(St.212), 86/12, 86/26 (St.428), 89/2, 89/3, 89/4, 89/8, 89/1, 137/5, 310/1, 163/3, 163/4, 167/7, St. 398, St. 623, St. 
148, St. 147, St.649, St.146, St. 370, St. 164, 169/17, St. 136, St. 336, St. 135, St. 71, St. 70, St.69/1, St. 68, St. 67, St. 
66 
a ostatní účastníci řízení  
 
Dotčené správní úřady (doporučeně na dodejku): 
MěÚ Kralupy n.Vlt., stavební úřad, 
Obecní úřad Nelahozeves, Školní 3, 277 51 Nelahozeves, 
 
Vlastníci a správci veřejné dopravní nebo technické infrastruktury (doporučeně na dodejku): 
CETIN 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, 
Povodí Vltavy, s.p., závod Dolní Vltava, Grafická 36, 150 00 Praha5, 
 
Spis. 
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