Městský úřad Brandýs nad Labem – Stará Boleslav
ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
pracoviště Praha
nám. Republiky 3, 110 01 Praha 1, 221 621 111
231.2 A/5
Č.j.: 100/49929/2014
Vyřizuje: Jana Chudá
221 621 451

V Praze dne 16. 10. 2014
Věc: povolení zřízení vodního díla podle § 15 zákona č. 254/2001., o vodách a o
změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "vodní
zákon")., ve znění pozdějších předpisů.

ROZHODNUTÍ
Odbor životního prostředí Městského úřadu Brandýs n. L. – St. Boleslav jako
příslušný vodoprávní úřad podle § 104 vodního zákona a jako speciální stavební
úřad podle ustanovení § 15 zák. č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním
řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), stavebníku,
účastníkovi řízení (§ 27 odst.1 zák.č.500/2004 Sb., správní řád), kterým je LAMAR
Invest s.r.o., IČ 27869555, CZ-NACE 411000, se sídlem Komunardů 39, 170 00 Praha 7,

v souladu s § 106 a po provedeném řízení podle §115 vodního zákona
povoluje
provedení stavby vodního díla podle § 15 odst. 1) vodního zákona
Vodovodu a kanalizace
na pozemcích parc.č. 406,407, 408 a 388/1 v k.ú. Zlonín.
Účel díla: připojení rodinných domků na veřejný vodovod a kanalizaci.
Stručný popis projektu.
Splašková kanalizace- PVC DN 300 , stoku S1 v délce 71,87 m, stoku S2 v délce
12,55m, která se napojuje na stoku S1. Tato stoka odvádí splaškové vody z lokality
do čerpací stanice a z níž se splaškové vody čerpají výtlakem D 63 v délce 11,11 m
do stávající tlakové kanalizace. ČS je osazena v prefabrikované šachtě prům DN
2200. Na trase gravitační kanalizace budou umístěny typové revizní šachty.
Umístění díla v souřadnicích X,Y
Začátek X= 1029525.1786 Y= 734670,3671 Konec X= 1029552,5087
Y=734624.3628
Vodovod - řady IPE 90 V1 v délce 88,38 a V2 v délce 16,07 m. Na řadu Vi bude
osazen pro požární účely 1 nadzemní hydrant.
Začátek X= 1029524.7079 Y= 734678,7571 Konec X= 1029555,0020
Y=734624.6337
Digitálně
podepsáno
Jméno: Jana Chudá
Datum: 20.10.2014
11:19:45
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Další podrobnosti jsou uvedeny v dokumentaci zpracované Ing. Jitkou Thomasovou
v 04/2014 pod č. zak. 6822-0100.
Üčel díla: připojení rodinných domků „Mírovice“ na veřejný vodovod a kanalizaci.
Povolení se uděluje za předpokladu, že splníte tyto podmínky:
1. Vodní dílo bude provedeno podle projednané a ověřené projektové
dokumentace. Pro stavebníka ověřené vyhotovení dokumentace je nedílnou
součástí tohoto rozhodnutí
2. Stavba se nesmí dotknout zájmů sousedních pozemků a nemovitostí, budou
řádně zajištěny vstupy i vjezdy, bude zajištěna stabilita sousedních
nemovitostí a případná omezení s nimi budou předem projednána.
3. Škody, prokazatelně vzniklé stavbou uhradí stavebník podle platných
předpisů.
4. Stavebník odpovídá za to, že veškerá nadzemní a podzemní vedení nebudou
stavbou dotčena. Z tohoto důvodu zajistí jejich vytýčení v terénu. Při
provádění stavby budou dodrženy podmínky správců dotčených podzemních a
nadzemních vedení pro křížení s jejich zájmy tj .Telefonica O2 a.s. ze dne
16.6. 2014- č.j. 619129/14, PPD a.s. ze dne 19.3.20104 pod č.j.
898/Gr/ODS/2014.
5. Stavebník provede stavbu v souladu se všemi platnými předpisy týkající se
bezpečnosti práce a technických zařízení a dbát o ochranu zdraví a osob na
staveništi.
6. Při provádění stavby budou dodrženy obecné technické požadavky na
výstavbu vodních děl, zejména podle vyhlášky č. 590/2002 Sb., o technických
požadavcích pro vodní díla.
7. Při provádění stavby vodního díla budou dodržena také ustanovení českých
technických norem
8. Po dokončení stavby požádá stavebník o kolaudační souhlas ve smyslu § 122
stavebního zákona. K žádosti o kolaudační souhlas předloží zaměření
skutečného provedení stavby v kopii katastrální mapy, včetně polohopisných
souřadnic X,Y v systému S-JTSK, zápis o převzetí dokončené stavby, je-li
sepsán, výkresy s vyznačením změn ke kterým došlo v průběhu stavby, popis
a zdůvodnění provedených odchylek od stavebního povolení, stavební
deníky, doklad o provedení archeologického výzkumu, vytýčení stavby,
doklady o ověření požadovaných vlastností výrobků např. že použitý materiál
na výstavbu vodovodu mají souhlas orgánu 409/2005 Sb,) tlakové zkoušky
vodovodního potrubí, doklad o proplachu a dezinfekci potrubí, rozbor vody, a
doklady prokazující splnění podmínek povolení, kanalizační řád.
9. Stavba bude dokončena do 12 /2016
10.Při stavbě prováděné v chodníku, komunikaci nebo na veřejném prostranství
důsledně provádět hutnění záhozu a provádět neprodleně úpravy jejich
povrchu tam, kde jsou pro to dány předpoklady.
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11.Po dobu výkopu musí být zachován přístup k prodejnám, domovním vstupům,
veřejnému osvětlení, požárním hlásičům, jističům el. Vedení, veřejným
telefonním stanicím, k hydrantům a uzávěrům vodovodní sítě.
12.Výkopy musí být ohrazeny alespoň ze strany kde je provoz a v době noční
osvětleny. Pro chodce musí být provedeny řádně označené přechody,
popřípadě lávky. Stavba bude realizována oprávněnou firmou, která bude
zdejšímu odboru nahlášena.
13.Součástí vodního díla nejsou přípojky, o jejich povolení je třeba požádat
místně příslušný stavební úřad.
14.Po ukončení stavby bude terén uveden do původního stavu.

Odůvodnění
I.
Na stavbu bylo vydáno rozhodnutí o umístění stavby dne 20.5.2014 pod č.j.
2361/14/SU/DPo, stavebním úřadem OÚ Líbeznice
II.
Dodržení podmínek územního rozhodnutí podle §15, odst. 2 stavebního zákona
ověřil stavební úřad dne 17.7.2014 pod čís. jednacím 3417/14/SU/DPo.
III. Žádost byla doložena všemi povinnými doklady podle ust. § 6 vyhl. Č. 432/2001
Sb., o dokladech žádosti o rozhodnutí nebo vyjádření a o náležitostech povolení
souhlasů a vyjádření vodoprávního úřadu a dalšími doklady.
IV.
K uvažovanému povolení stavby vodního díla se vyjádřili tito účastníci vodoprávního
řízení: Obec Zlonín, Telefonica a.s., PPD a.s.
K uvažovanému povolení stavby vodního díla se vyjádřily tyto organizace a dotčené
orgány státní správy: odbor dopravy, odbor územního odboru a památkové péče a
odbor životního prostředí MěÚ Brandýs nad Labem-Stará Boleslav, ČEZ Distribuce
a.s., ČEZ ITC.
Výsledek vodoprávního řízení:
O povolení stavby výše uvedené požádala společnost Lamar Invest s.r.o. Jednání ve
smyslu ust. § 115 vodního zákona spojené s místním šetřením bylo svoláno
pozvánkou zdejšího odboru ze dne 14.10.2014 pod č.j. 100/49929/2041-pozv Do
dne jednání, které se konalo dne 14.10.2014 ani při jednání samém, nebyla proti
projednávané stavbě vznesena žádná písemná ani ústní námitka.
Při jednání byl stavebník upozorněn, že musí být dodrženy podmínky uvedené ve
vyjádření a rozhodnutích dotčených orgánů státní správy k tomuto záměru, dále
správců a vlastníků podzemních zařízení, včetně podmínek v jejich vyjádření.
Stavba může být zahájena po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.
Toto rozhodnutí má platnost dva roky od nabytí právní moci. V případě, že udělené
povolení nebude v tomto termínu využíváno, pozbývá platnosti a je třeba o povolení
znovu požádat
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Poučení o odvolání
Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení podat podle § 83 odst.1 zák. č.
500/2004 Sb., správní řád v platném znění, odvolání, ve kterém se uvede v jakém
rozsahu se rozhodnutí napadá a dále namítaný rozpor s právními předpisy nebo
nesprávnosti rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo, ve lhůtě 15 dnů ode dne
jeho oznámení podáním učiněným u zdejšího odboru a to ke Krajskému úřadu
Středočeského kraje.
Lhůta pro podání odvolání se počítá ode dne následujícího po doručení písemného
vyhotovení rozhodnutí, nejpozději však po uplynutí desátého dne, kdy bylo
nedoručené a uložené rozhodnutí připraveno k vyzvednutí.
Podané odvolání má v souladu s ustanovením § 85 odst. 1 správního řádu odkladný
účinek.

Ing. Vlastislav Horáček
Vedoucí odboru životního prostředí

Na doručenku:
1. LAMAR INVEST s.r.o Komunardů 39, 170 00 Praha 7
2. Obec Zlonín
3. Telefonica O2 Czech Republic, a.s.Za Brumlovkou 266/2, 140 22 Praha 4
4. Pražská plynárenská Distribuce a.s., U Plynárny 500, 145 08 Praha 4
Na vědomí
5. Ing. Lala Aghayeva, Zlonínská 590, 250 65 Líbeznice
6. Marina Pavlova, Semilská 926/54a, 197 00 Praha-Kbely
7. HZS Stč. kraje, Laurinova 1370, 293 05 Mladá Boleslav
8. KHS Stč. kraje, Dittrichova 17, 128 01 Praha 2

