MĚSTSKÝ ÚŘAD
HOŘOVICE
ODBOR VÝSTAVBY A ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
naše zn.: S-MUHO/7529/2011/DH
čj.: MUHO/13480/2011
vyřizuje: Ing. Dlouhá
datum: 2.5.2011
tel: 311 545 316
e-mail: vodhos@mesto-horovice.cz

Městský úřad Hořovice
Palackého náměstí 2
268 01 Hořovice
ROYAL DIAMOND stavební společnost s r.o.
IČ 47122439
Na Zavadilce 1936/3
160 00 Praha 6-Dejvice

ROZHODNUTÍ
Výroková část:
Městský úřad Hořovice, odbor výstavby a životního prostředí, jako vodoprávní úřad příslušný podle §
106 zákona 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 stavby
vodního díla, kterou dne 21.3.2011 podal
ROYAL DIAMOND - stavební společnost s r.o., IČ 47122439, Na Zavadilce 1936/3, 160 00
Praha 6-Dejvice
(dále jen "žadatel"), a na základě tohoto posouzení:
I.

Podle § 15 vodního zákona
vydává stavební povolení

ke stavbě vodního díla:
Žebrák-Točník-vodovodní a tlakový kanalizační řad
(dále jen "stavba").
Údaje o místu předmětu rozhodnutí:
pozemky p.č.27, 25/9, 25/11, 25/15, 26/1, 26/13, 245/3, 245/5, 371/1, 363/1, 363/3 a 245/1 k.ú. Točník,
pozemky p.č. 243/43, 243/45, 1265/3, 1265/5, 1265/6, 1265/11, 1204/5 a 1265/7 k.ú. Žebrák.
Údaje o předmětu rozhodnutí:
Vodovodní řad – je navržen od napojení na pozemku p.č. 1265/5 k.ú. Žebrák na stávající vodovodní řad
v celkové délce 1375,2 m (větev 1-3 je délky 915,4 m, větev 2-4 je délky 459,8 m, materiál PE 100,
SDR11, 90x8,2) k lokalitě Točnického dvora a směrem do obce Točník ke křižovatce (směr obec Bzová).
V trase řadů je navrženo celkem 6 podzemních hydrantů DN 80.
U podchodu místní vodoteče bude nutno snížit hloubku potrubí na cca 2,80 m.
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Tlakový splaškový kanalizační řad – je navržen od napojení na stávající gravitační kanalizační řad
v nově vsazené revizní šachtě DN1000 na pozemku p.č. 1265/5 k.ú. Žebrák v celkové délce1149,80 m
(materiál PE100, SDR11, 90x8,2) k lokalitě Točnického dvora, kde bude ukončen automatickou čerpací
stanicí včetně osazení 2 kalovými čerpadly. Přechod tlakové na gravitační kanalizaci bude proveden
pomocí uklidňovací šachty DN1000. V trase tlakového kanalizačního řadu budou osazeny kontrolní a
proplachovací šachty DN1500, celkem 6 ks.
II. Stanoví povinnosti a podmínky pro provedení stavby:
1. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace ověřené ve vodoprávním řízení, kterou
vypracoval Ing. Vladimír Cvejn, ověřil Vladimír Obezin, ČKAIT 0002015, případné změny
nesmí být provedeny bez předchozího povolení vodoprávního úřadu.
2. Veškeré drobné změny proti projektu, nevyžadující stavební povolení, budou zakresleny do
výkresové části projektu a s touto předloženy ke kolaudaci.
3. Stavebník zajistí vytyčení prostorové polohy stavby podle ustanovení § 75 stavebního zákona a §
29 vyhlášky č. 132/1998 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
4. Při provádění stavby je nutno dodržet předpisy týkající se bezpečnosti práce a technických
zařízení, zejména vyhlášky č. 324/1990 Sb., o bezpečnosti práce a technických zařízeních při
stavebních pracích, a dbát o ochranu zdraví osob na staveništi.
5. Při provádění stavby budou dodrženy základní technické požadavky pro vodní díla a obecné
technické požadavky na stavební konstrukce vodních děl podle vyhlášky č. 590/2002 Sb., o
technických požadavcích pro vodní díla.
6. Při provádění stavby vodního díla budou dodrženy technické požadavky na stavbu vodovodů
podle vyhlášky č. 428/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a
kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a
kanalizacích).
7. Před zahájením stavby 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.
8. Stavba bude dokončena do 31.12.2012.
9. Po skončení stavby požádá investor (stavebník) u odboru výstavby a životního prostředí
Městského úřadu Hořovice o provedení kolaudace stavby. Spolu se žádostí předloží předpisy
stanovené doklady.
10. Při kolaudačním řízení bude doloženo, že kvalita vody v nově provedeném vodovodním systému
splňuje v souladu s § 3 odst.1 zák. č. 258/2000 Sb., v platném znění hygienické požadavky na
zdravotní nezávadnost a čistotu pitné vody, které jsou upraveny vyhl. č. 252/2004 Sb., kterou se
stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody,
v souladu s § 4 odst.2 písm. a) vyhl. č. 252/2004 Sb. bude provedeno stanovení v rozsahu
„kráceném“ dle přílohy č. 5 cit. vyhl.
11. Při kolaudačním řízení bude doloženo, že užití výrobků, které přicházejí do přímého styku
s pitnou vodou neovlivní nežádoucím způsobem pitnou vodu – bude předložen doklad o dodržení
ustanovení § 5 zákona č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví, v platném znění, hodnocení a
rozsah záznamu o ověření bude provedeno v souladu s vyhláškou č.- 409/2005 Sb.
12. V případě, že bude v prostoru ČS docházet k manipulaci s chemickými látkami, musí být
v souladu s požadavky Nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky zdraví při
práci, § 53 odst. 1 na pracovišti zajištěna tekoucí pitná voda pro předlékařskou pomoc a osobní
hygienu pracovníků.
13. Při provádění stavby budou dodrženy tyto další podmínky a povinnosti uvedené ve:
- Vyjádření Telefónica O2 č.j.139666/10 ze dne 22.11.2012.
14. VaK Beroun a.s. požaduje:
- Před prováděním prací v ochranném pásmu vodovodních řadů a kanalizačních stok je nutno
požádat o vytýčení vodovodu a kanalizace v místech možných střetů.
- Ve vzdálenosti dle ČSN 73 6005 až 1m nutno zajistit ruční provádění výkopů.
- Při provádění zásypu je nutno dodržet původní uložení a ochranu potrubí.
- Dodržet prostorové uspořádání sítí a nejmenší dovolené vzdálenosti dle ČSN 73 6005.
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Oznámit termín zahájení a ukončení prací a zabránit poškození zařízení ve správě VaK Beroun,
a.s.
Montáž napojení na stávající vedení vodovodu a kanalizace provede spol. VaK Beroun a.s.

Účastníci řízení na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:
ROYAL DIAMOND - stavební společnost s r.o., Na Zavadilce 1936/3, 160 00 Praha 6-Dejvice

Odůvodnění:
Dne 21.3.2011 podal žadatel žádost o stavební povolení na výše uvedenou stavbu, uvedeným dnem bylo
zahájeno vodoprávní řízení.
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,
souhlasů a vyjádření vodoprávního úřadu, a dalšími doklady, a to:
- Výpis z KN a snímek kat. mapy
- Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene - Libor Vašek, Město Žebrá, Obec
Točník, Střed. kraj zastoupený Krajskou správou a údržbou silnic a smlouva mezi SÚS obcí Točník
- Územní rozhodnutí MěÚ Žebrák stavební úřad
č.j..VYST-Dr/531/2011 ze dne 22.2.2011
souhlas dle § 15 stavebního zákona
- Vyjádření SCHKO Křivoklátsko na mapě ze dne 16.2.2011
- Telefónica O2 vyjádření č.j.139666/10 ze dne 22.11.2010
- Vyjádření ČEZ Distribuce, a.s.
zn.001030512594 ze dne 29.11.2010
- Vyjádření VUSS Praha č.j.17108/45187-ÚP/2010-7103/44 ze dne 26.11.2010
- Vyjádření VaK Beroun, a.s.
zn.0111-0843/2011 ze dne 15.4.2011
- Závazné stanovisko KHS ÚP Beroun zn.KHSSC 11942/2011 ze dne 28.3.2011
Vodoprávní úřad oznámil zahájení řízení známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům. K projednání
žádosti současně nařídil ústní jednání spojené s ohledáním na místě na 17.5.2011 s upozorněním, že na
námitky, které nebudou sděleny nejpozději při ústním jednání, nebude možno, podle ustanovení § 115
odst. 8 vodního zákona, brát zřetel. O výsledku ústního jednání byl sepsán protokol.
Projektovou dokumentaci stavby „Žebrák-Točník-Vodovodní a tlakový kanalizační řad“ vypracoval Ing.
Vladimír Cvejn, ověřil Vladimír Obezin, ČKAIT 0002015, 03/2011.
Vodoprávní úřad v provedeném řízení přezkoumal předloženou žádost z hledisek uvedených
v ustanoveních vodního zákona a stavebního zákona, projednal ji s účastníky řízení a s dotčenými
správními úřady a zjistil, že jejím uskutečněním nebo užíváním nejsou ohroženy zájmy chráněné zákony
a zvláštními předpisy. Při přezkoumání žádosti, projednání věci s účastníky řízení a na základě
shromážděných právně významných skutečností nebyly shledány důvody bránící povolení.
Vodoprávní úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů
ve výroku uvedených.
Účastníci řízení - další dotčené osoby:
Ing. Josef Záhořík, Anna Záhoříková, Libor Vašek
Město Žebrák, Náměstí 1, 267 53 Žebrák
Obec Točník, Točník, 267 51 Zdice
VaK Beroun a.s., Mostníkovská 255, 266 01 Beroun 1
Telefónica O2 Czech Republic, a.s., DLSS Kladno, Olšanská 2681/6, 130 84 Praha 3
ČEZ Distribuce a.s., Teplická 874, 405 02 Děčín 2
RWE Distribuční služby, s r.o., Plynárenská 499/1, 612 00 Brno 12
SÚS Kladno, Železárenská 1566, 272 01 Kladno 1
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Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků:
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 ke 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 a štítek obsahující identifikační údaje o povolené stavbě. Další
vyhotovení ověřené projektové dokumentace zašle vlastníkovi stavby, pokud není stavebníkem.
Stavebník je povinen štítek před zahájením stavby umístit na viditelném místě u vstupu na staveniště a
ponechat jej tam až do dokončení stavby, případně do vydání kolaudačního souhlasu; rozsáhlé stavby se
mohou označit jiným vhodným způsobem s uvedením údajů ze štítku.
Stavba nesmí být zahájena, dokud stavební povolení nenabude právní moci. Stavební povolení pozbývá
platnosti, jestliže stavba nebyla zahájena do 2 let ode dne, kdy nabylo právní moci.

Ing. Daniela V. Dlouhá
samostatný odborný referent

Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů.
Vyvěšeno dne: ..............................

Sejmuto dne: ....................................

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení.
Poplatek:
Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích položky 17 odst. 1 písm. i) ve výši
3000 Kč byl zaplacen.
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Obdrží:
účastníci řízení(dodejky)
ROYAL DIAMOND - stavební společnost s r.o., IDDS: zysx97h
Město Žebrák, IDDS: 5wmbaar
2x (1x vyvěsit)
Obec Točník, IDDS: pziakhe
2x (1x vyvěsit)
VaK Beroun a.s., IDDS: 7vjgxyf
Telefónica O2 Czech Republic, a.s., IČ 60193336, DLSS Kladno, IDDS: d79ch2h
ČEZ Distribuce a.s., Teplická č.p. 874, 405 02 Děčín 2
RWE Distribuční služby, s r.o., IDDS: jnnyjs6
SÚS Kladno, Železárenská 1566, 272 01 Kladno 1
Ing. Josef Záhořík, Náměstí č.p. 40, Neumětely, 267 24 Hostomice pod Brdy
Anna Záhoříková, Náměstí č.p. 40, Neumětely, 267 24 Hostomice pod Brdy
Libor Vašek, Točník č.p. 18, 267 51 Zdice
dotčené správní úřady
MěÚ Žebrák, IČ 00234079, stavební úřad, Náměstí č.p. 1, 267 53 Žebrák
Správa chráněné krajinné oblasti, Zbečno č.p. 5, 270 24 Zbečno
KHS Střed.kraje,ÚP Beroun, IDDS: hhcai8e
HZS Středočeského kraje, IČ 70885371, ÚO Beroun, IDDS: dz4aa73
Obecní úřad Točník, Točník, 267 51 Zdice
MěÚ Hořovice, odbor organizační, Palackého nám. č.p. 2, 268 01 Hořovice
1x vyvěsit
MěÚ Hořovice odbor technický a dopravní, Palackého nám. č.p. 2, 268 01 Hořovice
Městský úřad Žebrák, IČ 00234079, stavební úřad, IDDS: 5wmbaar

