Datum:
03.12.2013

Číslo jednací:
MBE/64647/2013/ŽP-LiB

Spisová značka:
13046/2013/ŽP

Vyřizuje / telefon:
Bohumila Liehneová/ 311654273

E-mail:
zp8@muberoun.cz

ROZHODNUTÍ
Výroková část:
Městský úřad Beroun, odbor životního prostředí, jako vodoprávní úřad příslušný 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, jako speciální stavební úřad příslušný podle ustanovení
§ 15, odst. 1, písm. d) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební
zákon), ve znění pozdějších předpisů, a jako místně příslušný správní orgán podle ustanovení § 11
odst. 1 písm. b) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (správní řád)
uděluje
po provedeném vodoprávním řízení
se souhlasem stavebního úřadu příslušného k vydání územního rozhodnutí
stavebníkovi – právnické osobě
- Obec Koněprusy, se sídlem Koněprusy 63, 266 01 Beroun, IČ 233 391

stavební

povolení

podle ustanovení § 15 odst. 1 vodního zákona a podle ustanovení § 115 odst. 1 stavebního zákona
k provedení stavby vodního díla dle § 55 odst.1 písm. c) vodního zákona – splašková kanalizace vedené pod názvem:
„Koněprusy – kanalizace a ČOV – změna PD 2013“
katastrální území Koněprusy.

Adresa úřadu:
Husovo náměstí 68
266 43 Beroun-Centrum
Tel.: +420 311 654 111
Fax: +420 311 621 242

e-mail: posta@muberoun.cz
IČ: 00233129
www.mesto-beroun.cz

Digitálně podepsal Lenka Hadáčková
Datum: 04.12.2013 07:47:40 +01:00

Název obce
č.h.p.
kód obce
kód katastrálního území
pozemky

Koněprusy
1-11-04-054
531332 Koněprusy
669032 Koněprusy
parc. č. 658/1 a 712/12

Stavba obsahuje:
Splašková kanalizace o celkové délce 610,0 m
Splašková kanalizace gravitační o celkové délce 318,0 m včetně odboček
označení

materiál

Kanalizační stoka F

PP

Kanalizační stoka F-1

PP

profil délka (m) Souřadnice X,Y Souřadnice X,Y
(mm)
začátek
konec
250
265,0
1057703,48
1057813,10
770979,90
770742,02
250
53,0
1057765,34
1057808,21
770823,34
770848,10

Odbočky 16 počet 24 m
Čerpací stanice ČS 3
Čerpací stanice je navržena jako kruhová podzemní železobetonová jímka z prefabrikovaných dílců
o vnitřních průměrech 2,0 m. Zakrytí ČS bude železobetonovou deskou se vstupním otvorem a
otvory pro čerpadla.
Splašková kanalizace - výtlak o celkové délce 292,0 m
Označení
Kanalizační výtlak V3

materiál
HDPE

profil délka (m) Souřadnice X,Y Souřadnice X,Y
(mm)
začátek
konec
50
292,0
1057704,20
1057819,89
770980,44
770716,35

Potrubí je navrženo z tlakových plastových trub, ukládáno bude ve svislém paženém výkopu na
pískové lože, opatřeno bude pískovým obsypem a zásypem. Na stokách jsou v místech výškových a
směrových lomů tras stok, v místech napojování stok a na přímých úsecích ve vzdálenosti 50 m
navrženy revizní šachty.
Vybudované vodní dílo – kanalizace – lze využívat ke svému účelu – odkanalizování lokality „pod
hasičskou nádrží“ - jihozápadní část obce Koněprusy.
Stavba vodního díla – kanalizace - bude napojena na projektovaný kanalizační systém, který bude
zakončen centrální ČOV obce Koněprusy.

Kanalizační systém obce Koněprusy bude kanalizací pro veřejnou potřebu podle ustanovení § 1
odst. 3 zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích, ve znění pozdějších předpisů.
Přípojky nejsou součástí tohoto povolení.

V souladu s ustanovením § 15 odst. 3 vodního zákona a podle ustanovení § 115 stavebního
zákona se stanovují následující povinnosti, podmínky a účel, ke kterému má vodní dílo sloužit:
1. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace, ověřené v tomto řízení, zpracované
autorizovaným inženýrem pro vodohospodářské stavby Ing. Pavlem Čubou., autorizace ČKAIT
č. 0007210
2. Stavbu vodního díla lze zahájit po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí
3. Stavba bude dokončena do 24 měsíců od jejího zahájení
4. Stavební povolení pozbývá platnosti, jestliže stavba nebyla zahájena do dvou let ode dne, kdy
nabylo rozhodnutí právní moci
5. Před zahájením stavby vyvolá stavebník jednání se správci všech podzemních
a nadzemních sítí, které mohou být stavbou dotčeny, za účelem vytýčení jejich trasy a
ochranného pásma
6. Stavbu lze zahájit až po vytyčení trasy podzemních vedení a jejich ochranného pásma. Případné
přeložky a křížení podzemních vedení budou projednány s jejich správci a provedeny před
započetím stavby tohoto vodního díla. Zápis z projednání případné přeložky a křížení
podzemních vedení bude doložen ke kolaudaci
7. Při styku (souběhu, křížení) s případnými podzemními vedeními se zemní práce okamžitě
zastaví a stavebník zjistí a informuje správce příslušné sítě
8. Stavebník zajistí vstup na nemovitosti dotčené stavbou
9. Rozsah staveniště bude v souladu s projektovou dokumentací, ověřenou vodoprávním úřadem ve
vodoprávním řízení
10. Výkop stavby bude řádně zajištěn a viditelně označen
11. Stavebník oznámí před započetím prací vodoprávnímu úřadu termín zahájení stavby,
název a sídlo stavebního podnikatele, který stavbu bude provádět
12. Při stavbě bude postupováno tak, aby nemohlo dojít ke znečištění vod závadnými látkami
13. Vodní dílo - kanalizace - bude sloužit k následujícímu účelu – odkanalizování lokality „pod
hasičskou nádrží“ - jihozápadní část obce Koněprusy.
14. Při realizaci stavby budou dodrženy podmínky Telefónica Czech Republic, a.s. – vyjádření č.j.
63657/13 ze dne 14.8.2013
15. Při realizaci stavby budou dodrženy podmínky ČEZ Distribuce, a.s., - vyjádření
zn.
0100190937 ze dne 13.8.2013 a zn. 0200131479 ze dne 13.8.2013
16. Při realizaci stavby budou dodrženy podmínky Městského úřadu Beroun, odboru dopravy –
vyjádření č.j. 37375/2013 ze dne 31.7.2013
17. Při realizaci stavby budou dodrženy podmínky správce komunikace Krajské správy a údržby
silnic Středočeského kraje – vyjádření zn. 3375/13/KSUS/KL/KYS ze dne 15.7. 2013
18. Ke kolaudaci bude doloženo stanovisko správce komunikace
19. Navrhovatel (stavebník) je podle ustanovení § 22 odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb., o státní
památkové péči, ve znění pozdějších předpisů, povinen záměr stavební činnosti již od doby
přípravy stavby oznámit Archeologickému ústavu AV ČR, Letenská 4, Praha 1

20. Navrhovatel (stavebník) informuje před započetím stavby vlastníky stavbou dotčených pozemků
a obyvatele přilehlých nemovitostí o provádění stavebních pracích
21. Navrhovatel (stavebník) zajistí před započetím stavby povolení silničního správního úřadu
k zvláštnímu užívání silnice a schválení příslušným orgánem případné změny dopravního řešení,
platného po dobu výstavby
22. Po dokončení stavby budou pozemky uvedeny do původního stavu
23. Přebytečný materiál z výkopů nebude ukládán v záplavovém území vodních toků
24. V blízkosti vodního toku nebudou zřizovány deponie ani mezideponie stavebního materiálu.
Dále zde nebude skladován lehce odplavitelný materiál a závadné látky, které by mohly ohrozit
jakost povrchových a podzemních vod a též vodní organismy
25. V blízkosti vodního toku nebude prováděno parkování dopravních ani mechanických prostředků
26. Pro provádění zemních prací v blízkosti stávajících objektů je nutno posoudit jejich stav a
navrhnout technologie prováděné stavby a výkopů rýh, tak aby nemohlo dojít k poškození
objektů ani jejich statiky. Doklad o provedení posouzení doloží stavebník k žádosti o kolaudační
souhlas
27. Za správnost, proveditelnost a funkčnost stavby vodního díla zhotoveného podle předložené
projektové dokumentace odpovídá projektant (oprávněná osoba)
28. Po skončení stavby požádá navrhovatel (stavebník) vodoprávní úřad o kolaudační souhlas
29. Spolu se žádostí o kolaudační souhlas předloží platnými právními předpisy stanovené
podklady
30. K žádosti o kolaudační souhlas kanalizace bude doloženo, že stavba, na kterou se
kanalizace napojuje (související stavba) byla uvedena do provozu

Účastníci řízení podle ustanovení § 27 odst. 1 písm a) správního řádu:
Obec Koněprusy, se sídlem Koněprusy 63, 266 01 Beroun, IČ 233 391

Odůvodnění
Městskému úřadu Beroun, odboru životního prostředí byla dne4.11.2013 doručena žádost
navrhovatele právnické osoby Obec Koněprusy, se sídlem Koněprusy 63, 266 01 Beroun, IČ
233 391o vydání vodoprávního povolení k provedení stavby vodního díla – splašková kanalizace vedené pod názvem: „Koněprusy – kanalizace a ČOV – změna PD 2013“ katastrální území
Koněprusy.
Stavba bude provedena podle projektové dokumentace, ověřené v tomto řízení, zpracované
autorizovaným inženýrem pro vodohospodářské stavby Ing. Pavlem Čubou., autorizace ČKAIT č.
0007210
Podle ustanovení § 115 vodního zákona a podle příslušných ustanovení stavebního zákona oznámil
dne 18.11.2013 pod č.j. 67807/2013 vodoprávní úřad zahájení vodoprávního řízení.
Vzhledem k tomu, že vodoprávnímu úřadu jsou známy poměry staveniště a žádost poskytovala
dostatečný podklad pro posouzení navrhované stavby a stanovení podmínek k jejímu provádění,
upustil vodoprávní úřad od ohledání místa a ústního jednání

V průběhu řízení bylo zjištěno, že cílem projektované stavby je vybudovat vodní dílo – splaškovou
kanalizaci (stoku F a F-1 a výtlak V3 ) v obci Koněprusy „pod hasičskou nádrží“ (jihozápadní část
obce Koněprusy).
Provedení stavby bude v rozsahu uvedeném v projektové dokumentaci.
Splašková kanalizace o celkové délce 610,0 m
Splašková kanalizace gravitační o celkové délce 318,0 m včetně odboček
označení

materiál

Kanalizační stoka F

PP

Kanalizační stoka F-1

PP

profil délka (m) Souřadnice X,Y Souřadnice X,Y
(mm)
začátek
konec
250
265,0
1057703,48
1057813,10
770979,90
770742,02
250
53,0
1057765,34
1057808,21
770823,34
770848,10

Odbočky 16 počet 24 m
Čerpací stanice ČS 3
Čerpací stanice je navržena jako kruhová podzemní železobetonová jímka z prefabrikovaných dílců
o vnitřních průměrech 2,0 m. Zakrytí ČS bude železobetonovou deskou se vstupním otvorem a
otvory pro čerpadla.
Splašková kanalizace - výtlak o celkové délce 292,0 m
Označení
Kanalizační výtlak V3

materiál
HDPE

profil délka (m) Souřadnice X,Y Souřadnice X,Y
(mm)
začátek
konec
50
292,0
1057704,20
1057819,89
770980,44
770716,35

Potrubí je navrženo z tlakových plastových trub, ukládáno bude ve svislém paženém výkopu na
pískové lože, opatřeno bude pískovým obsypem a zásypem. Na stokách jsou v místech výškových a
směrových lomů tras stok, v místech napojování stok a na přímých úsecích ve vzdálenosti 50 m
navrženy revizní šachty.
Vybudované vodní dílo – kanalizace – lze využívat ke svému účelu – odkanalizování lokality „pod
hasičskou nádrží“ - jihozápadní část obce Koněprusy.
Stavba vodního díla – kanalizace - bude napojena na projektovaný kanalizační systém, který bude
zakončen centrální ČOV obce Koněprusy.
Kanalizační systém obce Koněprusy bude kanalizací pro veřejnou potřebu podle ustanovení § 1
odst. 3 zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích, ve znění pozdějších předpisů.

Přípojky nejsou součástí tohoto povolení.
Námitky účastníků řízení nebyly v řízení uplatněny.
Dále byly předloženy následující doklady:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Projektová dokumentace vypracovaná oprávněnou osobou včetně přehledné situace
Kopie katastrální mapy
Doklad, jímž stavebník prokazuje vlastnické nebo jiné právo k pozemkům (výpis z KN)
Informace o sousedních pozemcích
Seznam parcelních čísel všech pozemků, na kterých je stavba navržena
Smlouva s vlastníky pozemků, po kterých stavba povede
Kopie osvědčení o autorizaci projektanta v oboru vodohospodářské stavby
Územní rozhodnutí s nabytím právní moci vydané Městským úřadem Králův Dvůr,
stavebním úřadem č.j. 5097/2013 ze dne 31.10.2013
Souhlas stavebního úřadu podle § 15 stavebního zákona - Městského úřadu Králův Dvůr,
stavebního úřadu, č.j. 6341/2013 ze dne 25.11.2013
Plná moc pro zprostředkovatele
Stanovisko správce povodí – Povodí Vltavy s.p. Denisovo nábř. 14, Plzeň 304 20 , zn.
36845/2013/343/Šn ze dne 19.7.2013 ze dne
Vyjádření Krajské hygienické stanice Středočeského kraje, územní pracoviště Beroun,
Politických vězňů 455, 266 44 Beroun, zn. 30049/2013 ze dne 14.8.2013
Závazné stanovisko SCHKO Český kras, 267 18 Karlštejn, č.j. 10094/CK/13 ze dne 15.7.2013
Vyjádření - Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje se sídlem v Kladně, územní odbor
Beroun, Pod Studánkou 1258, 260 01 Beroun, č.j.BE-341-2/2013/PD ze dne 10.7.2013
Vyjádření Městského úřadu Beroun, odboru životního prostředí č.j. 37374/2013 ze dne
17.7.2013
Sdělení Městského úřadu Beroun, ÚPRR č.j. 37371/2013 ze dne3.7.2013
Vyjádření – Telefónica Czech Republic, a.s., Za Brumovkou 266/2, 140 22 Praha 4 - Michle,
č.j. 63657/13 ze dne 14.8.2013
Vyjádření - ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín, zn. 0100190937 ze dne
13.8.2013 a zn. 0200131479 ze dne 13.8.2013
Vyjádření - Vodovody a kanalizace Beroun, a.s., Mostníkovská 255, 266 41 Beroun, zn.
0131.2472/2013 ze dne 9.7.2013
Vyjádření - Vojenská ubytovací a stavební správa, Radobyčická 25, 304 47, č.j. 6414//68203UP/2013-7103/44 ze dne 15.7.2013
Vyjádření Městského úřadu Beroun, odboru dopravy, č.j. 37375/2013 ze dne 31.7.2013
Vyjádření Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje , přísp. org. Zborovská 11,
150 21 Praha 5, zn. 3375/13/KSUS/KL/KYS ze dne 15.7. 2013
Vyjádření Krajské ředitelství Policie Středočeského kraje, č.j. 221330-1/čj-2013-010206
Plán kontrolních prohlídek

Vodoprávní úřad stanovil v podmínkách rozhodnutí podle ustanovení § 18c odst. 2 písm. d) vyhl. č.
503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování a stavebního řádu a ustanovení § 115
odst. 1 stavebního zákona, že stavbu lze užívat jen na základě kolaudačního souhlasu za podmínek
uvedených v ustanovení § 122 odst. 1 stavebního zákona.

Vodoprávní úřad nestanovuje podmínky stavebního povolení podle ustanovení § 18c odst. 3 písm. a)
- d) vyhl. č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování a stavebního řádu,
(provedení zkušebního provozu...) neboť to není potřeba vzhledem k charakteru stavby a jejímu
členění.
Po celkovém vyhodnocení a posouzení předložených dokladů a vyjádření došel vodoprávní úřad
k názoru, že s realizací výše uvedené akce lze, za předpokladu splnění výše citovaných podmínek,
souhlasit.

Poučení účastníků:
Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení podat podle ustanovení § 81 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 15 dnů
ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu Středočeského kraje se sídlem v Praze, Zborovská 11,
Praha 5, podáním u Městského úřadu Beroun. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je
nepřípustné. Včas podané odvolání má v souladu s ustanovením § 85 odst. 1 správního řádu
odkladný účinek. 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 na jeho náklady odbor životního prostředí Městského úřadu Beroun.

otisk úředního razítka

RNDr. Jitka Ciroková v.r.
vedoucí odboru životního prostředí

Upozornění:
Ověřená projektová dokumentace a identifikační štítek stavby budou stavebníkovi zaslány po nabytí
právní moci tohoto rozhodnutí.
Správní poplatek ve výši 3 000,- Kč podle položky 18 odst. 1 písm h) zákona č. 634/2004 Sb.,
o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, byl uhrazen dne 20.11.2013

Doručí se účastníkům řízení (datovou schránkou):
• Obec Koněprusy
• Středočeský kraj – Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, p.o., Zborovská 11,
150 21 Praha 5, IČ 00066001
• RWE Distribuční služby, s.r.o., Plynárenská 499/1, 657 02 Brno-střed, IČ 279 35 311
• ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín, IČ 247 29 035
• Telefónica Czech Republic, a.s., Za Brumlovkou 266/2, 140 00 Praha 4 – Michle ,
IČ 601 93 336
Doručí se dotčeným orgánům (datovou schránkou):
• Krajská hygienická stanice Středočeského kraje, územní pracoviště Beroun, Pol. vězňů 455,
266 44 Beroun, IČ 710 09 159
• Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje, územní odbor Beroun, Pod Studánkou 1258,
266 01 Beroun, IČ 708 85 371
• Městský úřad Králův Dvůr, stavební úřad
• SCHKO Český kras, Karlštejn 85, 267 18, IČ 629 33 591
Doručí se dotčeným orgánům (do vlastních rukou):
1. Městský úřad Beroun, odbor dopravy
Doručí se po nabytí právní moci (prostřednictvím programu VPE):
Povodí Vltavy, státní podnik, Holečkova 8, Praha 5, 150 24
Za správnost vyhotovení: Lenka Hadáčková

