MĚSTSKÝ ÚŘAD
HOŘOVICE
ODBOR VÝSTAVBY A ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
naše zn.: S-MUHO/19015/2018/DH
čj.: MUHO/ 6586/2019
vyřizuje: Ing. Daniela Václava Dlouhá
datum: 21.3.2019
tel: 311 545 316
e-mail: vodhos@mesto-horovice.cz

Městský úřad Hořovice
Palackého náměstí 2
268 01 Hořovice
Obec Libomyšl
IČO 00233498
Libomyšl 71
267 23 Lochovice

ROZHODNUTÍ
Výroková část:
Městský úřad Hořovice, odbor výstavby a životního prostředí, jako vodoprávní úřad příslušný podle §
104 odst. 2 písm. c, § 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"), 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"), a jako místně příslušný
správní orgán podle § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen
„správní řád“), ve správním řízení posoudil žádost o společné územní a stavební řízení ke stavbě vodního
díla, kterou dne 3.9.2018 podala
Obec Libomyšl, IČO 00233498, Libomyšl 71, 267 23 Lochovice zastoupena na základě plné
moci Jitkou Hůrkovou, nar. 30.1.1960, Tyršova 74, Beroun-Město, 266 01 Beroun 1
(dále jen "žadatel"), a na základě tohoto posouzení:
I. Podle § 94j odst. 1 a § 94p odst. 1 stavebního zákona a § 15 vodního zákona ve společném povolení
schvaluje stavební záměr
na stavbu:
Libomyšl - Vodovod
(dále jen "stavba").
na místě:
Název kraje: Středočeský
Název obce: Libomyšl
Identifikátor katastrálního území: 683205
Název katastrálního území: Libomyšl
Parcelní číslo dle evidence katastru nemovitostí: na pozemcích parc. č. 284/1, 1524/7, 1523/1, 1533,
1523/2, 286/5, 1524/5, 286/4, 1524/4, 1477/9, 1477/1, 1477/7, 75/1, 1478/1, 163/1, st. 118, 286/7, 286/1,
294/1 a 286/2
Hydrogeologický rajon: 6230
Číslo hydrolog. pořadí: 1-11-04-0170
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Údaje o předmětu rozhodnutí:
Vodovodní řad - je navrženo prodloužení stávajícího vodovodního řadu v celkové délce 629 m
z materiálu PE 100 d90. Vodovodní řad bude napojen na stávající řad před čp. 183, jeho ukončení bude ž
podzemním hydrantem DN80 na pozemku p.č. 1524/6 k.ú. Libomyšl.
Vodovodní přípojky –
Dvěvodovodní přípojky pro objekt mlýna (mlýnice a vejminek) budou napojeny na nový vodovodní řad.
Přípojky budou délky 87 m a 20 m z materiálu PE 100 DN32.
Vodovodní přípojka k čp. 254 je napojena na stávající vodovodní řad, délka 109 m z materiálu PE 100
DN63.
Vodovodní přípojka k čp. 76 je napojena na stávající vodovodní řad, délka 10 m z materiálu PE 100
DN32.
Orientační poloha napojení na stávající vodovodní řad v souřadnicích S-JTSK:
Vodovodní řad „u mlýna“
X = 1061613
Y = 776470
Vodovodní přípojka k č.p. 254
X = 1062427
Y = 776269

II. Stanoví podmínky pro umístění stavby:
1. Stavba bude umístěna v souladu s grafickou přílohou rozhodnutí, která obsahuje výkres
současného stavu území v měřítku 1:2000 se zakreslením stavebního pozemku, požadovaným
umístěním stavby.

III.

Stanoví povinnosti a podmínky pro provedení stavby:
1. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace ověřené ve vodoprávním řízení, kterou
vypracovala spol. INGUTIS, spol. s r.o., thákurova 2077/7, 166 29 Praha 6, Ing. Daniel Švec,
ČKAIT 0013742, 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 dvou let od nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.
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,
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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.
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.
Během provádění stavebních prací bude stavba a staveniště zajištěno tak, aby nedošlo ke
znečištění vody ve vodním toku. Strojní a stavební mechanizmy a dopravní prostředky budou
zajištěny proti úkapům a nebudou parkovány v těsné blízkosti vodního toku. Stavební materiál
bude zajištěn proti odplavení a nebude uložen v těsné blízkosti vodního toku.
Na dobu stavby bude zpracován jednoduchý povodňový a havarijní plán, který bude státnímu
podniku Povodí Vltavy, závod Berounka předložen k odsouhlasení.
Stavební práce budou realizovány tak, aby během prací a po ukončení výstavby nebyly
znečištěny povrchové ani podzemní vody.
Na pozemky určené k plnění funkcí lesa (PUPFL) nesmí být ukládán výkopový a stavební
materiál, pojíždět a parkovat stavební mechanizace.
Vodovodní řad bude nejméně 5 m od prvních stromů rostoucích v okraji PUPFL p.č. 1381/1 a
1390 k.ú. Libomyš z důvodu nepoškození kořenového systému.
Zahájení a ukončení prací bude oznámeno správci vodního toku Litavka
Při provádění stavby budou dodrženy tyto další podmínky a povinnosti uvedené ve:
- Vyjádření OVŽP MěÚ Hořovice č.j. MUHO/3936/2018/VÝST/KY
ze dne 23.2.2018
VaK Beroun a.s. požaduje:
- Ve smyslu § 8 odst. 3 zákona č. 274/2001 Sb., je nutná písemná dohoda vlastníků obou
provozně souvisejících systémů. Tato dohoda je podmínkou kolaudačního souhlasu dle
stavebního zákona.
- Je nutné znát budoucího provozovatele prodlužovaného vodovodu a kanalizace. V případě, že
nebude provozovatelem spol. Vak Beroun a.s., budeme požadovat vybudování předávacího
místa v místě připojení se standartní výbavou.
- Dodávku a montáž napojení na podzemní zařízení (stávající vodovod a kanalizaci) provede
naše společnost na základě objednávky.
- Nebude-li zhotovitelem stavby Vak Beroun a.s., požadujeme přizvat ke všem předepsaným
zkouškám a prohlídkám před záhozem a zakrytím.
- Požadujeme dodržet prostorové uspořádání sítí a nejmenší dovolené vzdálenosti dle ČSN 73
6005.
- Zajistit ochranu nadzemních a podzemních zařízení před poškozením při provádění prací na
komunikaci a případné umístění nadzemních zařízení do nové nivelety vozovky (zvýšení,
snížení) při zachování minimálních potřebných hloubek krytí vodovodu a kanalizace.
- Před konečnou úpravou povrchu vyzvete VaK Beroun ke kontrole.
- Materiálem prodlužovaného vodovodního řadu požadujeme PE SDR 11 příslušné dimenze.
- Z veřejného vodovodu je možný odběr pro požární účely, vodovod však není vodovodem
požárním a možnosti odběru nejsou smluvně zaručitelné.
- Vodovodní řady musí být uloženy v pozemcích veřejně přístupných.
- Na všech plastových potrubích bude připoložen identifikační vodič.
- Upozorňujeme, že při délce prodlužovaného vodovodního potrubí a předpokládané spotřebě
vody bude docházet ke zdržení pitné vody v potrubí, což může ovlivnit její hygienickou
nezávadnost.
- Vodovodní přípojky musí odpovídat Základním podmínkám pro napojení odběratele na
vodovod ve správě naší společnosti, např.:
a) Každá vodovodní přípojka bude ukončena vodoměrnou šachtou o min. průměru 1200
mm, popř. sv. rozměrech 900 x 1200 mm a hloubky 1500 mm.
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b) Vodoměrné šachty budou umístěny v souladu s předloženou projektovou dokumentací a
tak, aby potrubí přípojek od napojení na řad po ukončení ve vodoměrné šachtě bylo
provedeno přímého směru a beze spoje.
c) Vodovodní přípojka osazovaná na konci řadu musí být napojena v min vzdálenosti 1500
mm od koncového podzemního hydrantu.
Před závěrečnou kontrolní prohlídkou stavby požadujeme předání:
a)
Dokumentace vodovodu a splaškové kanalizace opravené dle skutečného provedení a
zaměření skutečného provedení v souřadnicích včetně polohopisu dle směrnic naší
společnosti.
b)
Výsledky předepsaných zkoušek.
V místech napojení na stávající podzemní vedení se jedná o umístění stavby v ochranném
pásmu vodovodních řadů a kanalizačních stok dle § 23 zákona č. 274/2001 Sb., proto
požadujeme:
c)
Před prováděním prací v ochranném pásmu je nutno požádat o vytýčení vodovodu a
kanalizace v místech možných střetů.
d)
Ve vzdálenosti dle ČSN 73 6005 až 1m nutno zajistit ruční provádění výkopů.
e)
Při provádění zásypu je nutno dodržet původní uložení a ochranu potrubí.
f)
Oznámit termín zahájení a ukončení prací.

Účastníci řízení, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:
Obec Libomyšl, Libomyšl 71, 267 23 Lochovice
Odůvodnění:
Dne 3.9.2018 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. 183/2018 Sb., o náležitostech rozhodnutí a dalších opatření vodoprávního úřadu a o
dokladech předkládaných vodoprávnímu úřadu, a dalšími doklady, a to:
Snímek katastrální mapy a výpis z KN
Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti č. 2821/2018-SML Povodí Vltavy, státní
podnik
Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene Vašek Petr a Vašková Zlatuše;
Lugarová Katarína; Blažková Zdeňka, Filařová Nucová Irena Mgr. a Hávová Irena
Vyjádření OVŽP MěÚ Hořovice
č.j.MUHO/3936/2018/VÝST/KY
23.2.2018
Stanovisko Povodí Vltavy, s.p.
zn.10166/2018-343/Pe,SP-2018/2449
14.3.2018
Závazné stanovisko OVŽP MěÚ Hořovice č.j.MUHO/5077/2018
5.3.2018
č.j.MUHO/6956/2018 4.4.2018
č.j. MUHO/18589/2018/Nov
4.9.2018
Závazné stanovisko HZS Stř. Kraje ÚO Beroun ev.č.BE-452-2/2018/PD
25.10.2018
Závazné stanovisko KHS Stř. Kraje ÚP Beroun č.j.KHSSC 07325/2018
9.2.2018
Vyjádření VaK Beroun
zn.0181-3550/2018
20.6.2018
Vyjádření CETIN č. 549256/18 27.2.2018
Vyjádření ČEZ Distribuce, a.s.
zn.0101036540
2.1.2019
zn.0101036532
2.1.2019
zn.0101036537
2.1.2019
Vyjádření ÚAPPSČ zn.870/2018 28.2.2018
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Vodoprávní úřad oznámil zahájení řízení známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům. Současně
nařídil ústní jednání spojené s ohledáním na místě na 5.3.2019 s upozorněním, že závazná stanoviska a
námitky, popřípadě důkazy, mohou uplatnit nejpozději při ústním jednání, jinak k nim nebude
přihlédnuto. O výsledku ústního jednání byl sepsán protokol.
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 orgány
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:
Vodovody a kanalizace Beroun, a.s., Mostníkovská 255/3, Beroun-Závodí, 266 01 Beroun 1
Ústav archeologické památkové péče středních Čech, příspěvková organizace, Nad Olšinami 448/3,
Strašnice, 100 00 Praha 10
Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Olšanská 2681/6, 130 00 Praha 3-Žižkov
ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874/8, Děčín IV-Podmokly, 405 02 Děčín 2
Zdeňka Blažková, nar. 29.1.1949, Pod špitálem 360, Praha 5-Zbraslav, 156 00 Praha 516
Ing. Irena Filařová Nucová, nar. 13.6.1978, Španielova 1314/23, Praha 6-Řepy, 163 00 Praha 618
Irena Hávová, nar. 29.1.1949, Pod špitálem 360, Praha 5-Zbraslav, 156 00 Praha 516
Katarína Lugarová, nar. 26.2.1979, Libomyšl 254, 267 23 Lochovice
Petr Vašek, nar. 18.10.1963, Libomyšl 76, 267 23 Lochovice
Zlatuše Vašková, nar. 8.1.1972, Libomyšl 76, 267 23 Lochovice

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 Krajskému úřadu
Středočeského kraje 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.
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Ing. Daniela Václava Dlouhá
samostatný odborný referent

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

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

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí rozhodnutí:

Poplatek:
Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích položky 18 odst. 1 písm. h) ve
výši 3000 Kč byl zaplacen.
Obdrží:
účastníci řízení dle § 27 odst. 1 správního řádu (DS/dodejky)
Obec Libomyšl, IDDS: e79akhk
sídlo: Libomyšl č.p. 71, 267 23 Lochovice zastoupena na základě plné moci Jitkou Hůrkovou,
Tyršova č.p. 74, Beroun-Město, 266 01 Beroun 1
účastníci dle § 27 odst. 2 správního řádu (DS/dodejky)
Vodovody a kanalizace Beroun, a.s., IDDS: 7vjgxyf
sídlo: Mostníkovská č.p. 255/3, Beroun-Závodí, 266 01 Beroun 1
Ústav archeologické památkové péče středních Čech, příspěvková organizace, IDDS: eaig3gd
sídlo: Nad Olšinami č.p. 448/3, Strašnice, 100 00 Praha 10
Česká telekomunikační infrastruktura a.s., IDDS: qa7425t
sídlo: Olšanská č.p. 2681/6, 130 00 Praha 3-Žižkov
ČEZ Distribuce, a. s., IDDS: v95uqfy
sídlo: Teplická č.p. 874/8, Děčín IV-Podmokly, 405 02 Děčín 2
Zdeňka Blažková, Pod špitálem č.p. 360, Praha 5-Zbraslav, 156 00 Praha 516
Ing. Irena Filařová Nucová, Španielova č.p. 1314/23, Praha 6-Řepy, 163 00 Praha 618
Irena Hávová, Pod špitálem č.p. 360, Praha 5-Zbraslav, 156 00 Praha 516
Katarína Lugarová, Libomyšl č.p. 254, 267 23 Lochovice
Petr Vašek, Libomyšl č.p. 76, 267 23 Lochovice
Zlatuše Vašková, Libomyšl č.p. 76, 267 23 Lochovice
vlastníci sousedních pozemků a nemovitostí – veřejnou vyhláškou
dotčené správní úřady (DS)
Obecní úřad Libomyšl, IDDS: e79akhk
sídlo: Libomyšl č.p. 71, 267 23 Lochovice

1x vyvěsit
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Městský úřad Hořovice, odbor organizační, zde
1x vyvěsit
Městský úřad Hořovice,odbor výstavby a životního prostředí, zde
Krajská hygienická stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze, územní pracoviště Beroun, IDDS:
hhcai8e
sídlo: Politických vězňů č.p. 455, 266 44 Beroun 1
Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje, územní odbor Beroun, IDDS: dz4aa73
sídlo: Pod Studánkou č.p. 1258, 266 01 Beroun
Povodí Vltavy, státní podnik, závod Berounka, IDDS: gg4t8hf
sídlo: Denisovo nábřeží č.p. 2430/14, 301 00 Plzeň 1-Východní Předměstí
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