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Žadatel:
Obec Ptýrov (IČ - 00509183), Ptýrov 19, 295 01 Ptýrov

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
ROZHODNUTÍ
Městský úřad Mnichovo Hradiště, Odbor výstavby a životního prostředí, oddělení speciálních činností,
jako vodoprávní úřad příslušný dle § 104 odst. 2 písm. c), § 106 a § 15 odst. 4 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách
a o změně některých zákonů (dále jen "vodní zákon") a speciální stavební úřad ve smyslu § 15 odst. 1 písm. d) zákona č.
183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), rozhodl
ve věci žádosti o vydání stavebního povolení k vodním dílům: Ptýrov - odkanalizování obce, v kraji Středočeském, v obci
Ptýrov, místní části Ptýrovec, Braňka a Maníkovice, HGR 4410 Jizerská křída pravobřežní, hydrologické povodí Jizery,
č.h.p. 1-05-02-0600 a č.h.p. 1-05-02-0580 na pozemcích stavební parcely parcelní číslo 165, pozemkové parcely parcelní
číslo 53/1, 166/1, 167/1, 167/5, 177/4, 177/5, 177/6, 177/33, 177/40, 177/42, 433/10, 440, 697/1, 707, 748/1, 752, 756/1,
767, 773/8, 774, 794/1, 794/2, 805/3, 805/4, 806/1, 810/1, 843/1, 846, 847, 851/1, 851/5, 858, 859 a 911 v katastrálním
území Ptýrov, kterou podala obec Ptýrov (IČ - 00509183), Ptýrov 19, 295 01 Ptýrov, zastoupená společností Ing. Evžen
Kozák s.r.o. (IČ – 27865193), Koryta 29, Loukov 294 11 takto:

I. vydává stavební povolení
Provedení stavby vodního díla: Ptýrov - odkanalizování obce, v kraji Středočeském, v obci Ptýrov, místní
části Ptýrovec, Braňka a Maníkovice, HGR 4410 Jizerská křída pravobřežní, hydrologické povodí Jizery, č.h.p.
1-05-02-0600 a č.h.p. 1-05-02-0580 na pozemcích stavební parcely parcelní číslo 165, pozemkové parcely parcelní číslo
53/1, 166/1, 167/1, 167/5, 177/4, 177/5, 177/6, 177/33, 177/40, 177/42, 433/10, 440, 697/1, 707, 748/1, 752, 756/1, 767,
773/8, 774, 794/1, 794/2, 805/3, 805/4, 806/1, 810/1, 843/1, 846, 847, 851/1, 851/5, 858, 859 a 911 v katastrálním území
Ptýrov se podle § 15 vodního zákona a § 115 stavebního zákona

povoluje.
Podrobná specifikace povolené stavby vodního díla:
Stavební objekt:
Splašková kanalizace
Druh kanalizace:
tlaková, gravitační, oddílná (splašková)
Celková délka řadů: 5 219,9 m
Materiál:
výtlak PE 100 SDR 11 D 110 - 2392 m
LT DN 200 – 16,3 m
KT DN 500 – 14,2 m
KT DN 400 – 99,5 m
KT DN 250 – 2437,8 m
KT DN 200 – 260,1 m
Popis:
Splašková kanalizace pro odkanalizování místních částí Maníkovice, Braňka, Ptýrov a Ptýrovec
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Revizní šachty:

obce Ptýrov, je kvůli morfologii terénu řešená jako kombinace gravitační splaškové kanalizace
a tlakové kanalizace. Součástí stavby jsou i dvě čerpací stanice odpadních vod ČSOV2 a ČSOV3.
Veškeré odpadní splaškové vody z těchto místních částí budou svedeny do ČSOV1 a výtlakem V1
na městkou ČOV v Mnichově Hradišti.
betonové prefabrikované DN 1000, 104 ks

Seznam povolených kanalizačních stok:
Výtlak V2 - PE 100 SDR 11 D 110
Výtlak V3 - PE 100 SDR 11 D 110
Výtlak V4 - PE 100 SDR 11 D 110
Stoka A - LT DN 200
Stoka A - KT DN 400
Stoka A - KT DN 250
Stoka A1 - KT DN 400
Stoka A1-1 - KT DN 200
Stoka A2 - KT DN 250
Stoka B - LT DN 200
Stoka B - KT DN 500
Stoka B - KT DN 400
Stoka B - KT DN 250
Stoka B1 - KT DN 200
Stoka B2 - KT DN 200
Stoka B3 - KT DN 200
Stoka B4 - KT DN 250
Stoka B5 - KT DN 250
Stoka B6 - KT DN 250
Stoka C - KT DN 250
Stoka C1 - KT DN 200
Stoka C2 - KT DN 250
Stavební objekt:
Typ:
Výkon:
Popis:

930,8 m
972,1 m
489,1 m
6,3 m
10,6 m
329,1 m
68,6 m
14,1 m
99,9 m
10,0 m
14,2 m
20,3 m
1285,4 m
26,3 m
80,6 m
76,0 m
257,4 m
213,8 m
70,7 m
159,3 m
46,8 m
22,2 m

Čerpací stanice OV
STRATE AWALIFT
2x čerpadlo 24 m3/h
ČSOV v zatopitelném provedení je umístěna v podzemní sklolaminátové kruhové nádrži o vnitřním
průměru 2400 mm. ČSOV je plně automatická a zabezpečená pro případ zaplavení, odpovídá
požadavkům normy DIN 1986. Sběrná nádrž, která je plynotěsná a vodotěsná, je vyrobena z litiny.
ČSOV 2
ČSOV2 je umístěna ve spodní části Ptýrova a přečerpává odpadní vodu do Ptýrovce. ČSOV
je umístěna mimo cesty v nezpevněném prostoru u rybníka. Vrch ČSOV je umístěn nad hladinou
Q20. Z tohoto důvodu bude ČSOV usazena do náspu a opatřena betonovou protivztlakovou
pojistkou. Tento násep bude zasahovat i do stávajícího zpevnění na točně poblíž ČSOV. Proto bude
po vymodelování terénních úprav povrch v rozsahu stávající točny opět zpevněn. Vlastní nádrž
ČSOV bude uzavřena v zámkové dlažbě, která bude uzamčena do obruby betonových palisád
usazených do betonových základů.
ČSOV 3
ČSOV3 je umístěna na návsi v Maníkovicích poblíž vodní nádrže. Kvůli poloze el. sloupu
je ČSOV umístěna částečně do stávající cesty. Z tohoto důvodu bude provedena stranová přeložka
cesty. Stávající terén bude vysvahován od domů k cestě. Vlastní nádrž ČSOV bude uzavřena
v zámkové dlažbě, která bude uzamčena do obruby betonových palisád usazených do betonových
základů. Jelikož se v místě ČSOV3 počítá s vysokou hladinou spodní vody, bude vyhotovena
betonová protivztlaková pojistka.

Pro provedení stavby vodního díla se podle ustanovení § 15 odst. 3 vodního zákona stanoví tyto podmínky
a povinnosti:
1. Stavba vodního díla bude provedena podle projektové dokumentace: „Ptýrov odkanalizování obce“,
zpracované Ing. Evženem Kozákem, Koryta 29, 294 11 Loukov, autorizovaný inženýr pro stavby vodního
hospodářství a krajinného inženýrství, ČKAIT – 0000253, v srpnu 2016, č. zakázky 2016014, ověřené
vodoprávním úřadem. Případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení vodoprávního úřadu.
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2. 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.
3. Před zahájením výkopových prací budou vytyčena vedení podzemních inženýrských sítí a jejich případné dotčení
bude v dostatečném předstihu projednáno s jejich majiteli nebo správci.
4. Stavba bude provedena odbornou firmou. Stavebník oznámí vodoprávnímu úřadu termín zahájení stavby a název
a sídlo dodavatele, který bude stavbu provádět.
5. Stavba vodního díla nesmí být zahájena přede dnem nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.
6. Pro provedení stavby musí být dodrženy požadavky a podmínky:
a) společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. uvedené ve vyjádření ze dne 18.5.2016, č.j. 614158/16:
- Přeložení SEK zajistí její vlastník, společnost Česká telekomunikační infrastruktura a.s. Stavebník, který vyvolal
překládku SEK je povinen uhradit společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. veškeré náklady
na nezbytné úpravy dotčeného úseku SEK, a to na úrovni stávajícího technického řešení. Pro účely přeložení SEK
je stavebník povinen uzavřít se společností Česká telekomunikační infrastruktura a.s. Smlouvu o realizaci
překládky SEK.
- Při jakékoliv činnosti v blízkosti vedení SEK je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen respektovat
ochranné pásmo SEK tak, aby nedošlo k poškození nebo zamezení přístupu k SEK. Při Jakékoliv činnosti
ve vzdálenosti menší než 1,5 m od krajního vedení vyznačené trasy podzemního vedení SEK nesmí používat
mechanizačních prostředků a nevhodného nářadí.
- Pro případ porušení kterékoliv z povinností stavebníka, nebo jím pověřené třetí osoby, založené Všeobecnými
podmínkami ochrany SEK společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. je stavebník, nebo jím pověřená
třetí osoba, odpovědný za veškeré náklady a škody, které společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s.
vzniknou porušením jeho povinnosti.
- Bude-li žadatel na společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. požadovat, aby se jako účastník
správního řízení, pro jehož účely bylo toto Vyjádření vydáno, vzdala práva na odvolání proti rozhodnutí
vydanému ve správním řízení, pro jehož účely bylo toto vyjádření vydáno, je povinen kontaktovat POS.
- Započetí činnosti je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen oznámit POS. Oznámení bude obsahovat
číslo Vyjádření, k němuž se vztahují tyto podmínky.
- Před započetím zemních prací či jakékoliv jiné činnosti je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen
zajistit vyznačení tras PVSEK na terénu dle polohopisné dokumentace. S vyznačenou trasou PVSEK
prokazatelně seznámí všechny osoby, které budou anebo by mohly činnosti provádět.
- Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen upozornit jakoukoliv třetí osobu, jež bude provádět zemní
práce, aby zjistila nebo ověřila stranovou a hloubkovou polohu PVSEK příčnými sondami a srozuměn s tím,
že možná odchylka uložení středu trasy PVSEK, stranová i hloubková, činí +/- 30 cm mezi skutečným uložením
PVSEK a polohovými údaji ve výkresové dokumentaci
- Při provádění zemních prací či jakékoliv jiné činnosti je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen
postupovat tak, aby nedošlo ke změně hloubky uložení PVSEK. Odkryté PVSEK je stavebník, nebo jím pověřená
třetí osoba, povinen zabezpečit proti prověšení, poškození a odcizení.
- Při zjištění jakéhokoliv rozporu mezi údaji v projektové dokumentaci a skutečností je stavebník, nebo jím
pověřená třetí osoba, povinen bez zbytečného odkladu přerušit práce a zjištění rozporu oznámit POS.
V přerušených pracích lze pokračovat teprve poté, co od POS prokazatelně obdržel souhlas k pokračování
v pracích.
- V místech, kde PVSEK vystupuje ze země do budovy, rozváděče, na sloup apod. je stavebník, nebo jím pověřená
třetí osoba, povinen vykonávat zemní práce se zvýšenou mírou opatrnosti s ohledem na ubývající krytí
nad PVSEK. Výkopové práce v blízkosti sloupů nadzemního vedení SEK (dále jen NVSEK) je povinen provádět
v takové vzdálenosti, aby nedošlo k narušení jejich stability.
- Při provádění zemních prací, u kterých nastane odkrytí PVSEK, stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba
před zakrytím PVSEK vyzve POS ke kontrole. Zához je stavebník oprávněn provést až poté, kdy prokazatelně
obdržel souhlas POS.
- Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn trasu PVSEK mimo vozovku přejíždět vozidly
nebo stavební mechanizací, a to až do doby, než PVSEK řádně zabezpečí proti mechanickému poškození.
- Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn na trase PVSEK (včetně ochranného pásma) jakkoliv
měnit niveletu terénu, vysazovat trvalé porosty ani měnit rozsah a konstrukci zpevněných ploch (např.
komunikací, parkovišť, vjezdů aj.).
- Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn užívat, přemísťovat a odstraňovat technologické,
ochranné a pomocné prvky SEK.
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Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn bez předchozího projednání jakkoliv manipulovat
s případně odkrytými prvky SEK, zejména s ochrannou skříní optických spojek, optickými spojkami,
technologickými rezervami či jakýmkoliv jiným zařízením SEK.
Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen každé poškození či krádež SEK neprodleně od okamžiku
zjištění takové skutečnosti, oznámit POS na tel. č.: 720 752 243
Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen v místech křížení PVSEK se sítěmi technické infrastruktury,
pozemními komunikacemi, parkovacími plochami, vjezdy atp. ukládat PVSEK v zákonnými předpisy stanovené
hloubce a chránit PVSEK chráničkami s přesahem minimálně 0.5 m na každou stranu od hrany křížení.
Chráničku je povinen utěsnit a zamezit vnikání nečistot.
Stavebník nebo jím pověřená třetí osoba, je výslovně srozuměn s tím, že v případě, kdy hodlá umístit stavbu
sjezdu či vjezdu, je povinen stavbu sjezdu či vjezdu umístit tak, aby metalické kabely SEK nebyly umístěny
v hloubce menší než 0,6 m a optické nebyly umístěny v hloubce menší než 1 m.
Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen základy (stavby, opěrné zdi, podezdívky apod.) umístit tak,
aby dodržel minimální vodorovný odstup 1,5 m od krajního vedení, případně kontaktovat POS.
Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn trasy PVSEK znepřístupnit (např. zabetonováním).
Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je při křížení a souběhu stavby nebo sítí technické infrastruktury
s kabelovodem povinen zejména:
• pokud plánované stavby nebo trasy sítí technické infrastruktury budou umístěny v blízkosti kabelovodu
ve vzdálenosti menší než 2 m nebo při křížení kabelovodu ve vzdálenosti menší než 0,5 m nad nebo kdekoli pod
kabelovodem, předložit POS zakreslení v příčných řezech,
• do příčného řezu zakreslit také profil kabelové komory v případě, kdy jsou sítě technické infrastruktury
či stavby umístěny v blízkosti kabelové komory ve vzdálenosti menší než 2 m,
• neumísťovat nad trasou kabelovodu v podélném směru sítě technické infrastruktury,
• předložit POS vypracovaný odborný statický posudek včetně návrhu ochrany tělesa kabelovodu pod stavbou,
ve vjezdu nebo pod zpevněnou plochou,
• nezakrývat vstupy do kabelových komor, a to ani dočasně,
• projednat s POS, nejpozději ve fázi projektové přípravy, jakékoliv výkopové práce, které by mohly být vedeny
v úrovni či pod úrovní kabelovodu nebo kabelové komory a veškeré případy, kdy jsou trajektorie podvrtů
a protlaků ve vzdálenosti menší než 1,5 m od kabelovodu.

b) MěÚ Mnichovo Hradiště, Odbor výstavby a ŽP, oddělení životního prostředí, orgán státní správy lesů, ze dne
- Nedojde k přímému ohrožení nebo poškození okolních lesních pozemků a prostorů na nich v souladu
s ustanovením § 13 a § 21 zákona č. 289/1995 Sb., o lesích. Žadatel bude dodržovat základní povinnosti ochrany
pozemků určených k funkci lesa.
- Investor se vypořádá s ustanovením § 22 odst. 1 zákona č. 289/1995 Sb., o lesích.
c) Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje, příspěvkové organizace, uvedené ve vyjádření ze dne
5.10.2016, značka 5307/16/KSUS/MHT/Bar.
d) společnosti ČEZ Distribuce, a.s., uvedené v souhlasu ze dne 15.9.2016, značka 001089075708:
- umístění stavby a provádění činností v ochranném pásmu elektrického zařízení bude prováděno dle projektové
dokumentace vypracované firmou Ing. Evžen Kozák, číslo zakázky 2016027, datum 8/2016,
- základy všech doplňkových stavebních objektů (šachty, jímky, vsaky, kanalizační vpusti, atd.) musí být umístěny
tak, že nejbližší hrana bude ve vzdálenosti minimálně 0,5 m od krajního kabelu stávající kabelové trasy,
- při budování kanalizace v místě křížení s kabely NN dodržet minimální vzdálenost 0,30 m. Při souběhu
kanalizace dodržet minimální vzdálenost 0,5 m. Při budování kanalizace v místě souběhu a křížení s kabely VN
dodržet minimální vzdálenost 0,5 m,
- trasa kanalizace musí být vedena ve vzdálenosti alespoň 3 m od základů podpěrných bodů stávajícího
nadzemního vedení VN 22 kV tak, aby nedošlo ke snížení jejich stability nebo poškození uzemnění,
- nadzemní vedení NN 0,4 kV není chráněno ochranným pásmem. Upozorňujeme tímto, že i stávající nadzemní
vedení NN 0,4 kV včetně podpěrných bodů musí být v takovém případě plně respektováno tak, aby nedošlo
ke snížení jejich stability nebo poškození uzemnění. Při umístění stavby a činnostech prováděných v jeho
blízkosti (práce v blízkosti), je nutné dodržet vzdálenosti dané ČSN EN 50110-1 ed. 2. a podle čl. 6.1.6 a tab. 6.3
PNE 33 3302,
- ochranné pásmo vedení VN bude po celou dobu stavby označeno výstražnou cedulí „POZOR - ochranné pásmo
vedení VN" z obou stran možného vjezdu do tohoto pásma,
- jakákoliv poškození nebo mimořádné události, způsobené na elektrickém zařízení stavebníkem, musí být
neprodleně oznámeny na poruchovou linku 840 850 860 a budou opraveny na náklady viníka. Zahrnutí
poškozených míst může být provedeno pouze po souhlasu vydaném společností ČEZ Distribuce a.s.,
- umístěním stavby nesmí dojít ke ztížení přístupu našich pracovníků a pracovníků námi pověřených firem
k našemu zařízení,
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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 min. vzdálenost 2 m od vodičů.
V případě, že nebude možné tuto vzdálenost dodržet, je žadatel povinen zažádat 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 výše uvedené stavby. ČEZ Distribuce a.s.
nepřevezme žádnou zodpovědnost za případné škody, které vzniknou stavebníkovi následkem poruchy nebo
havárie elektrického zařízení za nepředvídaných okolností nebo nedodržením výše uvedených podmínek,
při případné úpravě povrchu v ochranném pásmu vedení nesmí dojít ke změně výškové nivelity země oproti
současnému stavu,
musí být dodrženy podmínky práce v ochranných pásmech vedení,
jakékoliv události mající vliv na provoz předmětných vedení musí být neprodleně oznámeny na poruchovou linku
840 850 860 nebo včas oznámeny společností ČEZ Distribuce a.s.,
výjimka z OP se nevztahuje na zařízení ČEZ ICT Services, a.s.

e) společnosti Vodovody a kanalizace, a.s., uvedené ve vyjádření ze dne 17.10.2016, značka 3550/16/Ko:
- Při realizaci stavby bude dodrženo ochranné pásmo vodovodu (DN ≤ 500 mm - 1,5 m, DN > 500 mm - 2,5 m)
na obě strany od líce potrubí a kabelu 1 m na každou stranu.
- Při křížení a souběhu (kdy je kanalizace blíž jak 3 m od vodovodu) uložit kanalizaci hlouběji než stávající
vodovod. Před zahrnutím míst styku (souběhu, křížení) požadujeme přizvání k provedení revize. Nesmí dojít
k poškození našeho zařízení. Požadujeme oznámení o zahájení stavby!
- Před zahrnutím budou potrubí geodeticky zaměřena podle dispozic VaK.
- Pro výtlačné řady bude použito tyčí nebo trubek (dl. 6-12 m), které budou svařované elektrotvarovkami. Lomové
body na potrubí budou provedeny pomocí tvarovek (oblouky). nikoliv svařovány natupo. K potrubí se přiloží
identifikační vodič měděný průřezu 4 mm2, nad potrubí výstražná folie šedé barvy.
- K potrubí gravitační kanalizace z potrubí LT 200 Class 50 se položí identifikační vodič měděný 2x CYKY průřez
4 mm2 a výstražná folie.
- Při realizaci stavby požadujeme přizvání k průběžným revizím po dobu výstavby, ke zkouškám těsnosti
kanalizace a ke kamerovým prohlídkám kanalizačního potrubí.
7. Pozemky a zařízení dotčené stavbou budou uvedeny do náležitého stavu.
8. S odpady vzniklými při stavbě musí být nakládáno v souladu s platnou legislativou, tzn., že o všech vzniklých
odpadech bude vedena evidence a budou předány pouze oprávněné osobě k odstraňování odpadů.
9. Stavba bude dokončena do 31.12.2021.
10. Kontrolní prohlídka stavby vodoprávním úřadem bude provedena jako závěrečná, v souvislosti s vydáním
kolaudačního souhlasu.
11. MěÚ Mnichovo Hradiště, Odbor výstavby a ŽP, v souladu s ustanovením § 115 odst. 1 stavebního zákona
stanoví, že stavbu vodního díla lze užívat jen na základě kolaudačního souhlasu.

Účastníci řízení podle § 27 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "správní
řád"):
Obec Ptýrov (IČ - 00509183), Ptýrov 19, 295 01 Ptýrov

Odůvodnění
Městský úřad Mnichovo Hradiště, Odbor výstavby a životního prostředí, oddělení speciálních činností obdržel dne
3.10.2016 žádost obce Ptýrov (IČ - 00509183), Ptýrov 19, 295 01 Ptýrov, zastoupené společností Ing. Evžen Kozák s.r.o.
(IČ – 27865193), Koryta 29, Loukov 294 11, o vydání stavebního povolení ke stavbě vodního díla: Ptýrov odkanalizování obce, v kraji Středočeském, v obci Ptýrov, místní části Ptýrovec, Braňka a Maníkovice, HGR 4410
Jizerská křída pravobřežní, hydrologické povodí Jizery, č.h.p. 1-05-02-0600 a č.h.p. 1-05-02-0580 na pozemcích stavební
parcely parcelní číslo 165, pozemkové parcely parcelní číslo 53/1, 166/1, 167/1, 167/5, 177/4, 177/5, 177/6, 177/33,
177/40, 177/42, 433/10, 440, 697/1, 707, 748/1, 752, 756/1, 767, 773/8, 774, 794/1, 794/2, 805/3, 805/4, 806/1, 810/1,
843/1, 846, 847, 851/1, 851/5, 858, 859 a 911 v katastrálním území Ptýrov. Dnem doručení žádostí bylo zahájeno
vodoprávní řízení.
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Podle ustanovení § 115 odst. 8 vodního zákona, dle ustanovení § 112 odst. 1 stavebního zákona a dle § 47 správního řádu,
oznámil příslušný vodoprávní úřad zahájení vodoprávního řízení všem známým účastníkům řízení oznámením pod č. j.
MH–VŽP/11047/2016-2-Vjp ze dne 25.11.2016. Jelikož žádost poskytovala dostatečný podklad pro posouzení
navrhované stavby a vodoprávnímu úřadu s působností speciálního stavebního úřadu jsou dobře známy poměry
staveniště, upustil tento ve smyslu § 112 odst. 2 stavebního zákona od místního šetření a ústního jednání. Zároveň byli
účastníci řízení upozorněni, že na námitky, které nebudou uplatněny nejpozději do 10 dnů ode dne doručení oznámení,
nebude možno brát zřetel. Ve stanovené lhůtě nebyly podány žádné námitky účastníků řízení ani stanoviska dotčených
orgánů. Dále byla účastníkům řízení dána možnost vyjádřit se k podkladům rozhodnutí, a to ve lhůtě do 3 pracovních dnů
ode dne doručení od výše stanovené lhůty pro námitky účastníků řízení. Tuto možnost žádný účastník řízení nevyužil.
Dne 2.12.2016 využil účastník řízení pan Jiří Rejzek, možnost nahlédnutí do spisu.
V průběhu vodoprávního řízení byly doloženy následující doklady:
 Územní rozhodnutí MěÚ Mnichovo Hradiště, Odbor výstavby a ŽP, stavební úřad, ze dne 1.7.2016, č. j.
MH-VŽP/5206/2016-4-Pol.
 Souhlas s povolením stavby vodoprávním úřadem, vydaný MěÚ Mnichovo Hradiště, Odbor výstavby a ŽP,
stavební úřad, dne 7.10.2016, pod č.j. MH-VŽP/10184/2016-3-Řev.
 Stanovisko správce povodí - Povodí Labe, státní podnik, ze dne 29.9.2016, značka PVZ/16/29042/Mf/0.
 Vyjádření Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje, příspěvkové organizace, ze dne 5.10.2016, značka
5307/16/KSUS/MHT/Bar.
 Stanovisko společnosti ČEZ Distribuce, a. s., ze dne 15.9.2016, značka 001089075708.
 Vyjádření společnosti ČEZ Distribuce, a. s., ze dne 13.5.2016, značka 1084994555.
 Vyjádření společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s., ze dne 18.5.2016, č.j. 614158/16.
 Vyjádření společnosti Vodovody a kanalizace, a.s., uvedené ve vyjádření ze dne 17.10.2016, značka 3550/16/Ko.
 Závazné stanovisko MěÚ Mnichovo Hradiště, Odbor výstavby a ŽP, oddělení životního prostředí, orgán státní
správy lesů, ze dne 21.9.2016, č. j. VŽP/9719/2016/Šj.
 Stanovisko Ministerstva obrany, sekce ekonomická a majetková, ze dne 4.10.2016, č. j.
90112/2016-8201-OÚZ-PHA.
 Plná moc ze dne 8.4.2016.
 Smlouva o společném postupu při realizaci stavby mezi obcí Ptýrov a společností Vodovody a kanalizace Mladá
Boleslav, a.s. ze dne 21.12.2015.
 Smlouva mezi obcí Ptýrov a společností Lesy ČR s.p., o právu provést stavbu na pozemku parc. č. 794/2 v k. ú.
Ptýrov, ze dne 27.8.2015.
 Smlouva mezi obcí Ptýrov a společností Lesy ČR s.p., o právu provést stavbu na pozemku parc. č. 440 v k. ú.
Ptýrov, ze dne 7.7.2016.
 Smlouva mezi obcí Ptýrov a panem Milanem Novákem, paní Andreou Novákovou, paní Lucií Novákovou
a panem Jiřím Rejzkem, o právu provést stavbu na pozemku st. č. 5/4 (parc. č. 911) v k. ú. Ptýrov, ze dne
26.5.2016.
 Smlouva mezi obcí Ptýrov a panem MUDr. Janem Tišerem, o právu provést stavbu na pozemku parc. č. 433/10
v k. ú. Ptýrov, ze dne 19.4.2016.
 Smlouva mezi obcí Ptýrov a paní Ing. Pavlínou Bůžkovou, o právu provést stavbu na pozemku st. č. 165 v k. ú.
Ptýrov, ze dne 10.5.2016.
 Smlouva mezi obcí Ptýrov a paní Ing. Pavlínou Bůžkovou, o právu provést stavbu na pozemku parc. č. 177/42
v k. ú. Ptýrov, ze dne 14.6.2016.
 Smlouva mezi obcí Ptýrov a paní Věrou Smolíkovou, o právu provést stavbu na pozemku parc. č. 707 v k. ú.
Ptýrov, ze dne 4.5.2016.
 18x Smlouva, o právu provést stavbu přípojek na soukromých pozemcích.
 3 x projektová dokumentace: „Ptýrov odkanalizování obce“ zpracovaná Ing. Evženem Kozákem, Koryta 29, 294
11 Loukov, autorizovaný inženýr pro stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství, ČKAIT – 0000253,
v srpnu 2016, č. zakázky 2016014.
 plán kontrolních prohlídek stavby (součást projektové dokumentace).
V průběhu vodoprávního řízení bylo zjištěno a v rámci ústního jednání projednáno následující:
Projektová dokumentace stavby řeší odkanalizování místních částí Maníkovice, Braňka, Ptýrov a Ptýrovec obce Ptýrov.
Kvůli morfologii terénu je splašková kanalizace řešená jako kombinace gravitační splaškové kanalizace a tlakové
kanalizace. Součástí projektu jsou i dvě čerpací stanice odpadních vod ČSOV2 a ČSOV3. Veškeré odpadní splaškové
vody budou svedeny do ČSOV1 a výtlakem V1 na městkou ČOV v Mnichově Hradišti. Výtlak V1 a ČSOV1 jsou
investicí společnosti Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav a.s. a jejich výstavba bude se stavbou kanalizace v Ptýrově
koordinována.
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Stokový systém A
Stokový systém A řeší gravitační odkanalizování místní části Ptýrovec a do stoky A1 je zaústěn výtlak V2, který přivádí
odpadní vody ze zbývajících řešených částí obce Ptýrov. Tento systém je zaústěn do čerpací stanice odpadních vod
(ČSOV) 1 a výtlakem V1 jsou odpadní vody vedeny na ČOV Mnichovo Hradiště.
Stokový systém B - Ptýrov a Braňka
Stokový systém B řeší gravitační odkanalizování místních částí Ptýrov a Braňka. Do koncové šachty stoky B je zaústěn
výtlak V3, který přivádí odpadní vody z Maníkovic. Tento systém je zaústěn do ČSOV2 a výtlakem V2 jsou odpadní
vody vedeny do kanalizačního systému A a jím na ČSOV1.
Stokový systém C - Maníkovice
Kvůli morfologii terénu a vysoké hladině spodní vody je odkanalizování Maníkovic řešeno jako kombinace gravitačního
systému stok a tlakové kanalizace. Stokový systém C řeší gravitační odkanalizování návsi a jejího nejbližšího okolí části
Maníkovice. Do koncové šachty stoky C2 je zaústěn výtlak V4, který je součástí tlakové kanalizace v západní části
Maníkovic. Stokový systém je zaústěn do ČSOV3 a výtlakem V3 jsou odpadní vody vedeny do kanalizačního systému B
a dále na ČSOV1.
Výtlak V2
Výtlak V2 odvádí splaškové odpadní vody z Ptýrova do Ptýrovce. Do výtlaku V2 jsou čerpány odpadní splaškové vody
z ČSOV2, které jsou jím vedeny do stokového systému A, do revizní šachty Š16 stoky A1. Výtlak vede od této šachty
nezpevněnou polní cestou do spodní části Ptýrova, do místa napojení ČSOV2. Materiálem výtlaku V2 je PE 100 SDR
11 d110. Celková délka výtlaku je 930,8 m.
Výtlak V3
Výtlak V3 odvádí splaškové odpadní vody z Maníkovic do Braňky. Do výtlaku V3 jsou čerpány odpadní splaškové vody
z ČSOV3, které jsou jím vedeny do stokového systému B, do revizní šachty Š67 stoky B. Dále jsou do tohoto výtlaku
napojeny 4 domovní čerpací stanice odpadních vod. Výtlak vede od Š67 nezpevněnou polní cestou do části Maníkovice,
místní asfaltovou komunikací na náves a nezpevněnou části návsi v souběhu se stokou C do místa napojení ČSOV3.
Materiálem výtlaku V3 je PE 100 SDR 11 d110. Celková délka výtlaku je 972,1 m.
Výtlak V4
Výtlak V4 odvádí splaškové odpadní ze západní části Maníkovic. Kvůli morfologii terénu je odkanalizování této části
řešeno tlaková kanalizace. Veškeré domovní přípojky budou tlakové a u jednotlivých připojovaných nemovitostí budou
domovní čerpací stanice odpadních vod. Výtlak vede od koncové šachty 102 na stoce C2 místní asfaltovou komunikací
až do místa nepojení poslední domovní přípojky v bodě VD32. Materiálem výtlaku V4 je PE 100 SDR 11 d110.
Celková délka výtlaku je 489,1 m.
Městský úřad Mnichovo Hradiště, Odbor výstavby a životního prostředí, oddělení speciálních činností v průběhu
vodoprávního řízení posoudil žádost o vydání stavebního povolení z hledisek uvedených § 111 stavebního zákona,
projednal ji s účastníky řízení a s dotčenými orgány a posoudil shromážděná stanoviska a připomínky. Zjistil,
že projektová dokumentace stavby splňuje obecné technické požadavky na výstavbu a že uskutečněním stavby nejsou
ohroženy veřejné zájmy ani nepřiměřeně omezena či ohrožena práva a oprávněné zájmy účastníků řízení.
Vypořádání s námitkami účastníků řízení:
V průběhu řízení nebyly vzneseny žádné námitky.
Při vymezování okruhu účastníků řízení dospěl Městský úřad Mnichovo Hradiště, Odbor výstavby a životního prostředí,
oddělení speciálních činností k závěru, že právní postavení účastníka řízení v souladu s ustanovením § 109 stavebního
zákona v daném případě přísluší (vedle stavebníka, vlastníka pozemku a vlastníka stavby na pozemku, na kterém má být
stavba prováděna, anebo toho, kdo má k tomuto pozemku nebo stavbě právo odpovídající věcnému břemenu a jejich
práva mohou být navrhovanou stavbou přímo dotčena) pouze vlastníkům těchto sousedních pozemků: parc. č. st.: 1, 2, 3,
4, 5/1, 12/1, 12/2, 15, 18, 21/2, 21/4, 23, 25, 28, 29/1, 32, 45, 49, 53, 55, 56, 60, 61/1, 61/2, 65, 67/1, 69, 72, 73/1, 81,
86/2, 89/1, 91/1, 92/1, 94, 97, 98, 103, 106, 108, 111, 121, 129, 166, a pozemkové parcely parc. č.: 1/1, 7, 31/4, 24/1,
28/3, 50/3, 50/4, 52/1, 52/2, 53/2, 57, 68, 69, 70, 76, 120, 121/1, 143/14, 143/15, 151/1, 154, 157, 158, 160/1, 160/2,
165/2, 166/2, 167/6, 167/7, 169, 171/1, 171/3, 171/4, 171/5, 171/6, 176/3, 176/4, 176/5, 177/1, 177/11, 177/12, 177/13,
177/14, 177/15, 177/17, 177/18, 177/19, 177/20, 177/21, 177/22, 177/23, 177/24, 177/25, 177/26, 177/27, 177/28, 177/29,
177/30, 177/31, 177/32, 177/34, 177/35, 177/36, 177/37, 177/38, 177/39, 177/41, 177/43, 177/44, 177/45, 177/7, 177/8,
177/9, 183/1, 183/2, 187/2, 376/1, 384/2, 384/3, 384/4, 424/1, 432, 433/1, 433/2, 433/4, 433/5, 433/10, 433/11, 433/12,
434, 436, 437/2, 439, 455/1, 455/2, 456/1, 456/2, 458/1, 458/3, 458/8, 459, 462/1, 463/1, 463/2, 496/1, 496/2, 498, 500,
511, 512/4, 516/1, 553/2, 641/3, 648/1, 651, 653/1, 655/3, 656/2, 658/9, 665/2, 665/4, 670, 673/3, 691, 697/3, 698, 699/1,
700, 701/2, 705, 710/1, 710/2, 717/1, 717/3, 717/4, 717/6, 717/9, 728, 730, 748/3, 748/5, 753, 754,755, 756/2, 770, 772,
773/1, 773/9, 805/1, 805/2, 806/2, 807, 810/2, 837/2, 837/3, 838/1, 851/2, 851/4, 851/8, 851/9, 859, 906, 907, 908, 909,
vše v k. ú. Ptýrov (a staveb na nich včetně těch, kdo má k sousednímu pozemku právo odpovídající věcnému břemenu
a jejich práva mohou být navrhovanou stavbou přímo dotčena) a vlastníkům anebo správcům stávajících vedení technické
7

a dopravní infrastruktury, dotčených předmětnou stavbou. Vlastnictví ani jiná práva k dalším (vzdálenějším)
nemovitostem nemohou být tímto rozhodnutím přímo dotčena.
Městský úřad Mnichovo Hradiště, Odbor výstavby a životního prostředí, oddělení speciálních činností v průběhu
vodoprávního řízení neshledal důvody bránící vydání tohoto rozhodnutí, rozhodl proto způsobem uvedeným ve výroku.
Seznam všech účastníků řízení:
Obec Ptýrov, Ing. Pavlína Bůžková, Česká telekomunikační infrastruktura a.s., ČEZ Distribuce, a. s., Krajská správa
a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, Lesy České republiky, s.p., Milan Novák, Andrea
Nováková, Lucie Nováková, , Jiří Rejzek, Věra Smolíková, MUDr. Jan Tišer a Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav,
a.s.
Upozornění:
Žádost o vydání kolaudačního souhlasu bude doložena zápisem o odevzdání a převzetí stavby, popisem a zdůvodněním
provedených odchylek, popř. 3 x dokumentací skutečného provedení stavby (dojde-li k odchylkám proti stavebnímu
povolení nebo ověřené projektové dokumentaci), zaměření stavby, včetně polohopisných souřadnic X, Y v systému S –
JTSK, protokoly o předepsaných zkouškách (tlaková zk., kamerové prohlídky), atesty a prohlášeními o shodě,
prohlášením o nezávadném zneškodnění stavebních odpadů a přebytečných výkopků, příslušnými revizními zprávami,
smlouva o provozování kanalizace, schváleným kanalizačním řádem stokové sítě a dalšími náležitými doklady o splnění
výše uvedených podmínek.

Poučení
Proti tomuto rozhodnutí mohou účastníci řízení podat podle ustanovení § 81- 83 správního řádu odvolání ve lhůtě
15 dnů ode dne jeho oznámení (doručení). Lhůta pro podání odvolání počíná běžet podle § 40 odst. 1 písm. a) správního
řádu dnem následujícím po dni, kdy bylo toto rozhodnutí oznámeno doručením jeho písemného vyhotovení. Připadne-li
konec lhůty na sobotu, neděli nebo svátek, je posledním dnem lhůty nejbližší příští pracovní den. Doručení písemnosti
upravují § 19 – 24 správního řádu.
O odvolání proti tomuto rozhodnutí rozhoduje podle § 89 odst. 1 správního řádu Odbor životního prostředí a zemědělství
Krajského úřadu středočeského kraje (Zborovská 11, 150 21 Praha 5). Odvolání se podává u Odboru výstavby a ŽP
zdejšího městského úřadu, tj. Městský úřad Mnichovo Hradiště, Masarykovo nám. 1, 295 21 Mnichovo Hradiště.
Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti
odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.
Z odvolání musí být patrno, kdo je činí, které věci se týká a co se navrhuje. Fyzická osoba uvede v podání jméno,
příjmení, datum narození a místo trvalého pobytu, popřípadě jinou adresu pro doručování podle § 19 odst. 3 správního
řádu, fyzická osoba podnikající, jméno a příjmení, popřípadě dodatek odlišující osobu podnikatele nebo druh podnikání
vztahující se k této osobě nebo jí provozovanému druhu podnikání, identifikační číslo osob a adresu zapsanou
v obchodním rejstříku nebo jiné zákonem upravené evidenci jako místo podnikání, popřípadě jinou adresu
pro doručování. Právnická osoba uvede svůj název nebo obchodní firmu, identifikační číslo osob nebo obdobný údaj
a adresu sídla, popřípadě jinou adresu pro doručování. Odvolání dále musí obsahovat údaje o tom, proti kterému
rozhodnutí směřuje, v jakém rozsahu ho napadá a v čem je spatřován rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost
rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo.
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 zdejší správní orgán na náklady
účastníka.
Stavba nesmí být zahájena, dokud stavební povolení nenabude právní moci. Stavební povolení pozbývá platnosti, jestliže
stavba nebude zahájena do 2 let ode dne nabytí právní moci.

elektronicky podepsáno
Ing. Petr Vojtek
odborný referent
oprávněná úřední osoba

otisk úředního razítka

Správní poplatek, vyměřený podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, položky
18 odst. 1, písm. h) sazebníku ve výši 3000,- Kč byl zaplacen převodním příkazem dne 27.10.2016.
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Tento dokument musí být vyvěšen na úřední desce po dobu 15 dnů a současně zveřejněn způsobem umožňujícím
dálkový přístup podle věty druhé § 25 odst. 2 správního řádu. 15. den je posledním dnem oznámení.
Datum vyvěšení: ............................................

Datum sejmutí: …………………................

………………………………….....................

………………………………......................

Podpis oprávněné osoby, potvrzující vyvěšení

Podpis oprávněné osoby, potvrzující sejmutí

Razítko:

Razítko:

V elektronické podobě

V elektronické podobě

zveřejněno od: ………………………..…….

zveřejněno do: ……………………………

………………………………….....................

………………………………......................

Podpis oprávněné osoby, potvrzující zveřejnění

Podpis oprávněné osoby, potvrzující zveřejnění

Razítko:

Razítko:

Rozdělovník
Účastníci řízení
Doručení jednotlivě:
Obec Ptýrov, Ptýrov , 295 01 Ptýrov, prostřednictvím zástupce: Ing. Evžen Kozák s.r.o., Koryta 29, Loukov 294 11
Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Olšanská 2681/6, Žižkov, 130 00 Praha 3, IdDS: qa7425t
ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874/8, Děčín IV-Podmokly, 405 02 Děčín 2, IdDS: v95uqfy
Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav, a.s., Čechova 1151, Mladá Boleslav II, 293 22 Mladá Boleslav
Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, Zborovská 81/11, Smíchov, 150 00 Praha
5, IdDS: a6ejgmx
Lesy České republiky, s.p., Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 501 68 Hradec Králové
Ing. Pavlína Bůžková, Ptýrov 47, 295 01 Mnichovo Hradiště
Milan Novák, U stadionu 811, Mladá Boleslav II, 293 01 Mladá Boleslav 1
Andrea Nováková, Ibišková 577, Květnice, 250 84 Sibřina
Lucie Nováková, U stadionu 811, Mladá Boleslav II, 293 01 Mladá Boleslav 1
Jiří Rejzek, Jílová 1318, 295 01 Mnichovo Hradiště
Věra Smolíková, Ptýrovec 2, 295 01 Mnichovo Hradiště
MUDr. Jan Tišer, K Rybníku 120/31, Roudnička, 500 02 Hradec Králové 2
Doručení veřejnou vyhláškou: ostatní účastníci dle § 109 odst. e), f) stavebního zákona - vlastníci sousedního pozemku
nebo stavby na něm, může-li být jejich vlastnické právo prováděním stavby přímo dotčeno, tj. vlastníci pozemků parc. č.
st.: 1, 2, 3, 4, 5/1, 12/1, 12/2, 15, 18, 21/2, 21/4, 23, 25, 28, 29/1, 32, 45, 49, 53, 55, 56, 60, 61/1, 61/2, 65, 67/1, 69, 72,
73/1, 81, 86/2, 89/1, 91/1, 92/1, 94, 97, 98, 103, 106, 108, 111, 121, 129, 166, a pozemkové parcely parc. č.: 1/1, 7, 31/4,
24/1, 28/3, 50/3, 50/4, 52/1, 52/2, 53/2, 57, 68, 69, 70, 76, 120, 121/1, 143/14, 143/15, 151/1, 154, 157, 158, 160/1, 160/2,
165/2, 166/2, 167/6, 167/7, 169, 171/1, 171/3, 171/4, 171/5, 171/6, 176/3, 176/4, 176/5, 177/1, 177/11, 177/12, 177/13,
177/14, 177/15, 177/17, 177/18, 177/19, 177/20, 177/21, 177/22, 177/23, 177/24, 177/25, 177/26, 177/27, 177/28, 177/29,
177/30, 177/31, 177/32, 177/34, 177/35, 177/36, 177/37, 177/38, 177/39, 177/41, 177/43, 177/44, 177/45, 177/7, 177/8,
177/9, 183/1, 183/2, 187/2, 376/1, 384/2, 384/3, 384/4, 424/1, 432, 433/1, 433/2, 433/4, 433/5, 433/10, 433/11, 433/12,
434, 436, 437/2, 439, 455/1, 455/2, 456/1, 456/2, 458/1, 458/3, 458/8, 459, 462/1, 463/1, 463/2, 496/1, 496/2, 498, 500,
511, 512/4, 516/1, 553/2, 641/3, 648/1, 651, 653/1, 655/3, 656/2, 658/9, 665/2, 665/4, 670, 673/3, 691, 697/3, 698, 699/1,
700, 701/2, 705, 710/1, 710/2, 717/1, 717/3, 717/4, 717/6, 717/9, 728, 730, 748/3, 748/5, 753, 754,755, 756/2, 770, 772,
773/1, 773/9, 805/1, 805/2, 806/2, 807, 810/2, 837/2, 837/3, 838/1, 851/2, 851/4, 851/8, 851/9, 859, 906, 907, 908, 909,
vše v k. ú. Ptýrov, a ti, kteří mají k sousednímu pozemku právo odpovídajícímu věcnému břemenu, může-li být toto právo
9

prováděním stavby přímo dotčeno.
Úřady pro vyvěšení a podání zprávy o datu vyvěšení a sejmutí (doručení jednotlivě)
Městský úřad Mnichovo Hradiště, Masarykovo náměstí 1, 295 21 Mnichovo Hradiště
Obecní úřad Ptýrov, Ptýrov 19, 295 01 Mnichovo Hradiště

Dotčené orgány (doručení jednotlivě)
Městský úřad Mnichovo Hradiště, OVŽP - odd. životního prostředí, Orgán státní správy lesů
Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje, územní odbor Mladá Boleslav, Laurinova 1370, 293 01 Mladá Boleslav
1

Na vědomí (doručení jednotlivě)
Městský úřad Mnichovo Hradiště, Oddělení stavebního úřadu, Masarykovo náměstí 1, 295 01 Mnichovo Hradiště
Povodí Labe, státní podnik, Víta Nejedlého 951/8, Hradec Králové - Slezské Předměstí, 500 03 Hradec Králové
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