Městský úřad Čáslav
odbor životního prostředí
v _________________

v

nám. Jana Žižky z Trocnova 1, 286 01 Čáslav
Sídlo odboru: Gen. Eliáše 6, Čáslav
Č. J.: ZP/8148/14/Sk
Spis. zn.: 608/14
Vyřizuje: Jana Skotnicová
Tel:
327 300 124
E-mail: skotnicova@meucaslav.cz
Čáslav 19. května 2013

ROZHODNUTI
Městský úřad Čáslav, odbor životní prostředí, jako příslušný vodoprávní úřad podle ustanovení § 106 zákona
č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů,
účastníkovi řízení podle § 27 odst. 1 písm. b) správního řádu, kterým je:

Obec Chotusice, Chotusice 61, 285 76 ,
IČ 002 36 128, zastoupená starostkou Bc.
Ludmilou Lehetovou
vydává stavební povolení
podle ustanovení § 15 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon),
ve znění pozdějších předpisů a ustanovení § 115 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním
řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, k provedení stavby vodního díla „ Odvodnění hasičské
nádrže v obci Chotusice ", kraj Středočeský, obec Chotusice, katastrální území Chotusice, na pozemcích
parc. č. dle KN 1652/3, 2191/2, 2184/2, 2145/12, 172, 2155/3, 2145/1, 163, 2154/3, 2154/13, 161/1, 161/2,
2154/15, 1652/3, 2230 a 1658/3 , č. h. p. 1-0305-058.
Vodní dílo zahrnuje stavební objekty dešťové kanalizace SO 01 stoka A.I a SO 02 stoka stoka A.II:
Druh stokové sítě .....................................................................................................................gravitační
Délka kanalizační stoky A.I......................................................... 466 m, materiál PP DN 300 žebrované
Z toho A.I-1- A.I-2
PP žebrované DN 250
20 m
A.I-2- A.1-8
PP žebrované DN 300
234 m
A.I-8-A.I-9
PP korugované DN 300 19 m
A.I-9-A.I-13
PP žebrované DN 300 193 m

Délka kanalizační stoky A.II ............................................... 361,70 m, materiál PP DN 300 žebrované
Z toho A.I-1-A II.-8
361,70 m
V místě křížení s jednotnou kanalizací bude použito potrubí PP korugované DN 300
Propojení od hasičské nádrže v délce 20 m bude PP žebrované DN 250.
Celková délka kanalizačních řadů ................................................................................................. 827,70m
Na dešťových stokách bude umístěno 7 ks uličních vpustí a 1 ks horské vpusti.
Dešťové vody budou svedeny centrálně a budou zaústěny do stávající stoky dešťové kanalizace
v šachtě č. 13.

Název kanalizačního systému: dešťová kanalizace gravitační.
Povolovaná vodní díla: stoková síť. Kanalizační soustava:
kanalizace pro veřejnou potřebu. Charakter kanalizační soustavy:
pouze dešťová.
Účel užívání povolené stavby vodního díla: odvedení dešťových vod ze střech jednotlivých rodinných domů
a přilehlých komunikací a odlehčení jednotné kanalizaci.

Pro provedení stavby vodního díla se podle ustanovení § 15 odst. 3 zákona č. 254/2001 Sb. a ustanovení
§ 115 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb. současně stanoví tyto podmínky a povinnosti:
1. Stavba vodního díla bude provedena podle projektové dokumentace ověřené vodoprávním úřadem;
případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení vodoprávního úřadu. Projektovou
dokumentaci vypracoval Ing. Radek Gregor, Horní 2299/36, 591 01 Zďár nad Sázavou, IČ 657 52 503a,
autorizovaný inženýr pro stavby vodního hospodářství, číslo autorizace ČKAIT 0700720 , č. zak.
124/2013, datum 06/2013.
2. Při stavbě vodního díla budou dodrženy obecné technické požadavky na výstavbu vodních děl 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).
3. Při provádění stavby vodního díla musí být dodrženy požadavky dotčených orgánů, správců technické
infrastruktury a účastníků řízení, a to:
a) Česká republika - Ministerstvo obrany, Agentura hospodaření s nemovitým majetkem, Odbor územní
správy majetku Pardubice, Teplého 1899, 530 02 Pardubice, Č.J.: 27711/505/2014-6440-OÚZ-PCE ze
dne 12.1.2014 - závazné stanovisko, které je nedílnou součástí tohoto rozhodnutí.
b) ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín- vyjádření o existenci energetického zařízení
společnosti ČEZ Distribuce, a.s., ze dne 13.5.2013 zn. 0100162766, které je nedílnou součástí tohoto
rozhodnutí.
c) ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín - vyjádření o existenci energetického zařízení
společnosti ČEZ Distribuce, a.s., ze dne 26.8.2013 zn. 0100194980, které je nedílnou součástí
tohoto rozhodnutí.
d) Telefónica Czech Republic, a.s., Za Brumlovkou 266/2, 140 22 Praha 4 - vyjádření Č.J.:
578364/13 ze dne 13.5.2013 o existenci sítě elektronických komunikací, které je nedílnou
součástí tohoto rozhodnutí.
e) RWE Distribuční služby, s.r.o., Plynárenská 499/1, 657 02 Brno - stanovisko z hlediska existence
plynárenských zařízení zn. 5000885927 ze dne 21.1.2014, které je nedílnou součástí tohoto rozhodnutí.
f) Městský úřad Čáslav, odbor vnějších vztahů, Č.J.: KP/6574/14 ze dne 16.4.2014 - vyjádření -dodržení
zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, které je nedílnou součástí tohoto

rozhodnutí.
g) Městský úřad Čáslav, odbor dopravy, Č.J.: OD 15377/13-86 ze dne 21.10.2013 - vyjádření z hlediska
zásahu do silničního tělesa, které je nedílnou součástí tohoto rozhodnutí.
4. Stavba vodního díla bude dokončena do 31. 12. 2016.
5. Po dokončení stavby investor požádá o kolaudační souhlas a předloží tyto doklady:
•
zápis o předání a převzetí stavby
•
projektovou dokumentaci skutečného provedení
•
popis a zdůvodnění provedených odchylek od stavebního povolení
•
doklad o zajištění souborného zpracování dokumentace geodetických prací před zakrytím
inženýrských sítí
•
zpráva o kontrolní zkoušce zhutnění kanalizačního potrubí
•
vyjádření Telefónica O2 Czech Republic, a.s.
•
vyjádření ČEZ Distribuce, a.s.
•
vyjádření RWE Distribuční služby, s.r.o.
•
vyjádření ČR Ministerstva obrany, Agentury hospodaření s nemovitým majetkem, Teplého
1899 ,Pardubice
•
vyjádření Městského úřadu Čáslav, odboru vnějších vztahů
•
vyjádření Městského úřadu Čáslav, odboru dopravy

Rozhodnutí o námitkách účastníků řízení
Námitky nebyly podány.

Odůvodnění

Městský úřad Čáslav, odbor životního prostředí obdržel dne 10.4.2014 žádost Obce Chotusice, zastoupené
starostkou Bc. Ludmilou Lehetovou, o povolení stavby vodního díla „ Odvodnění hasičské nádrže v obci
Chotusice".
V průběhu řízení byly doloženy tyto doklady:
- Rozhodnutí o umístění stavby vydané Městským úřadem Čáslav, odborem výstavby a reg. rozvoje, pod Č.J.:
SU 1203/221/14 ze dne 5. března 2014.
- Městský úřad Čáslav, odbor výst. a reg. rozvoje, souhlas podle § 15 odst. Ě stavebního zákona s vydáním
stavebního povolení Č.J.: SU 5864/221/2014 ze dne 8.4.2014.
- Městský úřad Čáslav, odbor vnějších vztahů, vyjádření k akci Č.J.: KP/6574/74/2014 ze dne 16.4.2014.
- Archeologický ústav AV ČR, pracoviště Kutná Hora, vyjádření k akci Č.J.: ARUP 3407/2014 ze dne
9.5.2014.
- MO ČR, Agentura hospodaření s nemovitým majetkem, Pardubice Ev.č. 19/7-17/2014-6440 smlouva o
smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene ze dne 10.4.2014.
- MO ČR, Agentura pro nakládání s nepotřebným majetkem ze dne 21.1.2014 bezúplatný převod pozemku
p.p.č 2184/4 v k.ú. Chotusice.
- Městský úřad Čáslav, odbor výstavby a reg. rozvoje, Č.J.: SU 15378/1465/13 ze dne 17.10.2013 -vyjádření
ke stavbě.
- Městský úřad Čáslav, odbor životního prostředí, Č.J.: ŽP/15376/70/13 ze dne 5.11,2013 stanovisko k akci.
- Městský úřad Čáslav, odbor dopravy, Č.J.: OD15377/13-86 ze dne 21.10.2013 - vyjádření
- Krajský úřad Středočeského kraje, odbor životního prostředí, Č.J.: 148968/2013/KUSK ze dne

6.11.2013 vyj ádření k dokumentaci
- Povodí Labe, s.p., Hradec Králové, zn. PVZ/13/26619/Js/0 ze dne 1.11.2013 souhlas.
- Krajská hygienická stanice Stř. kraje, územní pracoviště Kutná Hora, zn. KHSSC 47845/2013 ze dne
23.10.2013.
- Hasičský záchranný sbor Stř. kraje, územní odbor Kutná Hora, Ev.č. KH-259-1/2013/PD ze dne 12.11.2013
souhlasné stanovisko.
- Krajské ředitelství Policie Středočeského kraje, územní odbor Kutná Hora, Č.J.:KRPS-2596-131/ČJ-2013010506 ze dne 17.10.2013.
- Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště Středních Čech v Praze, Č.J.: NPÚ-321/77657/2013
ze dne 1.11.2013 stanovení podmínek.
- ČR MO, Agentura hospodaření s nemovitým majetkem, Pardubice, Č.J.: 27711/505/2014-6440OÚZ-PCE ze dne 12.1.2014.
- ČEZ ICT Services, a.s, Praha, zn. 0200109100 ze dne 13.5.2013 vyjádření k existenci komunikačního vedení
společnosti ČEZ.
- ČEZ Distribuce, a.s., Děčín, zn. 0100162766 ze dne 13.5.2013, vyjádření k existenci energetického zařízení
společnosti ČEZ.
- ČEZ Distribuce, a.s., Děčín, zn. 0100194980 ze dne 26.8.2013 vyjádření k existenci energetického zařízení
společnosti ČEZ II. etapa .
- Telefónica Czech Republic, a.s., Praha, vyjádření o existenci elektronických komunikací společnosti
Telefónica ze dne 13.5.2013 Č.J.: 578364/13.
- Telefónica Czech Republic, a.s., Praha, vyjádření o existenci elektronických komunikací společnosti
Telefónica , ze dne 26.8.2013 Č.J.: 643432/13.
- RWE Distribuční služby, s.r.o., Brno , stanovisko o existenci plynárenských zařízení společnosti RWE,
zn.5000885927 ze dne 21.1.2014.
- Krajský úřad Středočeského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, Č.J.: 164663/2013/KUSK ze
dne 26.11.2013 - sdělení dle § 6 odst.3 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí.
Podle ustanovení § 115 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění
pozdějších předpisů a zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, oznámil příslušný
vodoprávní úřad zahájení vodoprávního řízení všem známým účastníkům řízení i dotčeným orgánům veřejnou
vyhláškou pod Č.J.:ŽP/6215/608/14/Sk ze dne 15.4.2014, kterým byl stanoven termín ústního jednání na
12.5.2014. Účastníci řízení mohli své námitky a stanoviska k povolení stavby uplatnit podle § 115 odst. 8
vodního zákona nejpozději při tomto jednání. Žádné námitky ani připomínky k tomuto vodoprávnímu řízení
nebyly ve stanovené lhůtě vodoprávnímu úřadu doručeny.

V rámci vodoprávního řízení bylo zjištěno:
a)
Dokumentaci pro stavbu „ Odvodnění hasičské nádrže v obci Chotusice" vypracovala firma Ing.
Radek Gregor, Horní 2299/36, 591 01 Žďár na Sázavou, autorizovaný inženýr pro stavby vodního
hospodářství..
b)
K záměru stavby vodního díla bylo vydáno rozhodnutí o umístění stavby vydané Městským úřadem
Čáslav, odborem výstavby a regionálního rozvoje.
c)
Byl zaplacen správní poplatek dne podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění
pozdějších předpisů, stanovený podle položky 17 písmeno i) ve výši 3000,- Kč.

Posouzení vodoprávního úřadu

Vodoprávní úřad v průběhu řízení přezkoumal podanou žádost a připojené doklady. Vodoprávní

úřad ověřil, že projektová dokumentace je zpracována v souladu s podmínkami územního rozhodnutí
Městského úřadu Čáslav, odboru výstavby a regionálního rozvoje. Projektová dokumentace je úplná,
přehledná, byla zpracována oprávněnou osobou a v odpovídající míře jsou řešeny obecné požadavky na
výstavbu. Předložené podklady vyhovují požadavkům uplatněným dotčenými orgány, příp. byly zahrnuty do
podmínek stavebního povolení. Žádný z účastníků řízení ve stanovené lhůtě neuplatnil námitky proti
projektové dokumentaci, způsobu provádění a užívání stavby nebo požadavkům dotčených orgánů. Z
vodoprávního řízení a doložených dokladů vodoprávní úřad zjistil, že navržená akce je možná a proto bylo
rozhodnuto tak, jak je uvedeno ve výrokové části vodoprávního rozhodnutí.

Poučení účastníků

Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení podat 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, Zborovská
11, Praha 5, podáním učiněným u Městského úřadu Čáslav. Odvolání se podává v počtu 13. Nepodá-li účastník
potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je na jeho náklady Městský úřad Čáslav. Podané odvolání má odkladný
účinek. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.

Digitálně podepsal Jana Skotnicová
Datum: 22.05.2014 10:26:39 +02:00
Jana Skotnicová pověřená
vedením odboru

Doručí se:
Účastníci řízení a dotčené orgány datovou schránkou a na doručenku:
1. Obec Chotusice, Chotusice 61, 285 76 Chotusice
2. ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín 4
3. RWE Distribuční služby, s.r.o., Plynárenská 1, 657 02 Brno
4. Telefónica O2 Czech Republic, a.s., Za Brumlovkou 2, 140 22 Praha 4
5. MO ČR, Agentura hospodaření s nemovitým majetkem, Teplého 1899/C, 530 02 Pardubice
6. Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje, územní odbor Kutná Hora, U Zastávky 280,
284 03 Kutná Hora
7. Městský úřad Čáslav, odbor dopravy, G. Eliáše 6, 286 01 Čáslav
8. Městský úřad Čáslav, odbor výstavby a reg. rozvoje, Nám. J. Žižky 1, 286 01 Čáslav
9. Městský úřad Čáslav, odbor vnějších vztahů, G. Eliáše 6, 286 01 Čáslav
10. Krajské ředitelství Policie Středočeského kraje, územní odbor Kutná Hora, DI, Na Náměti 421,
284 01 Kutná Hora
11. Archeologický ústav AV ČR, Praha, v.v.i., Letenská 4, 118 01 Praha 1
12. Povodí Labe, státní podnik, Víta Nejedlého 951, 500 03 Hradec Králové
Ostatní účastníci veřejnou vyhláškou:
Katastrální území Chotusice:
Pozemkové parcely číslo: 8/1, 8/2, 9/1, 14/1, 14/2, 161/9, 161/12, 161/15, 162/2, 167, 168/1, 171, 179, 180,
181/1, 181/2, 181/3, 181/4, 182, 1657/5, 1657/6, 1657/11, 1658/7, 1658/9, 1658/10, 1658/11, 1658/12,
1658/13, 1658/14, 1658/15, 1658/16, 1658/18, 1661/5, 1663/1, 1663/13,
1663/15, 1663/18, 1663/19, 1663/93, 1663/110, 1663/115, 1663/125, 2154/1, 2154/10, 2154/11,
2154/14 dle PK.
Stavební parcely: 1, 2, 5, 7, 9/2, 15, 22, 299, 334, 335, 339, 414, 415, 416, 422, 423, 469, 499 dle KN.
Katastrální území Čáslav:
Pozemkové parcely číslo: 2331/1 a 2331/23 dle PK.

