MAGISTRÁT MĚSTA MLADÁ BOLESLAV
ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
ODDĚLENÍ VODNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ

Komenského náměstí 61, Mladá Boleslav I, 293 01 Mladá Boleslav
Spis. zn.: 44862/2019/VH/JiMa
Č.j.: 44862/2019/VH/JiMa
Oprávněná úřední osoba: Ing. Marek Jilemnický
Tel.: 326 716 165
E-mail: jilemnicky@mb-net.cz
Datum: 21.08.2019
Husí Lhota, Úhelnice – Vodovody a kanalizace MB – přeložka vodovodního přivaděče – společné povolení

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
ROZHODNUTÍ
Magistrát města Mladá Boleslav, odbor životního prostředí, jako vodoprávní úřad věcně 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, místně příslušný vodoprávní úřad
podle ustanovení § 11 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů a dále
jako příslušný speciální stavební úřad podle ustanovení § 15 odst. 1 písm. d) a § 94j odst. 1 zákona
č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění, žadateli,
jímž je:
Název subjektu:
Identifikační číslo:
Adresa sídla:

Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav, a.s.
46356983
Čechova 1151, Mladá Boleslav II, 293 01 Mladá Boleslav 1

vydává společné povolení
podle ustanovení § 94p stavebního zákona a ustanovení § 15 odst. 1 vodního zákona ke stavebnímu
záměru s názvem:
Úhelnice – přeložka přivaděče
skládajícího se z:
 Vodovodní řad A z potrubí TLT-OCM/ZMU CLASS64 DN250 délky 1597,1 m
 Odbočení z řadu A
o z potrubí TLT CLASS100 DN100 délky 8,8 m
o z potrubí TLT CLASS100 DN80 délky 4,3 m
 Vodovodní řad A-1 z potrubí TLT CLASS64 DN150 délky 3,5 m
 Vodovodní řad B z potrubí HDPE100 RCplus SDR11 d90 délky 23,3 m
 Distriktní prefabrikovaná šachta z betonu o rozměrech 3660×2580×2840 mm
Údaje o předmětu rozhodnutí:
Povolovaná vodní díla: vodovodní řady přívodní, vodovodní řady zásobovací sítě, armaturní šachta
Druh stavby: novostavba, trvalá stavba, stavba technické infrastruktury
Účel stavby: zásobování pitnou vodou
Příslušnost k systému vodovodu: skupinový
Účel užití vody: zásobování obyvatelstva
Druh vodovodního řadu: přívodní síť, zásobovací síť
Celková délka řadů: 1637 m (1613,7 m přívodní; 23,3 m zásobovací)
Nejmenší světlost řadu: 80 mm
Největší světlost řadu: 250
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Určení prostorového a technického řešení stavby:
 Záměr je navržen na pozemcích p.č. p.č. 40/4, 40/7, 40/8, 779/1, 783, 786/1, 828/1 v k.ú. Úhelnice
a p.č. 728, 774/1, 775, 776, 777, 858, 859, 865, 866 v k.ú. Husí Lhota. Zařízení staveniště
a příjezd na stavbu se dotkne pozemků p.č. 40/7, 40/8 a 784/1 v k.ú. Úhelnice a p.č. 860/2 a 869
v k.ú. Husí Lhota. Technické řešení tvoří přeložka vodovodního řadu LT 250. Vlastní řad „A“TLT DN250 - 1597,1 m je napojen v obci Úhelnice v silnici III/27611 před č.p.11 na stávající řad
TLT DN250. Z místa napojení je řad „A“ veden kolmo přes uvedenou silnici západním směrem
do místní živičné komunikace. Touto komunikací je řad „A“ trasován až na konec zástavby.
Ve staničení km 0,220.2-0,243.5 bude přeložen stávající řad PE d90 jako řad „B“- HDPE100
RCplus SDR11 d90 - 23,3 m do paralelního souběhu s řadem „A“ z důvodu uvolnění potřebného
prostoru pro potrubí DN250. Na pozemku p.č. 40/4 pak dále dochází ke směrovému lomu jižním
směrem. V uvedeném lomu (staničení km 0,366.3) je navržen podzemní hydrant DN100
pro provozní potřeby odkalování. Za uvedeným lomem vstupuje navrhovaný řad „A“
na zemědělské pozemky a po pozemku p.č. 783 (dle katastru nemovitostí koncipováno jako
přístupová cesta k polnostem) stoupá vzhůru jižním směrem ke kraji lesa. Ve st. km 0,525.7 je
před vstupem na lesní pozemek navržen automatický vzdušník DN80. Na lesní pozemek p.č. 776
vstupuje ve staničení km 0,539.1 zpevněnou lesní cestou. Od uvedeného místa je přeložka
vodovodního řadu „A“ trasována jihozápadním směrem. Ve staničení km 0,699.4 je vysazen
mimo osu řadu „A“ v kraji lesního porostu podzemní hydrant DN100 pro potřeby provozního
odkalování a ve st. km 0,934.0 obdobně automatický vzdušník DN80 pro potřeby provozního
odvzdušňování. Do pozemku p.č. 866 vstupuje řad „A“ ve st. km 1,004.2. Následuje průběh řadu
„A“ střídavě na pozemcích p.č. 865, 859, 858 a pozemcích p.č. 777, 774/1, 775, 728. Fyzicky je
však navrhovaný řad „A“ vždy veden v ose zpevněné lesní cesty. Ve staničení km 1,465.0 je opět
navrženo odbočení mimo osu řadu „A“ pro podzemní hydrant DN100 pro potřeby provozního
odkalování. Veškeré výše uvedené vzdušníky a podzemní hydranty budou osazeny v betonové
skruži výšky 1,0 m zapuštěné 0,5 m v zemi na hranici lesního porostu mimo průseky. Řad „A“ je
pak ukončen ve staničení km 1,597.1 na pozemku p.č. 728 v místě stávající armaturní šachty
„A1“, kde se vybuduje nová distriktní šachta měření. Navržený vodovodní řad respektuje na
veškerých dotčených pozemcích odstupovou vzdálenost od sousedních pozemků tak, aby budoucí
ochranné pásmo do těchto sousedních pozemků nezasahovalo. Minimální krytí navrženého potrubí
250 mm je v silnici III. třídy a v místní komunikaci 1,50 - 1,75 m; min. krytí v plochách trvalého
travního porostu 1,75 m; min. krytí v komunikaci na lesních pozemcích 1,55 m. Nová šachta
distriktního měření „A1“ je navržena o vnějších rozměrech 3,66×2,58×2,2 m a bude osazena
na stávající potrubí PVC d225. V šachtě budou osazeny na dvou větvích DN100 dva vodoměry
s příslušným počtem uzavíracích prvků. Orientační souřadnice stavby (S-JTSK): začátek stavby:
Y: 696344, X: 1008751; konec stavby Y: 697446, X: 1009665.
 Vše se nachází v Obci Kněžmost a obci Husí Lhota, kraji Středočeském, č.h.p. 1-05-02-0740-000, 1-05-02-0940-0-00, 1-05-02-0990-0-00, HGR 4430 Jizerská křída levobřežní, útvar
povrchových vod: HSL_2020 Kněžmostka od pramene po ústí do toku Jizera a HSL_2030 Klenice
od pramene po ústí do toku Jizera, útvar podzemních vod: 44300 Jizerská křída levobřežní.
Vymezení území dotčeného vlivy stavby:
 K bezprostřední ochraně vodovodních řadů před poškozením se vymezují ochranná pásma
vodovodních řadů a to ve vodorovné vzdálenosti 1,5 m od vnějšího líce stěny potrubí na každou
stranu (§ 23 odst. 1 a odst. 3 zákona č. 274/2001 Sb., v platném znění).
Pro umístění a provedení stavby vodního díla se podle ustanovení § 94p odst. 1 stavebního
zákona v souladu s ustanovením § 15 odst. 3 vodního zákona stanoví tyto podmínky
a povinnosti:
1. Stavba bude umístěna a provedena podle projektové dokumentace s názvem „Úhelnice – přeložka
přivaděče“ vypracované pod č. zak. 1836 v květnu 2018 Ing. Petrem Čepickým, autorizovaným
inženýrem pro vodohospodářské stavby, která byla ověřena ve společném řízení. Případné změny
budou odsouhlaseny projektantem, projednány s vodoprávním úřadem a budou zaznamenány
v dokumentaci podle skutečného provedení stavby.
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2. Termín zahájení nezemědělského využívání zemědělské půdy bude v souladu s ustanovením § 9
odst. 2 písm. d) zákona č. 334/1992 Sb., v platném znění, písemně oznámen příslušnému orgánu
ochrany zemědělského půdního fondu nejméně 15 dní předem.
3. Před zahájením stavby vodního díla bude na viditelném místě u vstupu na staveniště umístěn štítek
"Stavba povolena", který obdrží stavebník spolu se schválenou projektovou dokumentací, 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 závěrečné kontrolní prohlídky stavby.
4. Stavební stroje a mechanizmy budou zabezpečeny proti úniku závadných látek do terénu. Případné
havarijní úniky závadných látek budou bezodkladně ohlášeny vodoprávnímu úřadu
prostřednictvím HZS ÚO Mladá Boleslav.
5. Vodoprávnímu úřadu bude v dostatečném předstihu oznámen termín zahájení stavby a zhotovitel
stavby.
6. V dostatečném předstihu před zahájením stavebních prací musí zhotovitel nebo investor požádat
příslušné správní orgány o vydání souhlasu se zvláštním užívání komunikací ve smyslu § 25
odst. 6 písm. c) bodu 3 zákona č. 13/1997 Sb., v platném znění, a dále o stanovisko Krajské
ředitelství policie Středočeského kraje k návrhu dopravního opatření a o souhlas se zvláštním
užíváním komunikací.
7. Vlastníci přilehlých pozemků budou o zahájení stavebních prací informováni v dostatečném
předstihu před započetím stavby.
8. Bude respektováno vyjádření Obce Kněžmost ze dne 11.07.2018 zn.: OuKn 1688/18.
9. Bude respektováno vyjádření Městského úřadu Mnichovo Hradiště, odboru životního prostředí
ze dne 01.11.2018 č.j.: MH-VŽP/14647/2018/Ši.
10. Bude respektováno vyjádření Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje, příspěvkové
organizace ze dne 25.06.2018 zn.: 3813/18/KSUS/MHT/BAR.
11. Bude respektováno vedení stávajících inženýrských sítí. Před zahájením stavby stavebník zajistí
vytyčení prostorové polohy stavby, veškerých podzemních a nadzemních staveb, technické
infrastruktury a zařízení, a při provádění stavby se bude řídit pokyny jednotlivých vlastníků
podzemních a nadzemních staveb technické infrastruktury a jiných zařízení k ochraně těchto
staveb a zařízení, uvedenými zejména ve (jednotlivá stanoviska jsou součástí spisu):
a. vyjádření společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. ze dne 18.03.2018
č.j.: 565061/18,
b. vyjádření společnosti ČEZ Distribuce, a. s. ze dne 01.04.2019 zn.: 0101087327,
c. souhlasu společnosti ČEZ Distribuce, a. s. ze dne 15.10.2018 zn.: 1100582986/773,
d. vyjádření společnosti ELTRO ŠŤASTNÝ, s.r.o. ze dne 06.04.2018.
12. Vodoprávnímu úřadu bude za účelem provedení kontrolní prohlídky stavby oznámena tato fáze
výstavby: osazení nové armaturní šachty.
13. Během provádění stavebních prací musí být zachován přístup k přilehlým pozemkům pro potřeby
jejich vlastníků a dále pro vozidla integrovaného záchranného systému.
14. Stavba bude provedena dodavatelsky osobou oprávněnou k výstavbě vodních děl.
15. Při provádění stavby budou dodrženy obecné technické požadavky na výstavbu vodních děl.
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16. V souladu se zněním § 5 odst. 3 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném
znění, bude zajištěno, aby v průběhu realizace výše uvedené stavby nedocházelo k nadbytečnému
poškozování rostlin, ke zraňování a úhynu živočichů, či ničení jejich biotopů, kterému lze zabránit
technicky a ekonomicky dostupnými prostředky:
 Případné kácení dřevin a jiné zasahování do tamějších porostů zvláště mimo zástavbu
v co nejmenší nutné míře, šetrně, v souladu s normou ČSN 83 9061 o ochraně stromů, porostů
a ploch pro vegetaci při stavebních činnostech a pokud možno v období vegetačního klidu
(tzn. v období od 1. listopadu do konce března), v každém případě však v období mimo hlavní
hnízdní sezónu ptactva (tzn. mimo období 15. duben – 15. červenec).
 Před zahájením prací na lesních dotčených lesních pozemcích provede způsobilá osoba
prohlídku dotčené lokality (tzn. zejména prohlídka dotčených porostů) z důvodu zjištění, zda
se v místě realizace navrhované stavby nevyskytují hnízdící ptáci nebo zvláště chránění
živočichové (např. zimující netopýři v dutinách stromů, různé druhy plazů apod.). V případě
zjištění výskytu zvláště chráněných živočichů nebo hnízdícího ptactva je nutné veškeré práce
pozastavit, informovat příslušný orgán ochrany přírody a postupovat následně dle jeho
pokynů. Dle § 50 zákona jsou zvláště chránění živočichové chráněni ve všech vývojových
stádiích, včetně jimi užívaných přirozených a umělých sídel. Upozorňujeme dále, že je
v souladu se zněním § 5a odst. 1 písm. b) zákona zakázáno odstraňování ptačích hnízd
i obecně chráněných živočichů – ptáků (§5a zákona ochrana volně žijících ptáků). Jejich
případné odstranění je možné jen za předpokladu získání souhlasu zdejšího orgánu ochrany
přírody. Stejně tak je v souladu se zněním § 5a odst. 1 písm. d) zákona zakázáno úmyslné
vyrušování těchto ptáků, zejména během rozmnožování a odchovu mláďat.
 Zdejšímu orgánu ochrany přírody bude minimálně s předstihem dvou pracovních dnů
oznámen termín zahájení a ukončení stavby (písemně nebo emailem).
17. Odpady vznikající na stavbě budou likvidovány v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb.,
o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
18. Pro dokončení stavby se stanovuje termín do 31.12.2024.
19. Po dokončení stavby budou pozemky dotčené stavbou uvedeny do řádného nebo předchozího
stavu, případné škody budou uhrazeny podle platných právních předpisů.
20. Po dokončení stavby bude příslušnému vodoprávnímu úřadu předložena žádost o vydání
kolaudačního souhlasu. Žádost bude doložena doklady, na základě kterých bude možno posoudit
dokončení stavby včetně dokladů o splnění výše uvedených podmínek a souhlasy dotčených
orgánů s kolaudací, mj.:
a. Místopřísežné prohlášení od dodavatele stavby, že pro stavbu nových částí veřejného
vodovodu použil pouze materiály vyhovující požadavkům ustanovení § 5 odst. 1 až 3 zákona
č. 258/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon 258“) a § 3 vyhlášky
č. 409/2005 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
b. Vyhovující protokol o provedené zkoušce vzorku vody odebraného z ukončení řadu A
a z nové části řadu B. Rozbory musí být provedeny minimálně v rozsahu kráceného stanovení
dle požadavků přílohy č. 5 vyhlášky č. 252/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů, odběry
i rozbory vzorků vody musí být zajištěn odpovídající osobou ve smyslu § 4 odst. 1 písm. a)
zákona 258.
Účastníci řízení:
Podle § 27 odst. 1 správního řádu:
 Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav, a.s., IČ: 46356983
 Obec Husí Lhota, IČ 00876241
 Obec Kněžmost, IČ 00238023
 Statutární město Mladá Boleslav, IČ 00238295
 Státní pozemkový úřad, IČ 01312774
 Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, IČ 00066001
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Podle § 27 odst. 2 správního řádu:
 Česká telekomunikační infrastruktura a.s., IDDS: qa7425t
 ČEZ Distribuce, a. s., IDDS: v95uqfy
 ELTRO ŠŤASTNÝ, s.r.o., IDDS: uni3yrh
 Osoby a subjekty s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k pozemkům, sousedním pozemkům
a stavbám na nich umístěných (p.č. 568, 704 v k.ú. Dolní Stakory, p.č. 705, 729, 867, st. 64,
v k.ú. Husí Lhota, p.č. 1/1, 1/2, 19, 22/1, 23, 24/6, 24/7, 24/8, 31, 32, 37, 40/1, 40/3, 40/5, 40/6,
44, 46, 47, 779/4, 782, 830, 841, st. 3/2, st. 7/1, st. 7/2, st. 8, st. 9, st. 10, st. 22/1, st. 22/2, st. 92,
st. 103 v k.ú. Úhelnice)

ODŮVODNĚNÍ
Magistrát města Mladá Boleslav, odbor životního prostředí obdržel dne 29.05.2019 žádost společnosti
Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav, a.s. se sídlem Čechova 1151, Mladá Boleslav II, 293 01
Mladá Boleslav 1, IČ 46356983, o vydání společného územního a stavebního řízení podle § 94j
stavebního zákona, čímž bylo ve smyslu ustanovení § 44 odst. 1 správního řádu zahájeno řízení.
S přihlédnutím k ustanovení § 115 odst. 19 vodního zákona a dále na základě pokynu Krajského úřadu
Středočeského kraje, odboru životního prostředí a zemědělství obsaženého v jeho sdělení ze dne
04.10.2018 č.j.: 129197/2018/KUSK je příslušným orgánem k projednání předmětné věci vodoprávní
úřad Magistrátu města Mladá Boleslav, jelikož se v jeho územní působnosti nachází rozhodující část
plánovaného záměru.
Podle ustanovení § 94m odst. 1 stavebního zákona a § 115 odst. 8 vodního zákona, v souladu se
správním řádem, oznámil příslušný vodoprávní úřad zahájení vodoprávního řízení všem známým
účastníkům řízení i dotčeným orgánům státní správy oznámením o zahájení vodoprávního řízení
ze dne 27.06.2019 č.j.: 53265/2019/VH/JiMa, kterým bylo zároveň sděleno, že vodoprávnímu úřadu
jsou známy poměry v zájmové lokalitě, a proto upustil podle ustanovení § 94m odst. 3 stavebního
zákona, v souladu s § 115 odst. 8 vodního zákona, od ústního jednání a místního šetření. Účastníci
řízení a dotčené orgány státní správy a organizace mohli své námitky uplatnit do 15 dnů ode dne
doručení tohoto oznámení.
Jelikož se jedná o stavbu liniovou s velkým počtem účastníků řízení, je celé řízení vedeno formou
veřejné vyhlášky (§ 144 odst. 2 správního řádu).
Žádost byla doložena povinnými doklady podle ustanovení § 94l stavebního zákona a přiměřeně podle
ustanovení § 10 vyhlášky č. 183/2018 Sb., o o náležitostech rozhodnutí a dalších opatření
vodoprávního úřadu a o dokladech předkládaných vodoprávnímu úřadu, ve znění pozdějších předpisů,
a dalšími doklady, a to:
 projektová dokumentace,
 plán kontrolních prohlídek stavby,
 smlouva o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě č. VRI/BZS/2018/18/Baj
uzavřená mezi Obcí Kněžmost a žadatelem,
 smlouva o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě č. VRI/BZS/2018/16/Baj
uzavřená mezi Obcí Husí Lhota a žadatelem,
 smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene sítě č. 1012C18/66 uzavřená mezi Státním
pozemkovým úřadem a žadatelem,
 smlouva o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě č. 1974/00066001/2018MH/BA/BS uzavřená mezi společností Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje,
příspěvková organizace a žadatelem,
 smlouva o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě a smlouva o právu provést
stavbu č. VRI/BZS/2019/2/Baj uzavřená mezi Statutárním městem Mladá Boleslav a žadatelem,
 seznam dotčených a sousedních pozemků,
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kopie katastrální mapy,
výpisy z katastru nemovitostí,
stanovisko Povodí Labe, státní podnik ze dne 10.07.2018 č.j.: PVZ/18/26836/Sk/0,
vyjádření Státního pozemkového úřadu, odboru vodohospodářských staveb ze dne 15.11.2018
zn.: SPU 454485/2018,
závazné stanovisko Hasičského záchranného sboru Středočeského kraje ze dne 28.06.2018
ev.č.: MB-532-2/2018/PD,
závazné stanovisko Krajské hygienické stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze ze dne
24.09.2018 č.j.: KHSSC 50320/2018,
závazné stanovisko Krajského úřadu Středočeského kraje, odboru územního plánování
a stavebního řádu ze dne 15.07.2019 č.j.: 096677/2019/KUSK,
sdělení Krajského úřadu Středočeského kraje, odboru životního prostředí a zemědělství ze dne
04.10.2018 č.j.: 129197/2018/KUSK,
rozhodnutí Magistrátu města Mladá Boleslav, odboru životního prostředí, odd. ochrany půdy, lesa,
ovzduší a odpadů ze dne 22.05.2019 č.j.: 42840/2019/OPLOO/luka,
vyjádření Obce Kněžmost ze dne 11.07.2018 zn.: OuKn 1688/18,
vyjádření Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje, příspěvkové organizace ze dne
25.06.2018 zn.: 3813/18/KSUS/MHT/BAR,
souhrnné vyjádření Magistrátu města Mladá Boleslav, odboru životního prostředí ze dne
09.07.2018 č.j.: ŽP-336.2-35358/2018,
souhrnné vyjádření Městského úřadu Mnichovo Hradiště, odboru životního prostředí ze dne
01.11.2018 č.j.: MH-VŽP/11585/2018/Ši,
vyjádření Městského úřadu Mnichovo Hradiště, odboru životního prostředí ze dne 01.11.2018
č.j.: MH-VŽP/14647/2018/Ši,
závazné stanovisko Magistrátu města Mladá Boleslav, odboru životního prostředí, odd. ochrany
přírody, myslivosti a rybářství ze dne 22.01.2019 č.j.: 80727/2018/OPMR/masch,
rozhodnutí Městského úřadu Mnichovo Hradiště, odboru výstavby a životního prostředí,
odd. speciálních činností ze dne 02.08.2018 č.j.: MH-VŽP/10237/2018-2/249/Sku,
rozhodnutí Obecního úřadu Kněžmost ze dne 25.09.2018 č.j.: OuKn 1762/18/Jan,
stanovisko Krajského ředitelství policie Středočeského kraje ze dne 04.08.2018
zn.: KRPS-205366/ČJ-2018-010706-KOM,
vyjádření společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. ze dne 18.03.2018 č.j.: 565061/18,
vyjádření společnosti Lesy města Mladá Boleslav, s.r.o. ze dne 17.01.2019,
vyjádření společnosti ČEZ Distribuce, a. s. ze dne 01.04.2019 zn.: 0101087327, ze dne 01.04.2019
zn.: 0101087332 a ze dne 01.04.2019 zn.: 0101087338,
souhlas společnosti ČEZ Distribuce, a. s. ze dne 15.10.2018 zn.: 1100582986/773,
vyjádření společnosti České radiokomunikace ze dne 01.04.2019 zn.: UPTS/OS/216311/2019,
vyjádření společnosti FIBERNET,a.s. ze dne 18.04.2019 zn.: 3375/2019,
vyjádření společnosti ALFA TELECOM s.r.o. ze dne 29.03.2018,
vyjádření společnosti ELTRO ŠŤASTNÝ, s.r.o. ze dne 06.04.2018,
vyjádření společnosti GridServices, s.r.o. ze dne 18.03.2018 zn.: 5001688800,
vyjádření společnosti ČEZ ICT Services, a. s. ze dne 01.04.2019 zn.: 0700031604, ze dne
01.04.2019 zn.: 0700031608 a ze dne 01.04.2019 zn.: 0700031612,
vyjádření společnosti Pavel Badalec ze den 22.03.2018,
vyjádření společnosti Telco Pro Services, a. s. ze dne 01.04.2019 zn.: 0200891245, ze dne
01.04.2019 zn.: 0200891249 a ze dne 01.04.2019 zn.: 0200891253,
vyjádření společnosti T-Mobile Czech Republic a.s. ze dne 01.04.2019 zn.: E13533/19,
vyjádření společnosti Vodafone Czech Republic a.s. ze dne 01.04.2019 zn.: 190401-1411115656,
vyjádření Ministerstva obrany, sekce nemovitého majetku ze dne 17.07.2018 zn.: 109065/20181150-OÚZ-PHA,
doklad o zaplacení správního poplatku ze dne 02.07.2019.
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V rámci celého řízení bylo zjištěno:
Speciální stavební úřad přezkoumal předloženou žádost o vydání společného povolení z hledisek
uvedených § 94o stavebního zákona. V řízení bylo dále zkoumáno, zda stavebním záměrem mohou
být přímo dotčena vlastnická nebo jiná práva vlastníků pozemků a staveb na nich, včetně pozemků
sousedních a staveb na nich. Na základě výsledku tohoto zkoumání byl stanoven okruh účastníků
společného řízení ve smyslu § 94k stavebního zákona. Vodoprávní úřad také posuzoval, zda
uskutečněním stavby nejsou ohroženy veřejné zájmy, ani nepřiměřeně omezena či ohrožena práva
a oprávněné zájmy všech účastníků řízení.
Byla předložena projektová dokumentace s názvem „Úhelnice – přeložka přivaděče“ vypracované pod
č. zak. 1836 v květnu 2018 Ing. Petrem Čepickým, autorizovaným inženýrem pro vodohospodářské
stavby, která byla ověřena ve vodoprávním řízení.
Předložená projektová dokumentace řeší stavbu přeložky vodovodního přivaděče, který se
v současnosti nachází v provozně nevyhovujících podmínkách (nepřístupné pozemky) a je situována
převážně ve veřejných komunikacích. Stávající řad byl vybudován v druhé polovině minulého století
a projevuje se u něj rovněž i zvýšená poruchovost. Uvedené důvody vedou jeho vlastníka
(= stavebníka) k rozhodnutí provést předmětné přeložení a nahradit původní potrubí a armatury
novými, které zajistí obnovení užitných vlastností páteřního veřejného vodovodu. Bližší podrobnosti
jsou uvedeny v předložené projektové dokumentaci.
Záměr je navržen na pozemcích p.č. 40/4, 40/7, 40/8, 779/1, 783, 786/1, 828/1 v k.ú. Úhelnice
a p.č. 728, 774/1, 775, 776, 777, 858, 859, 865, 866 v k.ú. Husí Lhota. Zařízení staveniště a příjezd
na stavbu se dotkne pozemků p.č. 40/7, 40/8 a 784/1 v kú. Úhelnice a p.č. 860/2 a 869 v k.ú. Husí
Lhota. Žadatel má s majiteli pozemků, které nejsou v jeho vlastnictví, uzavřeny příslušné smlouvy.
Předloženou žádost vodoprávní úřad projednal s účastníky řízení a s dotčenými orgány. Během řízení
nebyly podány žádné návrhy či námitky, ani nebyly podány žádné vyjádření k podkladům.
Vzhledem k tomu, že vydání společného rozhodnutí závisí na posouzení jím vyvolané změny v území,
bylo třeba k žádosti doložit závazné stanovisko orgánu územního plánování k projednávanému
záměru. Uvedené stanovisko je součástí spisu a vyplývá z něj, že záměr je přípustný.
Z výsledků řízení a předložených dokladů vyplynulo, že umístěním a provedením výše uvedeného
stavebního záměru a jeho budoucím užíváním nedojde k ohrožení vodohospodářských, ani jiných
zájmů nad únosnou míru, proto odbor životního prostředí Magistrátu města Mladá Boleslav rozhodl
tak, jak je uvedeno ve výroku.
Správní poplatek ve výši 3000 Kč vyměřený podle položky 18 odst. 1 písm. h) zákona
č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, v platném znění, byl zaplacen dne 02.07.2019.

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
Zborovská 11, 150 21 Praha 5 podáním učiněným u Magistrátu města Mladá Boleslav. Odvolání
se podává v potřebném počtu stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby
po jednom stejnopisu obdržel i každý účastník řízení. Nepodá-li účastník potřebný počet
stejnopisů, vyhotoví je na jeho náklady Magistrát města Mladá Boleslav. Podané odvolání má
v souladu s ustanovením § 85 odst. 1 správního řádu odkladný účinek. Odvolání jen proti
odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.
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Společné povolení pozbývá podle ustanovení § 94p odst. 5 stavebního zákona platnosti, jestliže
stavba nebude zahájena do 2 let ode dne nabytí právní moci tohoto rozhodnutí nebo pokud
stavebník příslušnému vodoprávnímu úřadu oznámí, že od provedení svého stavebního záměru
upouští; to neplatí, jestliže stavba byla již zahájena.

„otisk úředního razítka“

Ing. Marek Jilemnický
odborný referent oddělení vodního hospodářství
Toto rozhodnutí musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů na úřední desce Statutárního města Mladá
Boleslav, úřední desce Města Mnichovo Hradiště, úřední desce Obce Kněžmost, úřední desce Obce
Husí Lhota a úřední desce Obce Dolní Stakory. Patnáctým dnem po vyvěšení písemnosti na úřední
desce se považuje písemnost za doručenou, byla-li v této lhůtě splněna i povinnost zveřejnění
způsobem umožňující dálkový přístup.

Vyvěšeno dne: …………………………

Sejmuto dne: …………………………

Podpis a razítko orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí tohoto rozhodnutí:

…………………………………………
Rozdělovník:
Účastníci řízení na doručenku:
 Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav, a.s., IDDS: 5eigx2d
 Obec Husí Lhota, IDDS: dwhayn9
 Obec Kněžmost, IDDS: 299b5dh
 Statutární město Mladá Boleslav, odbor správy majetku města, ZDE
 Státní pozemkový úřad, IDDS: z49per3
 Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, IDDS: a6ejgmx
 Česká telekomunikační infrastruktura a.s., IDDS: qa7425t
 ČEZ Distribuce, a. s., IDDS: v95uqfy
 ELTRO ŠŤASTNÝ, s.r.o., IDDS: uni3yrh
Ostatní účastníci řízení veřejnou vyhláškou:
 Osoby a subjekty s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k pozemkům, sousedním pozemkům
a stavbám na nich umístěných (p.č. 568, 704 v k.ú. Dolní Stakory, p.č. 705, 729, 867, st. 64
v k.ú. Husí Lhota, p.č. 1/1, 1/2, 19, 22/1, 23, 24/6, 24/7, 24/8, 31, 32, 37, 40/1, 40/3, 40/5, 40/6,
44, 46, 47, 779/4, 782, 830, 841, st. 3/2, st. 7/1, st. 7/2, st. 8, st. 9, st. 10, st. 22/1, st. 22/2, st. 92,
st. 103 v k.ú. Úhelnice)
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Dotčené orgány státní správy na doručenku:
 Krajská hygienická stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze, IDDS: hhcai8e
 Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje, ÚO Mladá Boleslav, IDDS: 8cuhpqx
 Krajské ředitelství policie Středočeského kraje, ÚO Mladá Boleslav, Dopr. insp., IDDS: 2dtai5u
 Krajský úřad Středočeského kraje, odbor územního plánování a stavebního řádu, IDDS: keebyyf
 Městský úřad Mnichovo Hradiště, odbor životního prostředí, IDDS: 8ztb4jw
 Magistrát města Mladá Boleslav, odbor životního prostředí, odd. ochrany půdy, lesa, ovzduší
a odpadů, ZDE
 Magistrát města Mladá Boleslav, odbor životního prostředí, odd. ochrany přírody, myslivosti
a rybářství, ZDE
Obce s žádostí o vyvěšení na úřední desce:
 Statutární město Mladá Boleslav, správní odbor a obecní živnostenský úřad, podatelna, ZDE
 Město Mnichovo Hradiště
 Obec Kněžmost
 Obec Husí Lhota
 Obec Dolní Stakory
Na vědomí:
 Magistrát města Mladá Boleslav, odbor stavební a rozvoje města, odd. územního plánování, ZDE
 Městský úřad Mnichovo Hradiště, odbor výstavby a územního plánování, úřad územního
plánování, IDDS: 8ztb4jw
 Obecní úřad Kněžmost, stavební úřad, IDDS: 299b5dh
 Úřad Městyse Březno, stavební úřad, IDDS: uj5b2va
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