Městský úřad Mnichovo Hradiště
odbor výstavby a životního prostředí - oddělení speciálních činností
Masarykovo nám. 1, 295 21 Mnichovo Hradiště, tel: 326776611, fax: 326772209
Číslo jednací:
JID:
Vyřizuje:
Telefon:
E-mail:

VŽP/11644/2009-5/16/Voj
7237/2010/mumh
Ing. Lenka Vojtěchová
326 776 742
lenka.vojtechova@mnhradiste.cz

Vaše zn./Č.j.:
Ze dne:

Mnichovo Hradiště 4.3.2010

Obec Březina
Březina 82
294 11 Loukov u Mnichova Hradiště
IČ 005 09 329

VEŘEJNÁVYHLÁŠKA

ROZHODNUTÍ
Městský úřad Mnichovo Hradiště, odbor výstavby a ŽP, jako příslušný vodoprávní úřad s působností
speciálního stavebního úřadu dle § 106 a § 15 odst. 4 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých
zákonů (dále jen vodní zákon), v platném znění, a § 15 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování
a stavebním řádu (dále jen stavební zákon), v platném znění, žadateli, tj. Obci Březina, se sídlem Březina 82,
294 11 Loukov u Mnichova Hradiště, IČ 005 09 329,

vydává stavební povolení
podle ustanovení § 15 odst. 1 vodního zákona a ustanovení § 115 stavebního zákona, k provedení stavby
vodního díla – rozšíření kanalizace v obci Březina, umístěné na pozemcích parc. č. st. 23/1, parc. č. 43
(PK 413/1), 89/1, 89/2, 89/3, 89/4, 413/2 (PK 413/2), 413/3 (PK 413/2), 413/4 (PK 413/2), 432/1, 695/1,
714/1, 719/2, 728/1, 756, 765, 762/1, 838 a 839 v k. ú. Březina u Mnichova Hradiště, v kraji Středočeském,
obci Březina, HGR 443 – Jizerský izolátor, hydrologické povodí Jizery, č. h. p. 1-05-02-031 a hydrologické
povodí Žehrovky, č. h. p. 1-05-02-030.
Vodní dílo zahrnuje tyto stavební objekty:
Stavební objekt:
kanalizační stoky
Druh kanalizace:
splašková, gravitační
Použitý materiál:
PVC DN 250 mm, kamenina DN 250 mm
Povolované stoky:
B, B4, C, C2, E, E1, E2
a) stoka B
použitý materiál:
kamenina DN 250 mm
délka:
103,0 m
b) stoka B4
použitý materiál:
PVC DN 250 mm
délka:
142,0 m
c) stoka C
použitý materiál:
PVC DN 250 mm
délka:
382,0 m
d) stoka C2
použitý materiál:
PVC DN 250 mm
délka:
144,0 m
e) stoka E
použitý materiál:
PVC DN 250 mm
délka:
164,0 m
Elektronická podatelna: podatelna@mnhradiste.cz

Strana 1 (celkem 5)

f) stoka E1
použitý materiál:
délka:
g) stoka E2
použitý materiál:
délka:

PVC DN 250 mm
30,0 m
PVC DN 250 mm
41,0 m

Stavební objekt:
Délka:
Použitý materiál:

kanalizační výtlak V-1
54,0 m
PE DN 50 mm

Stavební objekt:
Typ:
Výkon:

čerpací stanice ČS 1
šachta DJ 1500/2300, skruž DJ 1500/1400, víko DJ 1500/300
0,6 l/s

Stavební objekt:
Druh stokové sítě:
Délka:
Použitý materiál:

přeložka dešťové kanalizace - stoka D
oddílná (dešťová)
80,0 m
PVC DN 250 mm

Údaje o povolené stavbě vodního díla:
Kanalizační soustava:
Druh odváděných vod:
Název stavby:
Účel povolené stavby vodního díla:

kanalizace pro veřejnou potřebu
splaškové vody
Rozšíření kanalizace Březina
odkanalizování stávající a plánované zástavby rodinných domů
v obci Březina

Pro provedení stavby vodního díla se podle ustanovení § 15 odst. 3 vodního zákona a ustanovení § 115
stavebního zákona současně stanoví tyto podmínky a povinnosti:
1. Stavba vodního díla bude provedena podle projektové dokumentace zpracované autorizovaným
inženýrem pro vodohospodářské stavby Ing. Františkem Střížem, ČKAIT - 0600028, Károvsko
2095, 511 01 Turnov, v březnu 2008, č. z. 2418, ověřené vodoprávním úřadem. Případné změny
budou odsouhlaseny projektantem stavby a projednány s vodoprávním úřadem.
2. Stavba bude provedena dodavatelsky odbornou firmou. Stavebník oznámí vodoprávnímu úřadu termín
zahájení stavby a název a sídlo dodavatele, který bude stavbu provádět.
3. Stavba může být zahájena až po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.
4. Při provádění stavby budou dodrženy obecné technické požadavky na výstavbu vodních děl, zejména
vyhlášky č. 590/2002 Sb., v platném znění, o technických požadavcích pro vodní díla, a 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, ve znění pozdějších předpisů.
5. Před zahájením výkopových prací budou vytyčena vedení podzemních inženýrských sítí a jejich
případné dotčení bude v dostatečném předstihu projednáno s jejich majiteli nebo správci.
6. Pro provedení stavby vodního díla musí být dodrženy požadavky a podmínky:
a) MěÚ Mnichovo Hradiště, odbor výstavby a ŽP, uvedené v územním rozhodnutí ze dne 2.9.2009 pod
č. j. VŽP/5351/2009-4-Ry,
b) společnosti RWE Distribuční služby, s. r. o., uvedené ve vyjádření ze dne 7.1.2010 značka
49/10/175,
c) společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a. s., uvedené ve vyjádření ze dne 20.3.2009 č.j.
31003/09/CSC/V00,
d) společnosti ČEZ Distribuce, a. s., uvedené ve vyjádření ze dne 6.5.2009 a ze dne 20.4.2009 číslo
vyjádření 1021483957,
e) Správy a údržby silnic Mnichovo Hradiště, p. o., uvedené ve vyjádření ze dne 14.7.2008 značka
4495-08,
f) MěÚ Mnichovo Hradiště, odbor výstavby a ŽP, odd. spec. činností - silniční správní úřad, uvedené
v rozhodnutí ze dne 8.2.2010 č. j. VŽP/1428/2010/15/Vojt, o povolení zvláštního užívání silnice
II/610 a III/26814 v obci Březina,
g) společnosti ČD – Telematika a. s., uvedené ve vyjádření ze dne 14.12.2009 značka 23155/09,
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7.
8.

9.

10.
11.
12.
13.
14.
15.

h) Správy železniční dopravní cesty, státní organizace, Správy dopravní cesty Liberec, uvedené
v souhrnném stanovisku SŽDC, ze dne 29.1.2010 značka 107/10-SDC LBC-Tech/CL,
i) Drážního úřadu, sekce stavební - oblast Praha, uvedené v souhlasu ze dne 13.3.2007 značka 100007/07-18/535-DÚ/Kj,
j) Zemědělské vodohospodářské správy, pracoviště Mladá Boleslav, uvedené ve vyjádření ze dne
18.4.2007 značka OPL/P MB/286/07 a ze dne 9.3.2005 značka 225/05.
Při provádění stavby vodního díla budou dodržena také ustanovení českých technických norem
ČSN 73 6005 Prostorová úprava vedení technického vybavení.
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.
Upozorňujeme na povinnosti vyplývající z ustanovení § 22 a 23 zákona č. 20/1987 Sb., o státní
památkové péči, v platném znění: před zahájením výkopových prací je nutno uvědomit Archeologický
ústav Akademie věd České republiky (AÚ AV ČR), Letenská 4, 118 01 Praha 1, tel: 257014300.
Kontrolní prohlídka stavby bude provedena jako závěrečná, v souvislosti s vydáním kolaudačního
souhlasu.
Pozemky a zařízení dotčené stavbou budou uvedeny do náležitého stavu.
Stavba vodního díla bude dokončena do 31.12.2011.
Kolaudace stavby kanalizace je podmíněna intenzifikací obecní ČOV.
Dokončená kanalizace bude provozována v souladu se schváleným kanalizačním řádem.
Městský úřad 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.

Jestliže stavba nebude zahájena do 2 let ode dne nabytí právní moci tohoto stavebního povolení,
pozbývá toto stavební povolení v souladu s ustanovením § 115 odst. 4 stavebního zákona platnost.
O podaných námitkách se rozhoduje takto:
 Požadavkům účastníků vodoprávního řízení a požadavkům dotčených orgánů bylo vyhověno
podmínkami tohoto rozhodnutí.
Účastníci řízení (dle § 27 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění):
1. Obec Březina, se sídlem Březina 82, 294 11 Loukov u Mnichova Hradiště, IČ 005 09 329

Odůvodnění:
Městský úřad Mnichovo Hradiště, odbor výstavby a životního prostředí obdržel dne 12.10.2009 žádost Obce
Březina, se sídlem Březina 82, 294 11 Loukov u Mnichova Hradiště, IČ 005 09 329, zastoupené na základě
plné moci Ing. Františkem Střížem, Károvsko 2095, 511 01 Turnov, IČ 155 98 586, o vydání stavebního
povolení na stavbu vodního díla: rozšíření kanalizace Březina, umístěné na pozemcích parc. č. st. 23/1, parc.
č. 43 (PK 413/1), 89/1, 89/2, 89/3, 89/4, 413/2 (PK 413/2), 413/3 (PK 413/2), 413/4 (PK 413/2), 432/1,
695/1, 714/1, 719/2, 728/1, 756, 765, 762/1, 838 a 839 v k. ú. Březina u Mnichova Hradiště. Dnem doručení
žádosti bylo zahájeno vodoprávní řízení.
Vzhledem k tomu, že předložená žádost neobsahovala dostatečné podklady pro její řádné posouzení a tudíž
nebylo možné v řízení pokračovat a předmětné povolení vydat, vyzval Městský úřad Mnichovo Hradiště,
odbor výstavby a ŽP, žadatele, aby předloženou žádost doplnil a zároveň, z výše uvedených důvodů,
v souladu s ust. § 64 odst. 1 písm. a) správního řádu zahájené vodoprávní řízení usnesením vydaným pod č. j.
VŽP/11644/2009-2/70/Voj dne 27.11.2009 přerušil. Jelikož dne 2.2.2010 žadatel svoji žádost doplnil, odbor
výstavby a ŽP MěÚ Mnichovo Hradiště, jako příslušný vodoprávní úřad, oznámil dne 2.2.2010
pod č. j.: VŽP/11644/2009-4/Voj veřejnou vyhláškou oznámení o zahájení vodoprávního řízení a zároveň
k projednání žádosti stanovil ústní jednání na den 2. března 2010 na obecním úřadě v obci Březina.
K žádosti byly doloženy tyto doklady:
 plná moc zplnomocňující Ing. Františka Stříže k zastupování Obce Březina,
 kopie katastrální mapy,
 územní rozhodnutí vydané MěÚ Mnichovo Hradiště, odborem výstavby a ŽP, stavební úřad, dne
2.9.2009 pod č. j. VŽP/5351/2009-4-Ry (nabylo právní moci dne 3.10.2009),
 souhlas stavebního úřadu MěÚ Mnichovo Hradiště, ze dne 7.12.2009 č. j. VŽP-5351/2009-5-Ry,
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souhlas Pozemkového fondu České republiky s uložením kanalizace do pozemku PK č. 89 v k. ú.
Březina u Mnichova Hradiště, ze dne 4.8.2008,
2 x smlouva o umístění, provedení a užívání stavby na pozemek parc. č. 413/2 v k. ú. Březina u
Mnichova Hradiště, uzavřená s Janou Prokopovou a Luďkem Prokopem ze dne 22.7.2008,
smlouva o umístění, provedení a užívání stavby na pozemky parc. č. 23/1, 89/1, 89/2 v k. ú. Březina
u Mnichova Hradiště, uzavřená se Zemědělským družstvem Březina nad Jizerou, ze dne 22.7.2008,
rozhodnutí MěÚ Mnichovo Hradiště, odbor výstavby a ŽP, odd. spec. činností - silniční správní
úřad, ze dne 8.2.2010 č. j. VŽP/1428/2010/15/Vojt, o povolení zvláštního užívání silnice II/610
a III/26814 v obci Březina,
smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene k pozemní komunikaci (registrační číslo:
292/2009), uzavřená mezi Středočeským krajem (v zast. SÚS Mnichovo Hradiště, p. o.) a Obcí
Březina,
smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene na pozemek parc. č. 762/1 v k. ú. Březina
u Mnichova Hradiště, uzavřená mezi Správou železniční dopravní cesty, státní organizace a Obcí
Březina,
vyjádření Správy a údržby silnic Mnichovo Hradiště, p. o., ze dne 14.7.2008 značka 4495-08,
vyjádření společnosti ČEZ Distribuce, a. s., ze dne 6.5.2009 a ze dne 20.4.2009 číslo vyjádření
1021483957,
vyjádření společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a. s., ze dne 20.3.2009 čj. 31003/09/CSC/V00,
vyjádření společnosti RWE Distribuční služby, s. r. o., ze dne 7.1.2010 značka 49/10/175,
vyjádření společnosti ČD-Telematika a.s., ze dne 14.12.2009 značka 23155/09,
souhrnné stanovisko Správy železniční dopravní cesty, státní organizace, ze dne 29.1.2010 značka
107/10-SDC LBC-Tech/CL,
souhlas drážního úřadu, sekce stavební – oblast Praha. Ze dne 13.3.2007 značka 10-0007/07-18/535DÚ/Kj,
vyjádření Zemědělské vodohospodářské správy, pracoviště Mladá Boleslav, ze dne 18.4.2007
značka OPL/P MB/286/07 a ze dne 9.3.2005 značka 225/05,
stanovisko správce povodí - Povodí Labe, státní podnik, ze dne 14.5.2009 značka PVZ/09/8550/Js/0,
2 x projektová dokumentace:Rozšíření kanalizace Březina, zpracovaná autorizovaným inženýrem
pro vodohospodářské stavby Ing. Františkem Střížem, ČKAIT - 0600028, Károvsko 2095, 511 01
Turnov, v březnu 2008, č. z. 2418, obsahující i plán kontrolních prohlídek stavby,
doklad o zaplacení správního poplatku – 3000 Kč, ze dne 12.10.2009, pokladní doklad č. 13702/4.

V rámci vodoprávního řízení bylo zjištěno:
Projektová dokumentace stavby zpracovaná autorizovaným inženýrem pro vodohospodářské stavby Ing.
Františkem Střížem, řeší rozšíření kanalizační sítě v obci Březina. V rámci stavby budou vybudovány
splaškové gravitační stoky B4, C, C2, E, E1, E2 z PVC DN 250 mm a stoka B z kameniny DN 250 mm.
Na kanalizační stoce E bude umístěna čerpací stanice ČS 1, ze které budou splaškové vody přečerpávány
kanalizačním výtlakem V- 1 v délce 54 m z PE DN 50 mm do stávající kanalizace. Stavba vyžaduje přeložku
dešťové kanalizace v délce 80 m, která bude provedena z PVC DN 250 mm. Kolaudace stavby povolené
splaškové kanalizace je podmíněna intenzifikací obecní ČOV, která bude řešena samostatným projektem.
Požadavkům účastníků vodoprávního řízení a požadavkům dotčených orgánů bylo vyhověno podmínkami
tohoto rozhodnutí.
Posouzení vodoprávního úřadu:
Na základě provedeného vodoprávního řízení a zjištěných skutečností vodoprávní úřad žádosti stavebníka
vyhověl a rozhodl, jak je uvedeno ve výrokové části.
Upozornění:
K žádosti o vydání kolaudačního souhlasu bude doložen protokol o převzetí a předání stavby, popis
a zdůvodnění provedených odchylek, 2 x dokumentace 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, doklad o vodotěsnosti (nepropustnosti) kanalizačních stok, atesty
a prohlášení o shodě na použité materiály, příslušné revizní zprávy, doklad o nezávadném zneškodnění
stavebních odpadů a přebytečných výkopků, a další dokumenty dokládající splnění výše uvedených
podmínek.
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Poučení o odvolání
Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení podat podle ustanovení § 81- 83 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, a to ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho oznámení. 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. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné. 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. 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 městský úřad na náklady účastníka.

Ing. Marcela Řezáčová v. r.
vedoucí odd. speciálních činností
odbor výstavby a ŽP
oprávněná úřední osoba

Ing. Lenka Vojtěchová
odborný referent
oprávněná úřední osoba
otisk úředního razítka

Správní poplatek byl vyměřen podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích,
položky 17 odst. 1 písm. i) sazebníku ve výši 3.000,a byl uhrazen hotově v pokladně města Mnichovo Hradiště dne 12.10.2009, pokladní doklad č.13702/4.
Tento dokument musí být vyvěšen na úřední desce po dobu 15 dnů. Poslední den této lhůty je dnem
doručení.
Vyvěšeno na úřední desce Města Mnichovo Hradiště a Obce Březina současně zveřejněno i způsobem umožňujícím
dálkový přístup na www.mnhradiste.cz dne…………
Vyvěšeno dne: .............................
.....................................................
osoba pověřená vývěsní službou
....................................................
podpis, razítko úřadu

Sejmuto dne: ...............................
...................................................
osoba pověřená vývěsní službou
...................................................
podpis, razítko úřadu

Účastníci řízení dle § 27 odst. 1 správního řádu (doručení jednotlivě)
Obec Březina, Březina 82, 294 11 Loukov u Mnichova Hradiště, prostřednictvím zástupce: Ing. František
Stříž, Károvsko 2095, 511 01 Turnov
Ostatní účastníci řízení
- doručení veřejnou vyhláškou
Úřady, pro vyvěšení a podání zprávy o datu vyvěšení a sejmutí
Městský úřad Mnichovo Hradiště, Masarykovo nám. 1, 295 21 Mnichovo Hradiště
Obecní úřad Březina, Březina 82, 294 11 Loukov u Mnichova Hradiště
Dotčené orgány
Drážní úřad, sekce stavební - oblast Praha, Wilsonova 8, 121 06 Praha 2
MěÚ Mnichovo Hradiště, odbor výstavby a ŽP, odd. ŽP
MěÚ Mnichovo Hradiště – odbor výstavby a ŽP, odd. spec. činností – silniční správní úřad
Příloha:

Obec Březina, Březina 82, 294 11 Loukov u Mnichova Hradiště, prostřednictvím zástupce:
Ing. František Stříž, Károvsko 2095, 511 01 Turnov: po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí
bude zaslána ověřená projektová dokumentace pro stavební povolení

Elektronická podatelna: podatelna@mnhradiste.cz

Strana 5 (celkem 5)

