
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
Tel.: 325 501 101      Fax: 325 514 283 

datová schránka  86abcbd 

E-mail:mail@meu-nbk.cz 

 
                                                            

MĚSTSKÝ ÚŘAD NYMBURK 
Odbor životního prostředí 

Náměstí Přemyslovců 163, 288 28  Nymburk 
 

 ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯                                                                                    

                                                                                                                    
 
Sp.zn.:   100/7185/2015                                                                   
Č.j.:   100/12814/2015/Fry 

Vyřizuje:  Ing. Lenka Fryčová 
Telefon:  325 501 452  
Nymburk  16.3.2015   

 
 

ROZHODNUTÍ 
 

 

Výroková část: 

Městský úřad Nymburk, odbor životního prostředí, jako vodoprávní úřad příslušný podle § 106 odst. 1  
zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen "vodní zákon"), a speciální stavební úřad příslušný podle § 15 odst. 4 vodního 
zákona a § 15 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební 
zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), ve správním řízení posoudil žádost 
o povolení stavby vodního díla, kterou dne 11.2.2015 podal 

Obec Chrást, IČO 00239194, Chrást 150, 289 14  Poříčany 

(dále jen "žadatel"), a na základě tohoto posouzení: 

 

I. Podle § 15 vodního zákona a § 115 stavebního zákona 

v y d á v á   s t a v e b n í   p o v o l e n í 

ke stavbě vodního díla: 

stavba vodovodu a kanalizace II.etapa 

(dále jen "stavba"). 

Údaje o místu předmětu rozhodnutí: 

Název kraje Středočeský kraj 
Název obce Chrást u Poříčan 
Identifikátory katastrálních území 653748 
Názvy katastrálních území Chrást u Poříčan 
Parcelní čísla dle evidence katastru nemovitostí parc. č. 97/1, 373/1, 373/4, 374, 509/3, 

509/4, 509/5, 509/8, 509/9, 509/10, 509/11, 
509/12, 509/14, 510/1, 510/6, 510/7, 510/8, 
510/10, 514/1 v katastrálním území Chrást  
u Poříčan 

Čísla hydrologického pořadí 1-04-07-029 
Název kraje Středočeský kraj 
Název obce Chrást 
Identifikátory katastrálních území 653748 
Názvy katastrálních území Chrást u Poříčan 

 

      

   dle rozdělovníku 
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Parcelní čísla dle evidence katastru nemovitostí parc. č. 97/1, 373/1, 373/4, 374, 509/3, 
509/4, 509/5, 509/8, 509/9, 509/10, 509/11, 
509/12, 509/14, 510/1, 510/6, 510/7, 510/8, 
510/10, 514/1 v katastrálním území Chrást  
u Poříčan 

Údaje o předmětu rozhodnutí: 

Název stavby Vodovod, kanalizace Chrást II. etapa 
Počet zásobovaných obcí 1 

Navržená kanalizace a vodovod pro veřejnou potřebu budou napojeny na řady vybudované 
v rámci I.etapy. 

Celková délka kanalizace 395,8 m;  
stoka D  - PP Ultra RIB 2 DN 300 – délka 297,8 m. 
Stoka B4 – PP ULTRA RIB 2 DN 300 - délka 98 m. 

Celková délka vodovodu - 476,20 m. 

Vodovodní řad 4-II – PE 10 SDR 11 – délka 377,7 m. 
Vodovodní řad 8-II – PE 100 SDR 11 – délka 98,5 m. 

 

II. Stanoví podle § 15 odst. 3 vodního zákona povinnosti a podmínky pro provedení stavby: 

Stavba se podle § 15 odst. 3 vodního zákona povoluje za těchto podmínek: 

• Stavba bude provedena podle projektové dokumentace ověřené ve vodoprávním řízení, kterou 
vypracoval Ing. Jiří Dejmek – autorizovaný inženýr pro vodohospodářské stavby. Případné změny 
nesmí být provedeny bez předchozího povolení vodoprávního úřadu. 

• zahájení stavebních prací bude nahlášeno na vodoprávní úřad - Městský úřad Nymburk, odbor 
životního prostředí. 

• Před zahájením prací budou vytyčena všechna podzemní vedení. 

Při provádění stavby musí být dodrženy požadavky dotčených orgánů: Městského úřadu 
Nymburk, odboru životního prostředí, oddělení odpadů, odboru školství, kultury  
a památkové péče, odboru správy městského majetku, Krajské hygienické stanice Stř. kraje: 

• všechny odpady vzniklé během stavby, budou v místě vzniku důsledně roztříděny a přednostně 
předány oprávněným organizacím k využití (na povolenou skládku lze uložit pouze prokazatelně 
nevyužitelné odpady),doklady o využití, případně odstranění všech vzniklých odpadů, budou 
předloženy Městskému úřadu Nymburk, odboru životního prostředí, současně se žádostí o závazné 
stanovisko pro vydání kolaudačního souhlasu, případně k oznámení záměru započít s užíváním 
stavby. Se zeminou a hlušinou, která nebude využita ke zpětným terénním úpravám v místě 
stavby, musí být nakládáno v souladu se zákonem o odpadech a předpisy souvisejícími,  tj. pokud 
bude tato zemina a hlušina využita k úpravám povrchu terénu (terénním úpravám) mimo 
místo stavby, budou, před uložením na konkrétní místo, na odbor životního prostředí MěÚ 
Nymburk předloženy rozbory této zeminy dle přílohy č. 10, tabulka 10.1 a 10.2 vyhlášky MŽP č. 
294/2005 Sb., (nevztahuje se na zeminu a hlušinu předanou k využití nebo odstranění organizaci 
oprávněné dle § 14 odst. 1 zákona o odpadech k jejímu převzetí). 

• Během stavebních činností nesmí dojít k poškození stávající vzrostlé zeleně, tzn. k oděrům kůry, 
polámání větví, poškození kořenů a zatížení kořenového systému dřevin ukládáním výkopové 
zeminy v jeho okolí. Z tohoto důvodu je nutné dřeviny chránit před případným poškozením 
oplocením či obedněním do výšky alespoň 2 m. Případné oděry kůry či kořenů je nutné zahladit a 
ošetřit vhodným fungicidním přípravkem pro zamezení vzniku houbové infekce. Dále požadujeme 
dodržet normu ČSN 83 9061 - Sadovnictví a krajinářství - Ochrana stromů, porostů a ploch pro 
vegetaci při stavebních činnostech. 

• Stavebníci jsou již od doby přípravy stavby povinni záměr stavby oznámit Archeologickému 
ústavu Akademie věd České republiky, Praha, Letenská 4, 118 01 Praha 1. 



Č.j. 100/12814/2015/Fry str. 3 

 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
––– 

Tel.: 325 501 101      Fax: 325 514 283 

datová schránka  86abcbd 

E-mail:mail@meu-nbk.cz 

 
                                                            

• Investor požádá Městský úřad Nymburk, odbor správy městského majetku min. 4 týdny před 
zahájením prací na dotčeném úseku místních komunikací o stanovení přechodné úpravy provozu 
na místních komunikacích, které doloží projektem dopravního značení, které bude odsouhlaseno 
Policií ČR – KRPS DI Nymburk. 

• Před vydáním kolaudačního souhlasu předložit doklad o tom, že voda z nově provedených 
rozvodů vyhovuje požadavkům § 4 odst. 2 písm. a) vyhlášky MZ č. 252/2004 Sb., kterou se 
stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody, ve 
znění pozdějších předpisů ( příloha č. 5, rozsah “krácený“). 

• Před vydáním kolaudačního souhlasu předložit doklad o tom, že rozvody pitné vody byly 
provedeny z materiálu, vyhovujícího požadavkům § 5 odst. 10 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně 
veřejného zdraví a o změně některých souvisejících předpisů. 

• Při provádění stavby budou dodrženy tyto další podmínky a povinnosti: 

• K vodovodnímu potrubí bude uložen signalizační vodič (AY 4 mm2), vyvedený k ovládacím 
vřetenům armatur. Veškeré vystrojení a armatury řadů budou provedeny z výrobků Hawle. 
Navržená vodovodní síť bude osazena sekčními šoupaty, koncové větve musí být osazeny 
podzemními hydranty. 

• Kanalizační síť v lomových bodech nebo na přímých úsecích po 50 m osadit kontrolními 
šachtami DN 1000. 

• Při realizaci nesmí dojít k ohrožení kvality povrchové ani podzemní vody. 

• Během stavebních prací nesmí dojít k napadání žádného materiálu do koryta toku. Případný 
napadaný materiál bude neprodleně odstraněn. 

• Při stavbě nebude navyšována niveleta terénu. 

• Stavba bude dokončena nejpozději do 2 let ode dne nabytí právní moci tohoto rozhodnutí. 

• Stavba bude zhotovena osobou oprávněnou k provádění těchto staveb. 

• Stavba nesmí být zahájena dokud rozhodnutí nenabyde právní moci. 

 
 

Účastníci řízení na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu: 

Obec Chrást, Chrást 150, 289 14  Poříčany 
Obec Velenka, Velenka 44, 289 12  Sadská 
PhDr. Miloš Dvořák, Klučovská č.p. 950, 282 01  Český Brod 
Ing. Zdeněk Friedberger, Chrást 192, 289 14  Poříčany 
Vladimíra Kramářová, Chrást 24, 289 14  Poříčany 
Vlasta Relichová, nar. 21.11.1983, Chrást 24, 289 14  Poříčany 
Vlasta Relichová, nar. 7.9.1957, Chrást 24, 289 14  Poříčany 
Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj, Husinecká č.p. 1024/11a, 
130 00  Praha 3-Žižkov 

 

 

Odůvodnění: 

Dne 11.2.2015 podal žadatel žádost o stavební povolení na výše uvedenou stavbu vodovodu  
a kanalizace  Chrást - II.etapa.  stavba navazuje na již vybudovaný a  užívaný vodovod a kanalizaci  
v obci s napojením na obecní čistírnu odpadních vod. Uvedeným dnem bylo zahájeno vodoprávní 
řízení. 

Žádost byla doložena všemi povinnými doklady podle ustanovení § 61 odst. 4 vodního zákona  
a § 6 vyhlášky č. 432/2001 Sb., o dokladech žádosti o rozhodnutí nebo vyjádření a o náležitostech 
povolení, souhlasů a vyjádření vodoprávního úřadu 
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Vodoprávní úřad oznámil zahájení řízení známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům. 
Vodoprávní úřad podle ustanovení § 112 odst. 2 stavebního zákona upustil od ohledání na místě  
a ústního jednání, protože mu poměry byly dobře známy a žádost poskytovala dostatečné podklady 
pro posouzení, a stanovil, že ve lhůtě do 10 dnů od doručení tohoto oznámení mohou účastníci řízení 
uplatnit své námitky a dotčené správní úřady svá stanoviska. Současně je upozornil, že na později 
podané námitky nebude možno, podle ustanovení § 115 odst. 8 vodního zákona, brát zřetel. 

Projektovou dokumentaci stavby „splašková kanalizace a vodovod pro obec Chrást – II.etapa“ 
vypracoval  Ing. Jiří Dejmek – autorizovaný inženýr pro vodohospodářské služby.  

Stanoviska dotčených orgánů, odborná posouzení, znalecké posudky: 

Městský úřad Nymburk, závazné stanoviska - odbor životního prostředí ze dne 22.7.2013 
č.j.100/29712/2013/Šal, odbor školství, kultury a památkové péče  ze dne 22.7.2013 
č.j.ŠKaPP/060/29658/2013/Van, odbor správy městského majetku ze dne 22.3.2012 
č.j.050/37208/2011/Jeř, Krajská hygienická stanice Stř. kraje dne 22.6.2011 pod zn: KHSSC 
28085/2011 Hasičský záchranný sbor Stř. kraje dne 18.7.2013 pod EV.č.NY – 251-2/2013/PD. ČR 
Ministerstvo obrany, vojenská ubytovací a stavební správa dne 23.2.2013 č.j.6453/68211-ÚP/2013-
7103/44,. 

K záměru stavby vydal obecný stavební úřad Sadská územní rozhodnutí pod č.j.MUS 
3346/2013/251/2015/SU/Ma dne 23.1.2015 a souhlas se stavbou podle § 15 odst. 2 stavebního zákona. 

Posouzení vodoprávního úřadu: 

Vodoprávní úřad v provedeném řízení přezkoumal předloženou žádost z hledisek uvedených 
v ustanoveních vodního zákona a stavebního zákona, projednal ji s účastníky řízení a s dotčenými 
správními úřady a zjistil, že jejím uskutečněním nebo užíváním nejsou ohroženy zájmy chráněné 
zákony a zvláštními předpisy. Při přezkoumání žádosti, projednání věci s účastníky řízení a na základě 
shromážděných právně významných skutečností nebyly shledány důvody bránící povolení. 

Vodoprávní úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních 
předpisů ve výroku uvedených. 

Účastníci řízení - další dotčené osoby: 

Vodovody a kanalizace Nymburk, a.s., ČEZ Distribuce, a.s. Správa energetického majetku, 
Telefonica Czech Republik, a.s. 

Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků: 

-  Účastníci neuplatnili návrhy a námitky. 

Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí: 

- Účastníci se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili. 

 

 

Poučení účastníků: 

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu 
Středočeského kraje, Zborovská 11, 150 21 Praha podáním u Městského úřadu Nymburk, odboru 
životního prostředí, Náměstí Přemyslovců 163, 288 28 Nymburk. 

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu  
a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je 
správní orgán na náklady účastníka. 

Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. 
Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné. 

Vodoprávní úřad po dni nabytí právní moci stavebního povolení zašle stavebníkovi jedno vyhotovení 
ověřené projektové dokumentace a štítek obsahující identifikační údaje o povolené stavbě. Další 
vyhotovení ověřené projektové dokumentace zašle vlastníkovi stavby, pokud není stavebníkem. 
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Stavebník je povinen štítek před zahájením stavby umístit na viditelném místě u vstupu na staveniště a 
ponechat jej tam až do dokončení stavby, případně do vydání kolaudačního souhlasu; rozsáhlé stavby 
se mohou označit jiným vhodným způsobem s uvedením údajů ze štítku. 
 
 
 
 
 

Ing. Lenka Fryčová 
referent odboru životního prostředí 

  
 
Otisk úředního razítka 
 
 
Vyvěšeno…………….     Sejmuto…………… 
 
 
Poplatek: 
Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích ve výši 3000,- Kč byl 
zaplacen. 
 
Obdrží: 
účastníci (dodejky) 
Obec Chrást, IDDS: jgtbgic 
Obec Velenka, IDDS: tuab8cg 
PhDr. Miloš Dvořák, Klučovská č.p. 950, 282 01  Český Brod 
Ing. Zdeněk Friedberger, Chrást č.p. 192, 289 14  Poříčany 
Vladimíra Kramářová, Chrást č.p. 24, 289 14  Poříčany 
Vlasta Relichová, Chrást č.p. 24, 289 14  Poříčany 
Vlasta Relichová, Chrást č.p. 24, 289 14  Poříčany 
Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj, IDDS: z49per3 
Vodovody a kanalizace Nymburk, a.s., IDDS: ny4gx33 
ČEZ Distribuce, a.s. Správa energetického majetku, pracoviště Mladá Boleslav, IDDS: v5pxkwm 
Telefonica Czech Republik, a.s., IDDS: d79ch2h 
ostatním účastníkům řízení veřejnou vyhláškou dle § 144 správního  řádu v souladu s § 110 stavebního 
zákona: 
vlastníci sousedních pozemků a staveb: p.č. 59 (čp.177), 61/6, 61/10, 61/11, 510/3, 64/1, 65 (čp.140), 
63 (čp. 139), 64/2, 64/3, 509/7, 361/9, 361/7, 361/15, 361/11, 510/5, 510/4, 61/17, 361/12, 361/6, 53/1, 
53/2, 53/6, 359/5, 359/2, 359/4, 359/1, 359/3, 358, 51/5, 61/1, 626, 509/2, 88 (čp.18), 95 (čp.13), 97/8, 
94/1, 96, 97/2 (čp. 203), 97/3 (čp.204), 103/2, 103/1, 104/1 k,ú. Chrást u Poříčan. 
 
DOSS 
Městský úřad Nymburk, odbor školství, kultury a pam. péče, Náměstí Přemyslovců č.p. 163/20, 288 
02  Nymburk 2 
Městský úřad Nymburk, odbor životního prostředí, OPAK - Náměstí Přemyslovců č.p. 163/20, 288 28  
Nymburk 
Krajská hygienická stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze, Územní pracoviště Nymburk, 
IDDS: hhcai8e 
Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje, územní odbor Nymburk, IDDS: dz4aa73 
Městský úřad Sadská, odbor výstavby, územního plánování a životního prostředí, IDDS: trubtz7 
Archeologický ústav AV ČR, Praha, v. v. i., IDDS: fxcng6z 
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