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VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
ROZHODNUTÍ
Městský úřad Vlašim, odbor životního prostředí, jako věcně a místně příslušný vodoprávní úřad ve smyslu §
104 odstavce 2. písmene c) a § 106 odst. 1 zákona číslo 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých
zákonů (vodní zákon) ve znění pozdějších předpisů a dle § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád
v platném znění a jako speciální stavební úřad ve smyslu § 15 odstavce 1 písm. d) zákona číslo 183/2006
Sb., o územním plánování a stavebním řádu ve znění pozdějších předpisů, účastníkovi řízení dle ust. § 27
odst. 1 citovaného správního řádu – právnické osobě:
- Obec Dolní Kralovice, náměstí Ludvíka Svobody 6, 257 68 Dolní Kralovice, IČ 00231711
vydává

I. povolení nakládání s vodami - dle § 8 odst. 1, písm. c) zák. č. 254/2001 Sb., o vodách (vodní zákon)
ve znění pozdějších předpisů – vypouštění přečištěných odpadních vod do vod povrchových do toku
bezejmenného LBP přítoku Brzotického potoka IDVT 12003536, do vrcholové část toku v ř.km. 0,2, v kraji
Středočeském, okrese Benešov, obci Dolní Kralovice, část Střítež, ČHP 1-09-02-1010-0-00, HGR 6520 –
Krystalinikum v povodí Sázavy, ve vnitřní části ochranného pásma II. stupně vodní nádrže Švihov na řece
Želivce, souřadnice místa vypouštění v systému S-JTSK X=1096583.92 Y=696745.27, v tomto rozsahu a
jakosti:
Prům. množství vypouštěných vod
Max. množství vypouštěných vod
Měsíční množství vypouštěných vod
Roční množství vypouštěných vod
ukazatel
CHSKCr
BSK5
NL
N-NH4 Pcelk.

0,28
0,55
730
8760

„p“ hodnota (mg/l)
80
20
30
10 = průměr
2 = průměr

Doba povoleného nakládání s vodami
Účel povolení nakládání s vodami

l/s
l/s
3
m /měs
3
m /rok
„m“ hodnota (mg/l)
110
40
50
15 = průměr
4 = průměr

t/rok
0,70
0,18
0,26
0,09
0,02

12 měsíců v roce na dobu 10 let
nezávadné likvidace přečištěných odpadních vod z veřejné
kanalizace obce Dolní Kralovice, část Střítež

Povolení k nakládání s vodami se uděluje za těchto podmínek:
Měření objemu vypouštěných odpadních vod
v měrném objektu - indukční průtokoměr na odtoku
z ČOV
způsob četnost a místo odběrů vzorků pro zkušební provoz se stanoví následovně pro všechny sledované
ukazatele:
- způsob:
směsný vzorek - typu A (dvouhodinový, získaný sléváním 8 objemově
stejných dílčích vzorků v intervalu 15 minut, kdykoliv během dne)
- četnost:
12 x ročně – pravidelně každý měsíc
- místo odběru vzorků: na přítoku k ČOV, stoka A0, šachta 10 – po dobu zkušebního provozu
na odtoku z ČOV, stoka D, šachta Š 11
způsob četnost a místo odběrů vzorků pro trvalý provoz se stanoví následovně pro všechny sledované
ukazatele:
- způsob:
směsný vzorek - typu A (dvouhodinový, získaný sléváním 8 objemově
stejných dílčích vzorků v intervalu 15 minut, kdykoliv během dne)
- četnost:
6 x ročně – pravidelně každý měsíc
- místo odběru vzorků: na přítoku k ČOV, stoka A0, šachta 10 – po dobu zkušebního provozu
na odtoku z ČOV, stoka D, šachta Š 11
Výsledky měření jakosti a množství vypouštěných vod budou pravidelně vedeny v provozním deníku a
hlášeny správci povodí a vodoprávnímu úřadu přes aplikaci ISPOP.
Rozbory vody budou prováděny ve všech ukazatelích dle povolení k vypouštění odpadních vod. Odběr i
analýzy bude provádět akreditovaná laboratoř.

II. stavební povolení podle ustanovení § 15 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých
zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů a ustanovení § 115 zák.č. 183/2006 Sb., o územním
plánování a stavebním řádu (stavební zákon) v platném znění, stavby vodního díla dle § 55 odst. 1 písm. c)
citovaného vodního zákona, pod názvem „Kanalizace a ČOV v obci Střítež“ v kraji Středočeském, okrese
Benešov, obci Dolní Kralovice, část Střítež, ČHP 1-09-02-1010-0-00, 1-09-02-1000-0-00, HGR 6520 –
Krystalinikum v povodí Sázavy, ve vnitřní i vnější části ochranného pásma II. stupně vodní nádrže Švihov na
řece Želivce, za účelem odkanalizování domácností a ostatních stavebních objektů v obci Dolní Kralovice,
část Střítež
Jedná se o tyto stavební objekty:
SO 01 – objekt ČOV – na pozemku p.č. 458 v kat. území Dolní Kralovice, orientační souřadnice stavby
v systému S - JTSK: X= 1096598.87 Y= 696759.59 bude provedena biologická čistírna odpadních vod typu
EKOKOM-SBR-150 pro 150 EO s nízkozátěžovou aktivací s aerobní stabilizací kalu, pneumatickým
aeračním systémem, předřazenou akumulační nádrží a simultánním srážením fosforu pomocí automatického
dávkování. PP nádrž bude usazena na základovou desku a obetonována, stejně bude osazena i PP nádrž
kalojemu. Zastropení nádrží bude tvořit monolitická deska s nadstavbou provozní budovy, která je navržena
jako zděný domek se sedlovou střechou.
Součástí stavebního objektu bude i elektroinstalace, vytápění, ZTI, venkovní osvětlení a větrání
technologických prostor (přirozené větracími otvory) a nucené (dmychána).
Dešťové vody z objektu budou svedeny do okolního terénu.
Oplocení objektu bude provedeno z poplastovaného pletiva.
Výústní objekt řešen jako spojovací šachta VO – na zatrubnéný vodní tok DN 600 se napojí odtokové potrubí
DN 200
SO 03 – kanalizační stoky – jedná se o stoky splaškové kanalizace se dvěma čerpacími stanicemi
orientační souřadnice stavby v systému S - JTSK: X1= 1096780.66 Y1= 696834.06 X2= 1096673.64
Y2= 696313.57.
V gravitační části bude osazeno korugované plastové potrubí DN 250 a DN 300 SN 10, pro tlakovou část je
navrženo potrubí HDPE DN 80 PN 16, kdy potrubí bude uloženo do výkopu na pískové lože, zához bude
proveden s hutněním. Na kanalizačních stokách budou osazeny revizní a spojovací šachty.
Čerpací stanice ČS-1 a ČS-2 jsou navrženy jako plastové monolitické nádrže s čerpadly, s potrubím,
armaturami, snímáním hladin, typovými rozvaděči, s automatikou spínání, přepínání a dálkovou signalizací.

Přehled jednotlivých stok
Označení
A0
A1
A2
A3
B0
B1
C0
C1
C2
K1
K2
Celkem

Materiál
PP korugovaná DN 300
PP korugovaná DN 250
PP korugovaná DN 250
PP korugovaná DN 250
PP korugovaná DN 300
PP korugovaná DN 300
PP korugovaná DN 300
PP korugovaná DN 300
PP korugovaná DN 300
HDPE DN60 PN16
HDPE DN60 PN16

Délka
239 m
93 m
196 m
50 m
170 m
175 m
413 m
95 m
123 m
222 m
240 m

p.č. k.ú. Dol. Kralovice
1567/1, 458, 1570
459/1, 255/25
1567/1, 436/8
st. 102
445/14, 1571
1571, 445/6, 445/16, 445/7, 445/18
423/53, 423/38, 1625/2
1625/2
423/38, 1625/2, 423/36
1567/1, 1571
1567/1, 1625/2

2016 m

Pro provedení stavby vodního díla se stanoví tyto podmínky a povinnosti:
1. Stavba bude provedena dle ověřené projektové dokumentace, kterou vypracoval Ing. Petr Semerád,
Kladno - autorizovaný technik pro stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství, spec. stavby
zdravotnětechnické, ČKAIT 1005761.
2. Případné změny budou předem projednány a odsouhlaseny povolujícím vodoprávním úřadem a
projednány s dotčenými orgány.
3. Prováděním stavby nesmí být poškozen majetek vlastníků sousedních nemovitostí ani stabilita
staveb na těchto pozemcích, zvláštní důraz je kladen na ploty, podezdívky, základy budov, zdi,
stromy a studny.
4. Stavbou nebudou omezována práva a právem chráněné zájmy nebo povinnosti majitelů sousedních
nemovitostí, inženýrských sítí a jejich přípojek. Zvláštní důraz je kladen na zachování práv odběru
podzemních vod ze studní na pozemcích v okolí stavby. V průběhu prací musí být zachován přístup
do okolních stávajících objektů i ke stávajícím inženýrským sítím a jejich přípojkám.
5. Stavební práce v silničním pozemku budou prováděny v období od 1.4. do 31.10. za částečného
omezení silničního provozu. Staveniště bude řádně označeno dopravním značením. O případnou
uzavírku bude požádáno samostatně na MěÚ Vlašim.
6. Při provádění stavebních prací bude vhodným technickým opatřením eliminováno znečištění vody
závadnými , zejména ropnými, látkami a zanesení koryta toku smyvem nebo nahrnutím materiálu.
7. Narušený úsek koryta toku (svahy, dno) bude uveden do náležitého stavu ) plynulé napojení,
urovnání, utužení, osetí).
8. Správce toku bude vždy přizván na všechna jednání týkající se stavby. Bude mu nahlášeno zahájení
a ukončení prací
9. Při realizaci stavby a jejím užívání nesmí být poškozován porost na lesních pozemcích ani jejich
kořenový systém. Na lesních pozemcích nebude skladován stavební materiál ani odpady.
10. Ke stavbě realizované na lesních pozemcích k.ú. Dolní Kralovice p.č. 255/25, 458 a 459/1 je nutno
před započetím prací požádat o dočasné odnětí lesních pozemků. Následně před kolaudací stavby o
trvalé odnětí z PUPFL části pozemku p.č. 458 v k.ú. Dolní Kralovice.
11. V rámci zkušebního provozu ČOV bude realizováno měření hluku z jejího provozu v chráněném
venkovním prostoru a v chráněném venkovním prostoru stavby (nejbližších staveb) v denní a noční
době.
12. Nejpozději při kolaudaci stavby bude předložen laboratorní rozbor vzorku vody v rozsahu – krácený,
v souladu s § 3 odst. 2 zákona a § 4 odst. 7 písm. a) vyhl. 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.
13. Nejpozději při kolaudaci stavby bude předložen doklad, že při realizaci stavby byly pro přímý styk
s pitnou a teplou vodou použity pouze výrobky, které byly před uvedením na trh ověřeny, že při účelu
jejich užití nedojde k nežádoucímu ovlivnění pitné vody, jak stanoví § 5 ods.t 11 zákona a použitý
materiál pro vodovodní rozvody vyhovuje požadavkům vyhlášky č. 409/2005 Sb., o hygienických
požadavcích na výrobky přicházející do přímého styku s vodou a na úpravu vody, ve znění
pozdějších předpisů.
14. Plochy dotčené stavbou budou po ukončení prací podle možností uvedeny do původního či přírodě
blízkého stavu

15. Práce budou prováděny šetrně k okolní vegetaci tak, aby nedocházelo k nadměrnému poškozování
vzrostlých dřevin. Bude postupováno tak, aby co nejvíce byla ušetřena stávájící lesní zeleň.
16. V případě potřeby kácení dřevin, pokud se jedná o dřeviny n území VKP, je nezbytné požádat o
povolení kácení všech dřevin, tedy i podlimitních velikostních charakteristik u místně příslušného
obecního úřadu .
17. Zemina odebraná při výkopových pracích nebude ukládána v blízkosti vodního toku a v místech
soustředěného povrchového odtoku, aby nemohlo dojít k jejich splavování do koryta vodního toku.
Zemina a stavební materiál nebudou skladovány v lesním porostu.
18. Výkopové práce v okolí kořenů o průměru větším než 3 cm musí být prováděn ručně.
19. Stavební práce budou prováděny bez omezení silničního provozu. Při provádění prací budou na
místě přítomny způsobilé, náležitě poučené osoby k operativnímu zajištění bezpečnosti a plynulosti
silničního provozu.
20. Stavební práce budou prováděny mimo zimní období tj. 1.4. do 30.10.
21. Při provádění stavebních prací nebude výkopový a stavební materiál ukládán na vozovku z důvodu
zachování její průjezdnosti, vozovka nebude poškozena.
22. V plném rozsahu bude zachováno odvodnění vozovky, silniční pozemek bude upraven. Stavbou
nebude omezena zimní údržba vozovky.
23. Zpětná výplň výkopu bude řádně po vrstvách zhutněna z vhodného materiálu a povrch terénu
dotčeného stavbou upraven.
24. Při umístění inženýrských sítí bude postupováno podle § 36 zákona o pozemních komunikacích.
25. Jeden měsíc před započetím stavebních prací požádá dodavatel stavby o povolení k provádění
stavebních prací podle ustanovení § 25 odst. 6 písm. c) zákona o pozemních komunikacích.
26. Navržená kanalizace bude striktně oddílná. K ZKP bude zpracován kanalizační řád, kde bude
uvedeno, že do kanalizace nesmí být odváděny dešťové vody, bazénové vody a napojeny kuchyňské
drtiče odpadků. S tímto ustanovením budou vhodným způsobem seznámeni obyvatelé napojovaných
nemovitostí.
27. Při realizaci záměru nesmí být ohrožena jakost povrchových a podzemních vod zejména závadnými
látkami podle ust. § 39 vodního zákona, v platném znění. Pro provádění stavby budou přijata
organizační a technická opatření k zajištění ochrany podzemních a povrchových vod před
kontaminací závadnými látkami.
28. Pro realizaci stavby bude zpracován jednoduchý havarijní plán, který bude předložen k vyjádření
Povodí Vltavy, s.p, a ke schválení příslušnému vodoprávnímu úřadu.
29. Bez povolení vstupu nikdo nesmí vstupovat do diferencované zóny vodního zdroje Švihov.
30. V rámci zkušebního provozu ČOV bude realizováno měření hluku z provozu ČOV v chráněném
venkovním prostoru a v chráněném venkovním prostoru stavby (nejbližších staveb) v denní a noční
době.
31. Ke kontrolní prohlídce stavby bude doložena smlouva s osobou oprávněnou na odběr kalů
z vodojemu a ČOV.
32. K ověření funkčnosti a vlastností provedeného vodního díla podle projektové dokumentace ukládá
vodoprávní úřad podle ustanovení § 115 odst. 2 stavebního zákona, po provedení kontrolní
prohlídky a doložení všech dokladů jako ke kolaudačnímu souhlasu, provedení zkušebního
provozu v době trvání 14 měsíců.
33. 2 měsíce před ukončením zkušebního provozu, po 12 zkušebních odběrech odpadní vody ze septiku
na přítoku i odtoku, bude provedeno jeho vyhodnocení, které bude vodoprávnímu úřadu předloženo
s vyjádřením Povodí Vltavy, s.p. ještě ve lhůtě zkušebního provozu. Stavba pak na základě
závěrečné kontrolní prohlídky a vydání kolaudačního souhlasu plynule přejde do trvalého provozu
nebo bude podána žádost o prodloužení zkušebního provozu.
34. Před uvedením díla do zkušebního provozu bude vypracován a vodoprávnímu úřadu předložen
provozní řád ČOV podle vyhlášky č. 216/2011 Sb., ve kterém budou uvedeny údaje o vlastníkovi,
osobě odpovědné za jeho provoz, příslušném vodoprávním úřadu, pokyny provoz a obsluhu při
běžných a mimořádných situacích, zapracování ČOV, seznam důležitých adres a komunikačních
spojení, vč. kontaktu Povodí Vltavy 724 453 422 pro hlášení havárií a četností provádění
sedimentační zkoušky. Výsledky budou zapisovány do provozního deníku., v němž bude stanovena
povinnost vyvážet kal z ČOV v závislosti na jeho výšce, avšak aspoň 1x ročně.
35. Do stavebního deníku bude zaznamenáno, kdy došlo k přímému přepojování jednotlivých
nemovitostí na veřejnou kanalizaci, předem musí být vyřazeny z provozu septiky a jímky na vyvážení.
Dále bude zabezpečeno, že do oddílné kanalizace nebudou nikde zaústěny dešťové vody ze střech a
zpevněných ploch.
36. Ke kontrolní prohlídce stavby před povolením užívání bude doložena nepropustnost kanalizačního
potrubí, jednotlivých nádrží ČOV, čerpacích stanic a šachet.

37. Ke kontrolní prohlídce stavby před povolením užívání bude doložena revize elektrozařízení a
geodetické zaměření jednotlivých stok, dále GP na pozemky zapisované do KN jako stavební (ČOV).
38. Dále budou plně respektovány podmínky vlastníků a provozovatelů inženýrských sítí vázané na
souhlas se vstupem do ochranného pásma inženýrských sítí společností Česká telekomunikační
infrastruktura, a.s., Olšanská 2681/6, Praha 3, ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, Děčín a učinit
taková opatření, aby tato zařízení a stavby nebyly činností stavebníka, nebo jím pověřené jiné osoby,
poškozeny, popř. změněna jejich výšková či směrová trasa. Pro provádění stavební činnosti budou
dodržovány podmínky vlastníka a provozovatele a všechny předpisy týkající se bezpečnosti práce.
39. Před zahájením prací je stavebník povinen zkontrolovat platnost doložených vyjádření a stanovisek
účastníků řízení a dotčených orgánů státní správy. V případě, skončení jejich platnosti je povinen
zajistit nová vyjádření a stanoviska, řídit se jimi a vodoprávnímu úřadu je předložit nejpozději při
nejbližší kontrolní prohlídce stavby.
40. Ke kolaudaci stavby stavebník doloží, jak bylo naloženo s odpady vzniklými během stavby.
Odpady je stavebník povinen předat pouze osobě oprávněné k jejich využití nebo odstranění.
41. Dílo bude provedeno osobou oprávněnou k provádění vodních staveb. Termín zahájení stavby,
název a sídlo stavebního podnikatele, který bude stavbu provádět, stavebník ohlásí vodoprávnímu
úřadu před započetím prací spolu s harmonogramem stavebních prací.
42. Stavba bude dokončena do dvou let od nabytí právní moci tohoto rozhodnutí – v této lhůtě podá
investor žádost o provedení kontrolní prohlídky před uvedením do zkušebního provozu.
43. Před zahájením stavebních prací bude na viditelném místě umístěn štítek „ Stavba povolena“.
44. Během stavby budou provedeny tyto kontrolní prohlídky stavby:
- zahájení přípravných prací předání staveniště
- kontrolní dny stavby – 2x během výstavby
- KP před uvedením stavby do zkušebního provozu
- KP před vydáním kolaudačního souhlasu
Ke všem kontrolním prohlídkám bude přizván zhotovitel stavby, stavební dozor a projektant stavby,
v úsecích ochranného pásma lesa bude ke kontrolní prohlídce přizván i orgán státní správy lesa.
Termíny kontrolních prohlídek stavby budou vodoprávnímu úřadu oznámeny nejméně se 14-ti
denním předstihem. Termíny kontrolních prohlídek budou v jednotlivých úsecích oznámeny
stavebníkem, nebo jeho zástupcem, rovněž vlastníkům okolních nemovitostí.

Odůvodnění:
Městský úřad Vlašim, odbor životního prostředí obdržel dne 14.10.2019 žádost právnické osoby Obec Dolní
Kralovice, náměstí Ludvíka Svobody 6, 257 68 Dolní Kralovice, IČ 00231711 u Odboru životního prostředí
MěÚ Vlašim žádost o:
- stavební povolení stavby pod názvem „Kanalizace a ČOV v obci Střítež“ a
- povolení nakládání s vodami – vypouštění přečištěných odpadních vod do vod povrchových – do toku
bezejmenného přítoku vodní nádrže Švihov, IDVT 12003536, za účelem odkanalizování obce Dolní
Kralovice, část Střítež.
Stavba má být realizována v kraji Středočeském, okrese Benešov, obci Dolní Kralovice, část Střítež, na
pozemcích p.č. 458, 1567/1, 1570, 459/1, 255/25, 436/8, 445/14, 1571, 445/6, 445/16, 445/7, 445/18,
423/53, 423/38, 1625/2, 423/36, st. 102, ČHP 1-09-02-1010-0-00, 1-09-02-1000-0-00, HGR 6520 –
Krystalinikum v povodí Sázavy, ve vnitřní i vnější části ochranného pásma II. stupně vodní nádrže Švihov na
řece Želivce, za účelem odkanalizování domácností a ostatních stavebních objektů v obci Dolní Kralovice,
část Střítež.
Žádost byla doložena:
- Projektová dokumentace stavby ve dvojím provedení
- Podklady KN (15 listů)
- Katastrální situační výkres s podpisem vlastníků dotčených pozemků – 1 list
- Oznámení o zahájení územního řízení čj: 993/2019 ze dne 16.09.2019 (2 listy)
- Územní rozhodnutí OÚ Dolní Kralovice čj: 1130/2019 ze dne 17.10.2019 (5 listů)
- Souhlas stavebního úřadu čj: Výst. /972/2019/Ka ze dne 08.11.2019 - (1 list)
- Souhlas LČR, s.p., Lesní správa Kácov s umístěním ČOV ve Stříteži čj: LCR 00512/2019 ze dne
21.03.2019 (1 list)
- Stanovisko správce toku čj: LCR954/004618/2019 ze dne 13.11.2019 – (1list)

-

-

Závazné stanovisko MěÚ Vlašim - orgánu státní správy lesů čj: ZIP 48666/2019 ze dne 14.10.2019
(1 list)
Závazné stanovisko KHS Středočeského kraje, územní pracoviště Benešov čj: KHSSC 55469/2019
ze dne 22.11.2019 -(2 listy)
Závazné stanovisko HZS Středočeského kraje, územní odbor Benešov čj: BN-31-2/2019/PD zde
dne 25.01.2019
Vyjádření MěÚ Vlašim – orgánu odpadového hospodářství čj: ZIP 62778/2019 SlL ze dne
13.11.2019 - (1 list)
Závazné stanovisko MěÚ Vlašim – orgánu ochrany ovzduší čj: ZIP 24740/19 CvJ ze dne 02.10.2019
(1 list)
Závazné stanovisko MěÚ Vlašim – orgánu ochrany přírody a krajiny čj. ZIP 24739/19Svo ze dne
11.09.2019 (2 listy)
Vyjádření MěÚ Vlašim – orgánu ochrany přírody a krajiny čj: ZIP 62955/19Svo ze dne 14.11.2019 (1 list)
Rozhodnutí OÚ Dolní Kralovice – silničního správního úřadu o zvláštním užívání komunikace čj.
Výst./1226/2019/Ka ze dne 13.11.2019 - ( 1 list)
Vyjádření správce povodí – Povodí Vltavy, s.p. čj: PVL-76221/2019-240 ze dne 19.11.2019 (2 listy)
Sdělení o existenci energetického zařízení, sítě pro elektronickou komunikaci nebo zařízení
technické infrastruktury v majetku společnosti ČEZ Distribuce, a.s., čj: 0101218275 ze dne
26.11.2019 - 15 listů)
Sdělení o existenci komunikačního vedení společnosti Telco Pro Services, a.s., čj: 0200996119 ze
dne 26.11.2019 (2 listy)
Sdělení o existenci komunikačního vedení společnosti ČEZ ICT Services, a.s. čj: 0700136746 ze
dne 26.11.2019 (2 listy)
Vyjádření k existenci sítě elektronických komunikací společnosti Česká telekomunikační
infrastruktura a.s., čj: 821706/19 ze dne 27.11.2019 - (20 listů)
Plán kontrolních prohlídek stavby
Informace – e-mail o zařízení staveniště ze dne 27.11.2019
Souhlas vlastníků dotčených pozemků v situačním výkrese – součástí PD (1list)

Podle ustanovení § 115 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve
znění pozdějších předpisů, příslušných ustanovení zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a
stavebním řádu (stavební zákon) ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 500/2004 Sb., správní řád v
platném znění, vydal příslušný vodoprávní úřad oznámení o zahájení vodoprávního řízení pod čj: ZIP
56 367/19 VrJ dne 16.10.2019, ve kterém byla stanovena lhůta pro vznesení námitek a připomínek
s poznámkou, že k námitkám účastníků řízení, které mohly být uplatněny při územní řízení, se dle § 114
odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění,
nepřihlíží. Žádné námitky ani připomínky nebyly ve stanovené lhůtě vzneseny, tudíž o nich nebylo
rozhodováno.
Podmínky stanovené v písemných vyjádřeních jednotlivých dotčených subjektů byly zapracovány do výroku
rozhodnutí.
Žádost o stavební povolení uvedené stavby a s ní související povolení nakládání s vodami byla
přezkoumána a bylo zjištěno, že
- Stavba pod názvem „Kanalizace a ČOV v obci Střítež“ byla umístěna rozhodnutím čj:
Výst./972/2019/Ka ze dne 17.10.2019, které nabylo právní moci dne 06.11.2019 a stavební úřad
v Dolních Kralovicích vydal dne 08.11.2019 souhlas s vydáním rozhodnutí o povolení stavy.
- Povolovaná stavba je v souladu s PRVKUK, k zápisu došlo v roce 2017
- Majetkoprávní vztahy s vlastníky pozemků dotčených stavbou byly před podáním žádosti ošetřeny
písemným souhlasem do katastrálního situačního výkresu projektové dokumentace stavby.
- Z hlediska zájmů daných platným Národním plánem povodí Labe a Plánem dílčího povodí Dolní
Vltavy, je uvedený záměr možný, protože lze předpokládat, že záměrem nedojde ke zhoršení
chemického a ekologického stavu dotčeného vodního útvaru povrchových vod a chemického a
kvantitativního stavu útvaru podzemních vod, a že nebude znemožněno dosažení jejich dobrého
stavu.
- Na dotčených pozemcích nejsou v Ústředním seznamu kulturních památek ČR evidovány žádné
památky. Nicméně v řešeném území se mohou vyskytnout archeologické nálezy, a proto je nezbytné
zahájení terénních prací ohlásit Archeologickému ústavu Akademie věd České republiky (dále jen
„Archeologický ústav“) nebo nejbližšímu muzeu a umožnit jim záchranný archeologický výzkum.

45.

46.

47.
48.
49.

50.

51.

52.

53.

54.

Orgán státní památkové péče stavebníka upozornil na skutečnost, že dotčené území lze klasifikovat
jako území s archeologickými nálezy ve smyslu § 22 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové
péči, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o státní památkové péči“). V případě jakéhokoliv
zásahu do stávajícího terénu je stavebník již od doby přípravy stavby povinen tento záměr oznámit
Archeologickému ústavu (viz www.arup.cas.cz → pro stavebníky → formuláře a pokyny pro
stavebníky) a umožnit jemu nebo oprávněné organizaci provést záchranný archeologický výzkum. O
jeho podmínkách bude v dostatečném předstihu uzavřena dohoda (viz § 21–22 zákona o státní
památkové péči). O archeologickém nálezu, který nebyl učiněn při provádění archeologického
výzkumu, musí nálezce nebo osoba odpovědná za provádění výkopových prací informovat
Archeologický ústav AV ČR nebo nejbližší muzeum (§ 23 odst. 2 zákona o státní památkové péči),
příslušný stavební úřad a orgán státní památkové péče. Zároveň je třeba učinit opatření nezbytná
k tomu, aby nález nebyl poškozen nebo zničen [§ 176 odst. 1 zákona č. 183/2006, o územním
plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů]
Stavba se dotkne pozemků určených k plnění funkcí lesa, proto byla ve výroku rozhodnutí stanovena
podmínka č. 10, kde je stanoveno, že před započetím prací je nutné požádat o dočasné odnětí
lesních pozemků, jichž částí se stavba dotkne a následně před kolaudací stavby o trvalé odnětí
z PUPFL části pozemku p.č. 458 v k.ú. Dolní Kralovice.
Vodoprávní úřad MěÚ Vlašim k provedenému řízení nepožadoval předložení závazného stanoviska
orgánu odpadového hospodářství, neboť ve vyjádření čj ZIP 62778/2019 SlL ze dne 13.11.2019
jasně stanovil, že předložená projektová dokumentace stavby detailně řeší nakládání se všemi
odpady, které během výstavby vzniknou a toto je plně v souladu se zákonem o odpadech, v platném
znění a proto nebude vydávat závazné stanovisko.
Do výroku rozhodnutí byly zaneseny podmínky stanovené dotčenými orgány, účastníky řízení a
ostatními, které byly v průběhu řízení vodoprávnímu úřadu doloženy.
Správní orgán posoudil předložený plán kontrolních prohlídek stavby a akceptoval jej.
Dále v podmínce č. 44. správní orgán stanovil, Ke všem kontrolním prohlídkám bude přizván
zhotovitel stavby, stavební dozor a projektant stavby, v úsecích ochranného pásma lesa bude ke
kontrolní prohlídce přizván i orgán státní správy lesa a termíny kontrolních prohlídek stavby budou
vodoprávnímu úřadu oznámeny nejméně se 14-ti denním předstihem. Termíny kontrolních prohlídek
budou v jednotlivých úsecích oznámeny stavebníkem, nebo jeho zástupcem, rovněž vlastníkům
okolních nemovitostí, neboť dle ustanovení § 133 odst. 2 příslušný stavební úřad zkoumá mj. i zda
prováděním nebo provozem stavby není nad přípustnou míru obtěžováno její okolí.
Projektovou dokumentaci pro povolení stavby vypracoval Ing. Petr Semerád, Kladno – autorizovaný
technik pro stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství, specializace stavby
zdravotnětechnické, ČKAIT 1005761 pod č. zak. WDG007/2018/07 a datem 09/2019.
Jelikož se jedná o řízení s velkým počtem účastníků řízení, bylo oznámení o zahájení řízení i toto
rozhodnutí doručováno účastníkům řízení veřejnou vyhláškou – v souladu s ustanovením § 144
zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění.
Realizací stavby bude provedena stavba ČOV – technologie, budova, elektroinstalací, vytápěním,
ZTI, venkovním osvětlením, větráním technologických prostor, likvidací dešťových vod a oplocením.
Kanalizační stoky – A0, A1,A2, A3, B0, B1, C0, C1, C2, K1, K2 s osazením revizních a spojovacích
šachet a dvou přečerpávacích stanic.
Spolu s povolením stavby bylo ve výroku rozhodnutí povoleno i související povolení k vypouštění
odpadních vod do vod povrchových – do bezejmenného přítoku vodní nádrže Švihov, za účelem
nezávadné likvidace přečištěných odpadních vod z veřejné kanalizace obce Dolní Kralovice, část
Střítež na 12 měsíců v roce na dobu 10 let.
Účastníci řízení dle § 27 odst. 2 citovaného správního řádu, v souladu s ust. § 109 citovaného
stavebního zákona, byli identifikováni označením pozemků a staveb evidovaných v katastru
nemovitostí – v souladu s ust. § 110 odst. 7 citovaného stavebního zákona.

Ve vodoprávním řízení pro povolení stavby vodního díla byli stanoveni tito účastníci řízení:
dle § 27 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád v platném znění, v souladu s ust. § 109 písm. a)
citovaného stavebního zákona:
- žadatel

dle § 27 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád v platném znění, v souladu s ust. § 109 písm. c) a d)
citovaného stavebního zákona, byli stanoveni tito účastníci řízení:
- LČR, s.p., správa toků oblast povodí Vltavy, Tyršova 1902, 256 01 Benešov – spr. toku
- LČR, s.p., Přemyslova 1106/19, 500 08 Nový Hradec Králové – vl. pozemku dotčeného stavbou
- Povodí Vltavy. s.p., Holečkova 106/8, 150 21 Praha 5 – správa VD Švihov, správa povodí Dol. Vltavy
ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín – vl. infrastruktury
- Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Olšanská 2681/6, 130 00 Praha 3 – vl. infrastruktury
- Hypoteční banka, a.s., Radlická 333/150, 150 00 Praha 5
- Wüstenrot hypoteční banka a.s., Na Hřebenech II 1718/8, 140 00 Praha 4 - Nusle
- Vlastníci pozemků dotčených stavbou a vlastníci stavby na pozemku, na kterém má být stavba
prováděna, a ti, kdo mají k tomuto pozemku nebo stavbě právo odpovídající věcnému břemenu
o Jana Dubová, nar. 29.08.1945, Vojtěšská 439, 284 01 Kutná Hora
o Jaroslav Vadkerti, nar. 01.12.1959, Střítež 28, 257 68 Dolní Kralovice
o Jaroslava Vadkertiová, nar. 14.04.1939, Střítež 28, 257 68 Dolní Kralovice
o Jiří Vavřač, nar. 04.04.1968, Malostranské náměstí 265/6, 118 00 Praha 1
o Andrea Vavřačová, nar. 03.05.1971, Malostranské náměstí 265/6, 118 00 Praha 1
Antonín Nalejvač, nar. 15.03.1977, Střítež 26, 257 68 Dolní Kralovice
o Antonín Nalejvač, nar. 28.06.1950, Střítež 26, 257 68 Dolní Kralovice
o Ludmila Nalejvačová, nar. 12.01.1955, Střítež 26, 257 68 Dolní Kralovice
o Ing. Luboš Krejčí, nar. 29.03.1974, Střítež 48, 257 68 Dolní Kralovice
o Monika Krejčová, nar. 26.05.1974, Střítež 48, 257 68 Dolní Kralovice
o Jiřina Pazderová, nar. 20.06.1954, Poděbradova 231, 258 01 Vlašim
dle § 27 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád v platném znění, v souladu s ust. § 109 písm. e) a f)
citovaného stavebního zákona, byli stanoveni tito účastníci řízení:
- Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním pozemkům
o st. p. 225, 308/1, 309, 307, 312, 314, 306/1, 305/1, 304/2, 304/1, 313/1, 310/2, 310/1,
334, 303, 302, 349, 296, 104/1, 271, 267, 227, 218, 103, 447, 91, 491, 96, 100, 452,
o parc.č. 423/22, 423/23, 423/24, 423/42, 423/25, 423/26, 423/27, 423/28, 423/40,
423/30, 423/31, 423/32, 423/33, 423/34, 423/35, 423/43, 423/51, 423/50, 1555/5,
439/10, 439/16, 439/18, 439/17, 445/17, 446/1, 1974, 1567/7, 1567/2, 1567/4, 1567/3,
1567/5, 1567/6, 436/17, 490/1, 438/1, 454 vše v katastrálním území Dolní Kralovice
- osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním stavbám
o č. popisné 1, 6, 8, 10, 11, 20, 24, 28, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 42, 43
o číslo evidenční 4, 6, 8, 9, vše v katastrálním území Dolní Kralovice
Ve vodoprávním řízení pro povolení nakládání s vodami byli stanoveni tito účastníci řízení:
dle § 27 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád v platném znění:
- žadatel
dle § 27 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád v platném znění byli stanoveni tito účastníci řízení:
- LČR, s.p., správa toků oblast povodí Vltavy, Tyršova 1902, 256 01 Benešov – spr. toku
- Povodí Vltavy. s.p., Holečkova 106/8, 150 21 Praha 5 – správa VD Švihov, správa povodí Dol. Vltavy
Na základě provedeného vodoprávního řízení a předložených podkladů vodoprávní úřad dospěl k závěru, že
vydání stavebního povolení nebude v rozporu s veřejnými zájmy, chráněnými platnou současnou legislativou
a nebudou ani nepřiměřeně omezena práva účastníků řízení. Proto rozhodl tak, jak je uvedeno ve výroku
rozhodnutí.
Správní poplatek dle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích v platném znění nebyl vybrán, neboť
od poplatku dle položky 18. a 17 je osvobozeno vydání stavebního povolení nebo uzavření veřejnoprávní
smlouvy nahrazující v případě staveb pozemních komunikací a veřejně prospěšných staveb realizovaných
státem nebo územním samosprávným celkem.

Poučení účastníků: Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení podat podle ustanovení § 81 a násl.
správního řádu a v souladu s § 82 a § 83 odst. 1 správního řádu, odvolání ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho
oznámení ke Krajskému úřadu Středočeského kraje, Zborovská 11, Praha 5, a to podáním učiněným u OŽP
MěÚ Vlašim.
Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby každý účastník dostal jeden stejnopis a jeden
stejnopis zůstal správnímu orgánu. Nepodá-li účastník řízení potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní
orgán na náklady účastníka. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.
Podané odvolání má v souladu s ustanovením § 85 odst. 1 správního řádu odkladný účinek.

Jana Vrbová
odborná referentka OŽP MěÚ Vlašim
na úseku vodního hospodářství

Obdrží:
žadatel ( DS)
- Obec Dolní Kralovice, náměstí Ludvíka Svobody 6, 257 68 Dolní Kralovice
Účastníci stavebního a vodoprávního řízení:
- Veřejnou vyhláškou
Dotčené orgány: (VV, DS)
- MěÚ Vlaším, J. Masaryka 302, 258 01 Vlašim, OP
- MěÚ Vlaším, J. Masaryka 302, 258 01 Vlašim, OO
- MěÚ Vlaším, J. Masaryka 302, 258 01 Vlašim, OH
- MěÚ Vlaším, J. Masaryka 302, 258 01 Vlašim, SSL
- MěÚ Vlašim, J. Masaryka 302, 258 01 Vlašim, ÚP
- OÚ Dolní Kralovice, náměstí Ludvíka Svobody 6, 257 68 Dolní Kralovice, SÚ
- OÚ Dolní Kralovice, náměstí Ludvíka Svobody 6, 257 68 Dolní Kralovice, sil. správní úřad
- KHS Středočeského kraje, územní pracoviště Benešov, Černoleská 2053, 256 01 Benešov
- HZS Středočeského kraje, územní odbor Benešov, Pod Lihovarem 1816, 256 01 Benešov
- MO Praha, Oddělení ochrany územních zájmů, Hradební 12, 110 05 Praha 1, P.O:BOX 45
Na vědomí: (DS)
- Lesy ČR, s.p., Přemyslova 1106/19, 500 08 Nový Hradec Králové – vl. pozemku
Lesy ČR, správa toků, oblast povodí Vltavy, Tyršova 1902, 256 01 Benešov – správce toku
- Hypoteční banka, a.s., Radlická 333/150, 150 00 Praha 5
- Wüstenrot hypoteční banka a.s., Na Hřebenech II 1718/8, 140 00 Praha 4 - Nusle
- SH ČMS Hasiči Střítež, Střítež 43, 257 68 Dolní Kralovice – vl. pozemku
- ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín – Podmokly – vl. infrastruktury
- Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Olšanská 2681, 130 84 Praha 3– vl. infrastruktury
- Povodí Vltavy, s.p., Grafická 36, 150 21 Praha 5
- ČIŽP, Oblastní inspektorát Praha, Oddělení ochrany vod, Wolkerova 40/11, 160 00 Praha 6

Tato písemnost musí být vyvěšena nejméně po dobu 15 dnů na úřední desce MěÚ Vlašim a OÚ Dolní
Kralovice a zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový přístup.
Po vyplnění dat vyvěšení a sejmutí bude vrácena Odboru životního prostředí Městského úřadu
Vlašim

Datum vyvěšení:……………………… Datum sejmutí: …………………………
Podpis a razítko oprávněné osoby, která potvrzuje vyvěšení a sejmutí vyrozumění.

(Držitelům DS doručeno prostřednictvím datové schránky Města Vlašim, v souladu s ustanovením §
17 a § 18 zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, v
platném znění.)

