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Praha, dne 30. 9. 2015

Věc: Vodovodní přivaděč pro obce Velké Přílepy, Statenice a Úholičky, kat. ú. Velké Přílepy, kat. ú.
Úholičky, kat. ú. Únětice u Prahy a kat. ú. Žalov - stavební povolení

DOPLNĚNÍ OZNÁMENÍ
ZAHÁJENÍ VODOPRÁVNÍHO ŘÍZENÍ
V E Ř E J NO U V Y H L Á Š K O U
Městský úřad Černošice jako věcně a místně příslušný vodoprávní úřad podle § 106 odst. 1
zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (dále vodní zákon), ve znění
pozdějších předpisů, a speciální stavební úřad podle § 15 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o
územním plánování a stavebním řádu, (dále jen stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů,
oznamuje, v souladu s § 115 vodního zákona, že na návrh obce Velké Přílepy, IČ: 00241806,
Pražská 162, 252 64 Velké Přílepy, CZ-NACE: 841100, obce Statenice, IČ: 00241679, Statenická
23, 252 62 Statenice, CZ-NACE: 84110 a obce Úholičky, IČ: 00640727, Roztocká 6, 252 64
Úholičky, CZ-NACE: 84110, zastoupených na základě plné moci Ing. Liběnou Knapovou, IČ:
71371753, bytem ul. 28. října 933/11, 250 88 Čelákovice, bylo zahájeno vodoprávní řízení ve věci:
stavebního povolení pro vodní dílo v souladu s § 15 odst. 1 vodního zákona a podle § 115
stavebního zákona - Vodovodní přivaděč pro obce Velké Přílepy, Statenice a Úholičky, kat. ú.
Velké Přílepy, kat. ú. Úholičky, kat. ú. Únětice u Prahy a kat. ú. Žalov.
Projektová dokumentace: „Vodovodní přivaděč Velké Přílepy, Statenice, Úholičky“, kterou
vypracovala Ing. Liběna Knapová, autorizovaný inženýr pro stavby vodního hospodářství a
krajinného inženýrství (ČKAIT – 0008928) v červenci 2015, řeší stavbu vodovodního přivaděč pro
obce Velké Přílepy, Statenice a Úholičky, kat. ú. Velké Přílepy, kat. ú. Úholičky, kat. ú. Únětice u
Prahy a kat. ú. Žalov.
Vodovodní přivaděč
Je navržen vodovodní přivaděč PE100 D250/14,8 srd.17 v délce 3198,5 m včetně 2 ks
armaturních šachet, 4 ks podzemních hydrantů (kalníků) a 3 ks vzdušníkových šachet. Jedná se o
posílení stávajícího přivaděče PVC D160, který již kapacitně nevyhovuje. Začátek stavby je
umístěn ve stávající armaturní šachtě AŠ0 VDJ Žalov. Vedle AŠ0 bude osazena nová vodoměrná
šachta. Vodovodní přivaděč se ve stávající armaturní šachtě AŠ2 u odbočky na obec Úholičky
napojí na stávající potrubí 2x DN 150, které dále pokračuje do VDJ Velké Přílepy. Šachta AŠ2
bude stavebně upravena a přestrojena. Součástí stavby bude úprava a přestrojení šachty VŠ na
stávajícím přivaděči mezi AŠ2 a VDJ Velké Přílepy. Pro odkalení vodovodu budou provedeny z
přivaděče odbočky a osazeny podzemní hydranty H80. Vzdušníkové šachty budou provedeny z
betonových skruží DN 1200 a osazeny na přivaděč.
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Stavba vodního díla je umístěna na pozemcích č. parc. 3841/18, 3841/19, 3087/1, 3087/5, 3087/7,
3834/13, 3830/11, 3835/8, 3837/5, 3830/2, 3830/15, 3836/1 a 3829/10 v kat. ú. Žalov, na
pozemcích č. parc. 387, 405, 386/1, 411, 412 a 413 v kat. ú. Únětice u Prahy, na pozemcích č.
parc. 351/3, 491, 497 a 404/2 v kat. ú. Úholičky a na pozemku č. parc. 262 v kat. ú. Velké Přílepy v
souladu s územním rozhodnutím pod č.j.: MURO 3320/2013/Ko/SÚ vydaným stavebním úřadem
Roztoky ze dne 30.10.2013 s nabytím právní moci dne 16.12.2013. Stavební úřad Roztoky ke
stavbě vydal souhlas podle § 15 stavebního zákona pod č.j.: 449/2015/Mk/SÚ ze dne 18.2.2015.
Okruh účastníků řízení stanovil vodoprávní úřad dle ust. § 118 odst. 3 stavebního zákona a jsou
jimi vedle žadatele vlastníci pozemků, na nichž má být stavba prováděna na pozemcích č. parc.
3841/18, 38/19, 3087/1, 3087/7, 3834/13, 3830/11, 3835/8, 3837/5, 3830/2 a 3829/10 v kat. ú.
Žalov, na pozemcích č. parc. 387, 405, 386/1, 411, 412 a 413 v kat. ú. Únětice u Prahy, na
pozemcích č. parc. 351/3, 491, 497 a 404/2 v kat. ú. Úholičky a na pozemku č. parc. 262 v kat. ú.
Velké Přílepy, vlastníci sousedních pozemků a majitelé podzemních sítí Česká telekomunikační
infrastruktura a.s., PREdistribuce, a.s., ČEZ Distribuce, a.s. a RWE Distribuční služby, s.r.o.,
jejichž vlastnické právo může být prováděním stavby přímo dotčeno.
Na základě smlouvy o vytvoření dobrovolného svazku obcí Přivaděč VPSÚ jsou do oznámení MěÚ
Černošice pod č.j.: MUCE 49579/2015 OZP/V/Kut-ozn ze dne 7.9.2015 doplněny investoři stavby,
tj. obec Statenice, IČ: 00241679, Statenická 23, 252 62 Statenice, a obec Úholičky, IČ: 00640727,
Roztocká 6, 252 64 Úholičky.
Ostatní části oznámení č.j.: MUCE 49579/2015 OZP/V/Kut-ozn ze dne 7.9.2015 se nemění.
Podaná žádost poskytuje dostatečný podklad pro posouzení navrhovaných staveb a
vodoprávnímu úřadu jsou známy poměry na staveništi. Proto se podle § 112 odst. 2 stavebního
zákona upouští od ústního jednání a ohledání na místě.
Dotčené orgány mohou uplatnit závazná stanoviska a účastníci řízení své námitky, popřípadě
důkazy nejpozději do 10 dnů od doručení tohoto oznámení, jinak k nim nebude přihlédnuto.
V souladu s § 114 stavebního zákona může účastník řízení uplatnit námitky proti projektové
dokumentaci, způsobu provádění a užívání stavby, nebo požadavkům dotčených orgánů, pokud je
jimi přímo dotčeno jeho vlastnické právo nebo právo založené smlouvou provést stavbu nebo
opatření nebo právo odpovídající věcnému břemenu k pozemku nebo stavbě. Účastník řízení ve
svých námitkách uvede skutečnosti, které zakládají jeho postavení jako účastníka řízení, a důvody
podání námitek; k námitkám, které překračují rozsah uvedený ve větě první, se nepřihlíží.
K námitkám účastníků řízení, které byly nebo mohly být uplatněny při územním řízení, při
pořizování regulačního plánu nebo při vydání územního opatření o stavební uzávěře anebo
územního opatření o asanaci území, se nepřihlíží.
Účastníci řízení mohou nahlédnout do podkladů pro rozhodnutí na Městském úřadu Černošice,
OŽP, Podskalská 19, Praha 2, č. dveří 525, 5. patro v úřední hodiny.

otisk úředního razítka

Mgr. Lucie Kutláková
oprávněná úřední osoba
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Vodoprávní povolení podléhá správnímu poplatku ve výši 3 000,- Kč. Správní poplatek byl
vyměřen investorovi podle zákona č. 634/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů, položky 18 odst.
1 písm. h) sazebníku a je splatný na účet města Černošice, číslo účtu 000019-0388063349/0800,
konstantní symbol: 378, variabilní symbol: 061361, specifický symbol: 45714. Kopie dokladu o
zaplacení poplatku musí být zaslána na MěÚ Černošice, OŽP, oddělení vodního hospodářství.
Toto oznámení se doručuje účastníkům řízení veřejnou vyhláškou. Po dobu 15 dnů bude vyvěšeno
na úřední desce Městského úřadu Černošice, pracoviště Podskalská 19, Praha 2. Poslední den
této lhůty je dnem doručení.

……… ………..
vyvěšeno dne

razítko

…........................
sejmuto dne

Rozdělovník:
Účastníci řízení dle § 118 stavebního zákona - na dodejku:
1. Obec Velké Přílepy, Pražská 162, 252 64 Velké Přílepy, Obec Statenice, Statenická 23, 252 62
Statenice, a Obec Úholičky, Roztocká 6, 252 64 Úholičky, zastoupené: Ing. Liběna Knapová,
ul. 28. října 933/11, 250 88 Čelákovice (datovou schránkou)
Ostatní účastníci řízení dle § 118 stavebního zákona – veřejnou vyhláškou
2. Česká telekomunikační infrastruktura a.s.
3. PREdistribuce, a.s.
4. RWE Distribuční služby, s.r.o.
5. ČEZ Distribuce, a.s.
6. vlastníci pozemků č. parc. 3841/18, 38/19, 3087/1, 3087/7, 3834/13, 3830/11, 3835/8, 3837/5,
3830/2 a 3829/10 v kat. ú. Žalov, č. parc. 387, 405, 386/1, 411, 412 a 413 v kat. ú. Únětice u
Prahy, č. parc. 351/3, 491, 497 a 404/2 v kat. ú. Úholičky, č. parc. 262 v kat. ú. Velké Přílepy, a
vlastníci sousedních pozemků
Dotčené orgány:
7. SÚ Roztoky (datovou schránkou)
8. HZS Středočeského kraje, pracoviště Řevnice, Havlíčkova 174, 252 30 Řevnice
(datovou schránkou)
9. Krajská hygienická stanice Stř. kraje, Dittrichova 17, 128 01 Praha 2 (datovou schránkou)
Na vědomí:
10. Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, Zborovská 81/11,
15021 Praha 5 (datovou schránkou)
11. Vodovody a kanalizace Beroun, a.s., Mostníkovská 255, 266 41 Beroun (datovou schránkou)
12. Severočeské vodovody a kanalizace, a.s., Přítkovská 1689, 415 50 Teplice
(datovou schránkou)
13. „1. Vodohospodářská spol. s r. o., Kladenská 132, 252 64 Velké Přílepy (datovou schránkou)
14. OÚ Velké Přílepy - k vyvěšení na úřední desku (datovou schránkou)
15. OÚ Únětice - k vyvěšení na úřední desku (datovou schránkou)
16. OÚ Úholičky - k vyvěšení na úřední desku (datovou schránkou)
17. OÚ Statenice - k vyvěšení na úřední desku (datovou schránkou)
18. MěÚ Roztoky - k vyvěšení na úřední desku (datovou schránkou)
19. MěÚ Černošice, OŽP – k vyvěšení na úřední desku
20. OŽP - spisy/Kut
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