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ROZHODNUTÍ 

 

Výroková část: 

Městský úřad Český Brod, odbor životního prostředí a zemědělství, jako vodoprávní úřad příslušný podle 
§ 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 (dále jen "vodní zákon"), místně příslušný podle § 11 odst. 1 
písm. a) a b) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „správní řád“) a 
speciální stavební úřad příslušný podle § 15 odst. 5 a 6 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 a společném územním a stavebním řízení (dále jen "společné 
řízení") posoudil dle § 115 vodního zákona ve vodoprávním řízení a podle § 94o stavebního zákona 
žádost o společné povolení, kterou dne 7.10.2021 podali 

Barbora Reinischová, nar. 21.11.1975, Čihákova 405, 290 01  Poděbrady 1, 
 a 
Ivana Jirkalová, nar. 27.12.1965, Zborovská 1285, 282 01  Český Brod, 
Richard Huk, nar. 11.2.1966, Poděbradská 1308, 360 01  Karlovy Vary 1, 
Ivana Huková, nar. 7.9.1968, Poděbradská 1308, 360 01  Karlovy Vary 1, 
Ing. Irena Salvová, nar. 21.5.1971, Hluboký Důl 106, 280 02  Kolín 2, 
Ing. Jaroslav Salva, nar. 15.10.1971, Hluboký Důl 106, 280 02  Kolín 2, 
Ing. Jakub Vacek, nar. 16.6.1986, Pod Jiřím 228, 251 66  Senohraby, 
Vít Přikryl, nar. 5.8.1994, Hlušovická 190, 779 00  Olomouc 9, 
které zastupuje Barbora Reinischová, nar. 21.11.1975, Čihákova 405, 290 01  Poděbrady 1 

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

 

I. Podle § 15 odst. 6 vodního zákona, § 94p odst. 1 a 115 stavebního zákona a 
§ 13a vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a 
stavebního řádu 

s c h v a l u j e   s t a v e b n í   z á m ě r 

na stavbu:   Novostavba vodovodního a kanalizačního řadu včetně přípojek 

(1x vodovodní a 6 x kanalizační přípojka) 

 

(dále jen "stavba") na pozemku parc. č. 169/59 (orná půda), parc. č. 169/62 (orná půda), parc. č. 169/63 
(orná půda), parc. č. 169/65 (orná půda), parc. č. 169/68 (orná půda), parc. č. 169/69 (orná půda), parc. 
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č. 169/171 (ostatní plocha), parc. č. 183/1 (ostatní plocha), parc. č. 374 (ostatní plocha) v katastrálním 
území Tuchoraz. 

 

Stavební objekty: 

SO.01 Vodovodní řad (vedený na pozemcích 169/171, 183/1, 374 v k.ú Tuchoraz) 

PE100RC2, SDR11 d110/10 – celková délka 49,60m 

Vodovodní řad je určen pouze pro zásobování jednoho pozemku. 

1 x vodovodní přípojka pro parc. č. 169/59 v k.ú. Tuchoraz 

SO.02 Kanalizační řad (vedený na pozemcích 169/171, 183/1, 374 v k.ú Tuchoraz) 

PE100RC2, SDR11 d90/8,2 – celková délka 203,95 m 

6 x kanalizační přípojka pro parc. č. 169/59, 169/62, 169/63, 169/65, 169/68 a 169/69 v k.ú Tuchoraz 

 

Údaje o předmětu rozhodnutí: 
Název kraje Středočeský 
Název obce Tuchoraz 
Identifikátory katastrálních území 771384 
Názvy katastrálních území Tuchoraz 
Parcelní čísla dle evidence katastru nemovitostí parc. č. 169/171, 183/1, 374, 169/59, 169/68, 

169/65, 169/63, 169/62, 169/69  
v katastrálním území Tuchoraz 

Vodovodní řad 
Přímé určení polohy (konec stavby)  X: 1051493,94   Y: 712685.26 
Přímé určení polohy (začátek stavby) 

X: 1051534,10   Y: 712714,09 
Kanalizační řad  
Přímé určení polohy (konec stavby) X: 1051370,26   Y: 712591,24 
Přímé určení polohy (začátek stavby)  X: 1051532,69   Y: 712714,41 
  
Stavby vodovodních řadů  vodovodní řady zásobovací sítě 
Odběry pro pitné účely zásobování obyvatelstva 
Stavby kanalizačních stok  stoková síť - tlaková 
Kanalizační soustava (Č 24) kanalizace pro veřejnou potřebu 
Počet napojených obcí 1 
Zpracování provozního řádu uloženo ANO 
Název vodního díla Vodovodní a kanalizační řad včetně přípojek  
Vodovodní řady 
Druh vodovodního řadu (Č 28) zásobovací síť 
Celková délka řadů 49,60 m 
Stoková síť 
Druh stokové sítě (Č 42) tlaková 
Celková délka stok 203,95 m 
Zpracování provozního řádu uloženo ANO 

 
 
Vodovod (SO 01):  
Nový vodovodní řad „A“ je budován z potrubí PE100RC2, SDR11. Tento řad bude napojen na stávající 
vodovodní řad PVC o profilu DN100 (PE d110), napojení bude provedeno na pozemku p. č. 374, k. ú. 
Tuchoraz. Délka vodovodního řadu (větve) je 49,6 m. Vodovodní potrubí bude uloženo v hl. (cca 1,5 m).  
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Vodovodní přípojka (pro p. č. 169/59 v k. ú. Tuchoraz): 
Vodovodní přípojka bude napojena pod tlakem (za provozu) boční navrtávkou a ukončena za hranicí 
pozemku pojezdnou vodoměrnou šachtou. Potrubí přípojky je navrženo z materiálu PE-HD100RC2, 
SDR11 (PN16). Délka vodovodní přípojky (d32/3,0) – 3,2 m.  
 
Tlaková kanalizace (SO 02):  
Nový kanalizační řad „A“ je budován z plastového potrubí PE100RC2, SDR11 90/8,2. Tento řad splaškové 
kanalizace bude napojen na stávající řad tlakové splaškové kanalizace PE d110, napojení bude 
provedeno na pozemku p. č. 374, k. ú. Tuchoraz. Délka kanalizačního řadu je 203,95 m.  
 
Kanalizační přípojky (pro p. č. 169/65, 169/63, 169/68, 169/62, 169/69, 169/59 v k. ú. Tuchoraz): 
Na řad tlakové kanalizace PE d90 se kanalizační přípojky napojí pomocí T-kusu d90/50. Za hranicí 
pozemků (nejdéle 2 m za hranicí) bude osazena domovní typová čerpací stanice s kalovým čerpadlem. 
Potrubí přípojek je navrženo z materiálu PE 100RC2, SDR11 (PN 6). Délka kanalizačních přípojek je 3,7 m 
pro p. č. 169/65, 169/63, 169/62, 169/59 a 3,65 m pro p. č. 169/69 a 169/68. 

 

II. Stanoví podmínky pro umístění stavby: 

1. Stavba bude umístěna v souladu s předloženou dokumentací „Novostavba vodovodního a 
kanalizačního řadu“ a v souladu s předloženými projekty na stavby kanalizačních a vodovodní 
přípojky, které obsahují výkres současného stavu území v měřítku katastrální mapy se zakreslením 
stavebního pozemku, požadovaným umístěním stavby, s vyznačením vazeb a vlivů na okolí, 
zejména vzdáleností od hranic pozemku a sousedních staveb. Projektovou dokumentaci vypracoval  
M. Křeč (zodpovědný projektant Ing. Martin Závodný - ČKAIT 0009269 a Ing. Petr Štěpánek - ČKAIT 
0008399) v červenci 2021. 

 

III. Podmínky a povinnosti pro provedení stavby: 

1. Stavba vodovodního a kanalizačního řadu bude provedena podle projektové dokumentace 
„Novostavba vodovodního a kanalizačního řadu“, vypracoval M. Křeč v červenci 2021. Zodpovědný 
projektant Ing. Martin Závodný (ČKAIT 0009269), ověřené vodoprávním úřadem; případné změny 
nesmí být provedeny bez předchozího povolení vodoprávního úřadu. 

2. Stavba související vodovodních a kanalizačních přípojek bude provedena podle projektové 
dokumentace, kterou vypracoval M. Křeč v červenci 2021. Zodpovědný projektant Ing. Petr 
Štěpánek (ČKAIT 0008399), ověřené vodoprávním úřadem; případné změny nesmí být provedeny 
bez předchozího povolení vodoprávního úřadu. 

3. Stavba bude prováděna tak, aby nedošlo k ohrožení kvality povrchových a podzemních vod, ani 
k nežádoucímu ovlivnění vodních poměrů v dané lokalitě.  

4. Používané mechanizační prostředky musí být v dobrém technickém stavu a musí být dodržována 
taková preventivní opatření, aby bylo zabráněno případným úkapům či únikům ropných látek.  

5. Při provádění stavby je nutno dodržet předpisy týkající se bezpečnosti práce a technických zařízení, 
zejména, a dbát o ochranu zdraví osob na staveništi. 

1. Vodoprávní úřad bude zván na pravidelné kontrolní prohlídky stavby - Stavebník oznámí stavebnímu 
úřadu tyto fáze výstavby pro provedení kontrolní prohlídky stavby: 

1. kontrolní prohlídka – fáze předání staveniště; 
2. kontrolní prohlídka – fáze zkoušek vodotěsnosti  
3. závěrečná kontrolní prohlídka  - před vydáním kolaudačního souhlasu 

6. V případě, že v rámci realizace stavby dojde k dotčení hladiny podzemní vody, je nutno neprodleně 
požádat příslušný vodoprávní úřad o povolení k nakládání s podzemními vodami – k jejich čerpání za 
účelem snižování hladiny. 

7. Před započetím zemních prací budou vytyčeny veškeré inženýrské sítě v okolí stavby. 

8. Na stavbě bude veden stavební deník. 



Č.j. MUCB 62978/2021 str. 4 

 
9. Při provádění stavby musí být dodrženy požadavky dotčených správních úřadů a správců sítí: 

a) Městský úřad Český Brod, odbor výstavby a územního plánování, náměstí Husovo 70, 282 01, 
Český Brod, pod č.j.: MUCB 54706/2021, ze dne 24.9.2021. 

Z hlediska státní památkové péče - Na základě ustanovení § 29 zákona č. 20/1987 Sb., o státní 
památkové péči, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákona o památkové péči) je akce 
přípustná při dodržení následujících podmínek: 

1. V případě jakýchkoli výkopových prací je stavebník v souladu s ustanovením § 22, odst. 2 
zákona č. 20/1987 Sb. už od doby přípravy stavby povinen oznámit svůj záměr Archeologickému 
ústavu AV ČR Praha, Letenská 4, 118 01 Praha 1, a umožnit jemu nebo oprávněné organizaci 
provést na dotčeném území záchranný archeologický výzkum. 

2. V případě, že v souvislosti s přípravou stavby nebo při jejím provádění dojde 
k archeologickým nálezům, je stavebník ve smyslu § 23, odst. 7, zákona č. 20/87 Sb., povinen 
ihned podat oznámení stavebnímu úřadu a orgánu státní památkové péče, popřípadě 
Archeologickému ústavu AV ČR Praha a učinit nezbytná opatření, aby nález nebyl poškozen nebo 
zničen (§127 stavebního zákona). 

3. V případě, že by se v trase stavby nacházela nějaká neevidovaná drobná stavba (boží muka, 
mezník, atd.), je stavebník povinen ji v dostatečné vzdálenosti obejít, tak aby nebyla poškozena. 
Pokud by to nebylo možné, bude stavebník jiný postup předem konzultovat se zástupcem 
památkové péče. 

Z hlediska ochrany ovzduší 

Investor – dodavatel provede při realizaci akce, při postupech, které mohou vyvolat zvýšenou 
prašnost taková technická opatření, aby nedocházelo k obtěžování obyvatel vnášením 
znečišťujících látek do ovzduší (např. údržbu přístupových komunikací, zkrápění, zajištění 
sypkých materiálů při přepravě, eventuelně při jeho skladování, apod. 

Z hlediska ochrany ZPF 
  Pokud si realizace vyžádá dobu delší než 1 rok, bude třeba požádat orgán ZPF o souhlas 

k dočasnému odnětí předmětných částí pozemků ze ZPF. Odnětí bude v takovém případě 
zpoplatněno.  

b) Krajská hygienická stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze, Územní pracoviště v Kolíně, 
Karlovo náměstí 44, 280 00 Kolín pod čj. S-KHSSC 46196/2021ze dne 10.9.2021: 

Před vydáním kolaudačního souhlasu budou KHS předloženy výsledky laboratorního rozboru 
vzorku vody z konce nového řadu H. Rozbor bude proveden včetně odběru vzorků 
akreditovanou nebo autorizovanou laboratoří v rozsahu „krácený“ rozbor dle § 3 odst. 1 zákona 
ve spojení s § 4 odst. 7 písm. a) vyhl. MZ č. 2520/2004 Sb., kterou se stanoví požadavky na 
pitnou a teplou vodu a rozsah a četnost její kontroly (dále jen „vyhláška 252“, ve znění pozd. 
předpisů. 

Před vydáním kolaudačního souhlasu budou předloženy doklady o použitých materiálech 
určených pro styk s pitnou vodou dle požadavku § 5 zákona ve spojení s § 3 odst. 1 vyhlášky MZ 
č. 409/2005 Sb. o hygienických požadavcích na výrobky přicházející do přímého styku s vodou a 
na úpravu vody (dále jen „vyhláška 409“), ve znění pozd. předpisů. 

c) 1. SčV, a.s., Novohospodská 93, 261 012 Příbram ze dne 17.9.2021 pod zn. 
TÚŘ/O2180066814/21. 

I. Při stavbě sítí dojde ke styku s podzemními sítěmi ve správě 1. SčV, a.s., které musí být 
vytyčeny provozovatelem v případě, že veřejná část přípojky není prodloužena na 
pozemek. 

II. Dle zákona 274/2001 Sb., § 11 odst. 2: Potrubí vodovodu pro veřejnou potřebu včetně 
jeho přípojek a na ně napojených vnitřních rozvodů nesmí být propojeno s vodovodním 
porubím z jiného zdroje vody, než je vodovod pro veřejnou potřebu.  

III. U přípojek, které jsou investorem prováděny od připojení na hlavní řad až po 
vodoměrnou soustavu, musí být vlastní napojení provedeno provozovatelem 1. SčV, a.s., 
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popřípadě ho investor může provést na základě souhlasu od vedoucího provozu Český 
Brod. 

IV. V případě již provedeného prodloužení vodovodní přípojky na pozemek investora není 
třeba kontrola (viz bod III), ale požadujeme u vodovodní přípojky spoj provést 
nerozebíratelnou spojkou HAWLW typ číslo 6300 a 6320. Pro případnou kontrolu je 
třeba provést fotodokumentaci provedeného spoje. 

V. V případě použití filtru ve vodoměrné sestavě požadujeme tento osadit až za 
vodoměrem. 

VI. Vodoměrnou šachtu doporučujeme plastovou korugovanou o min. rozměrech: kruhová 
průměr 120 cm, oválná 120 x 100 cm. 

VII. Materiálem pro vodovodní přípojku bude PE 100 RC SDR 11 příslušného profilu. 

VIII. Maximální množství dodané vody pro tento RD bude 144 m3/rok. 

IX. Po ukončení stavby požadujeme předat zaměření skutečného provedení stavby na CD 
nosiči ve formátu „JTSK“ – dgn, dyf nebo vyk. 

X. Před zahájením trvalého užívání přípojky je investor povinen sepsat smlouvu o odběru 
vody. Podmínkou uzavření odběratelské smlouvy je splnění všech podmínek vydaných 
ve vyjádřeních provozovatele k předmětné stavbě přípojky. 

XI. Dle zákona 183/2006 Sb. projektant odpovídá za správnost, celistvost, úplnost a 
bezpečnost stavby podle této dokumentace, jakož i za technickou a ekonomickou 
úroveň projektu technologických zařízení, včetně vlivů na ŽP. 

XII. Budou splněny vydané podmínky dle přílohy 1. Další doplňující podmínky k provádění 
stavby. 

d) 1. SčV, a.s., Novohospodská 93, 261 012 Příbram ze dne 17.9.2021 pod zn. 
TÚŘ/O21800066813/21. 

I. Při provádění stavby požadujeme přizvat k přejímkám jednotlivých úseků stavby 
(konzultace změn, tlaková zkouška vodovodního řadu atd.). 

II. Po dokončení stavby požadujeme předat kompletní dokumentaci: 

 Skutečné provedení stavby 

 Geodetické zaměření skutečného provedení stavby včetně CD 

 Protokoly o tlakové zkoušce vodovodního potrubí  

 Doklady o dezinfekci a proplachu vodovodního potrubí 

 Doklady o proměření signalizačního vodiče 

 Kopie stavebního deníku 

 Pořízenou fotodokumentaci stavby, protokolů o shodě atd. 

III. Dodržte ochranná pásma vodovod. sítí dle zákona č. 274/2001 Sb. Ochranná pásma 
nesmí být zastavěná, osázená trvalými porosty a nesmí se na nich zřizovat skládky a 
provádět terénní úpravy, musí být provozovateli přístupná pro případné opravy a 
plynulé provozování. Doporučujeme dodržet požadovaný manipulační prostor pro 
mechanizaci provozovatele, který činí 1 m na každou stranu od ochranného pásma 
vodovodu. 

IV. Dodržte nejmenší dovolené vodorovné a svislé vzdálenosti pro souběh a křížení trubního 
vedení s ostatním vedením. 

V. Dle § 159 zákona 183/200Sb. odst. 2, projektant odpovídá za správnost, celistvost, 
úplnost a bezpečnost stavby podle této dokumentace, jakož i za technickou a 
ekonomickou úroveň projektu technologických zařízení, včetně vlivů na ŽP. 

VI. Budou splněny vydané podmínky dle přílohy 1. Další doplňující podmínky k provádění 
stavby. 

e) Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje, územního odboru Kolín, Polepská 634, 280 02 
Kolín pod čj.: HSKL-9967-2/2021-KO ze dne 20.10.2021. 
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f) ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín IV – Podmokly pod zn. 001118133985 ze dne  

8.9.2021: 

1. Při budování vodovodu v místě křížení s podzemní kabelovým vedením dodržet minimální 
vzdálenost 0,20 m za předpokladu uložení v techn. kanálu nebo chráničkách, nechráněné 0,40 
m. Při souběhu s kabely NN dodržet minimální vzdálenost 0,40 m od svislé roviny krajního vodiče 
trasy podzemních vedení.  

2. Při budování kanalizace v místě křížení s podzemní kabelovým vedením dodržet minimální 
vzdálenost 0,30 m s kNN a 0,5 m s kVN, při souběhu kanalizace s podzemním kabelovým 
vedením dodržet minimální vzdálenost 0,50 m s kNN i kVN od svislé roviny krajního vodiče trasy 
podzemních vedení. 

3. Vytýčení trasy kabelů je pouze informativní a pracovníci žadatele musí být s tímto seznámeni. 
Veškeré práce v ochranném pásmu kabelového vedení musí být prováděny pouze ručně bez 
poškození kabelů. Každé poškození kabelů, včetně sebemenšího narušení jejich pláště, ohlásí 
žadatel neprodleně na poruchovou linku. Po provedeném ohledání místa poškození 
zaměstnancem provozovatele zajistí provozovatel distribuční soustavy opravu poškozeného 
zařízení na náklady žadatele. Před záhozem výkopu v ochranném pásmu kabelu ČEZ Distribuce 
a.s. musí být o ukončení prací vyrozuměna místně příslušná provozní služebna, která provede 
kontrolu řádného uložení kabelu ČEZ Distribuce a.s. a jejich krytí a ověří, zda cizí zařízení uloženo 
v souladu s ČSN se zápisem provedené kontrole do stavebního deníku.  

4. Základy všech stavebních a doplňkových stavebních objektů musí být umístěny tak, že nejbližší 
hrana bude ve vzdálenosti minimálně 0,6 m od svislé roviny krajního vodiče podzemních vedení.  

5. Podmínkou pro zahájení činnosti v blízkosti zařízení distribuční soustavy, resp. v ochranném 
pásmu je platné sdělení o existenci zařízení v majetku společnosti ČEZ Distribuce, a.s., pro výše 
uvedené zájmové území, které získáte prostřednictvím Geoportálu, při dodržení podmínek 
uvedených ve sdělení a v tomto vyjádření.  

6. V dostatečném časovém předstihu před zahájením prací je nutné podat žádost o udělení 
souhlasu s činností a umístěním stavby v blízkosti zařízení distribuční soustavy, resp. 
v ochranném pásmu. Při realizaci stavby je nutné se řídit podmínkami, které budou stanoveny v 
případě kladného posouzení podané žádosti.  

7. Místa křížení a souběhy ostatních zařízení a staveb se zařízeními energetickými 
komunikačními systémy pro elektronickou komunikaci nebo zařízeními technické infrastruktury 
musí být vyprojektovány a provedeny v souladu s platnými normami a předpisy.  

 8. V případě nadzemního vedení nn budou pro stavby a konstrukce dodrženy odstupové 
vzdálenosti uvedené v PNE 33 3302 a hranu výkopu doporučuje při realizaci stavby umístit min. 
1 m od základové části podpěrného bodu.  

9. Při realizaci stavby a/nebo provádění související činnosti nesmí dojít v žádném případě 
k nebezpečnému přiblížení osob, věcí, zařízení nebo mechanismů a strojů k živým částem pod 
napětím, tj. musí být dodržena minimální vzdálenost 1 m od živých částí zařízení nn, 2 m od 
vedení vn a 3 m od vedení vvn, dle PNE 33 0000-6 s vazbou na ČSN EN 50110-1, pokud není větší 
vzdálenost stanovena v jiném předpisu. V případě, že nebude možné dodržet, je žadatel povinen 
požádat o vypnutí předmětného elektrického zařízením, případně o dočasné zaizolování vodičů 
nn.  

10. Pracovníci provádějící práce budou prokazatelně poučeni o nebezpečí, které hrozí při 
nedodržení bezpečnostních předpisů. S ohledem na provádění prací v blízkosti zařízení 
distribuční soustavy, resp. v ochranném pásmu upozorňujeme na možnost nebezpečných vlivů 
od elektrického zařízení. Opatření proti těmto vlivům je na straně žadatele, dodavatele prací 
nebo jimi pověřených osobách. ČEZ Distribuce, a.s. nepřevezme žádnou zodpovědnost za 
případné škody, které vzniknou následkem poruchy nebo havárie elektrického zařízení za 
nepředvídaných okolností nebo nedodržením výše uvedených podmínek.  

11. Stavbou nebude narušeno stávající uzemnění nadzemního vedení ani statika podpěrných 
bodů. Nebude-li možné toto dodržet, je nutné situaci řešit formou přeložky zařízení distribuční 
soustavy ve smyslu § 47 zákona č. 458/2000 Sb., v platném znění.  
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12. V případě činnosti a/nebo stavby v blízkosti elektrického vedení, resp. v ochranném pásmu 
bude dotčený prostor ze všech stran možného přístupu/vjezdu po celou dobu realizace viditelně 
označen výstražnou cedulí.  

13. Umístěním stavby nesmí dojít ke ztížení přístupu našich pracovníků a pracovníků námi 
pověřených firem k zařízení v majetku společnosti ČEZ Distribuce, a.s. Při případné úpravě 
povrchu nesmí dojít ke změně výškové nivelity země oproti současnému stavu.  

14. Musí být dodrženy Podmínky pro práce v ochranných pásmech zařízení, které jsou 
v platném znění k dispozici na www.cesdistribuce.cz, popř. jsou součástí vydaného sdělení o 
existenci zařízení v majetku společnosti ČEZ Distribuce, a.s. 

15. Dojde-li k obnažení podzemního vedení nebo k poškození energetického zařízení, sítě pro 
elektronickou komunikaci nebo zařízení se sítí pro elektronickou komunikaci související nebo 
zařízení technické infrastruktury ve vlastnictví ČEZ Distribuce, a.s. nahlaste nám prosím tuto 
skutečnost bezodkladně jako poruchu na bezplatnou linku. Poškození nebo mimořádné události 
způsobené na zařízení žadatelem, dodavatelem prací nebo jimi pověřenými osobami budou 
opraveny na náklady viníka. Zahrnutí obnažených, případně poškozených částí podzemního 
vedení může být provedeno pouze po souhlasu vydaném společností ČEZ Distribuce, a.s.  

16. Pokud stavbou dojde k dotčení el. vedení a je nutné před započetím výkopových prací 
zažádat o vytyčení distribučního vedení v místě stavby. 

17. Veškeré práce v ochranném pásmu kabelového vedení musí být prováděny pouze ručně bez 
poškození kabelů. Každé poškození kabelů, včetně sebemenšího narušení jejich pláště, ohlásí 
žadatel neprodleně na poruchovou linku. Po provedeném ohledání místa poškození 
zaměstnancem provozovatele zajistí provozovatel distribuční soustavy opravu poškozeného 
zařízení na základě žadatele. 

g) Obec Tuchoraz ze dne 2.9.2021 pod čj.: OÚ/404/2021 a OÚ/405/2021: 

Po dokončení uvedené stavby bude komunikace p.č. 374 v k.ú. Tuchoraz, která bude stavbou 
dotčena, uvedena do původního stavu a protokolárně předána zástupci obce Tuchoraz. 
Stavebník zajistí vytyčení inženýrských sítí, aby nedošlo k poškození, pokud dojde k poškození, 
na vlastní náklady zajistí opravu. 

10. Stavebník oznámí vodoprávnímu úřadu v dostatečném časovém předstihu (nejméně 15 dnů), kdy je 
možné na stavbě vykonat závěrečnou kontrolní prohlídku před vydáním kolaudačního souhlasu.  

11. Při provádění stavby budou dodrženy tyto další podmínky a povinnosti: 
a) Po dokončení stavby požádá stavebník Městský úřad Český Brod, odbor životního prostředí a 

zemědělství, o kolaudační souhlas (o povolení k užívání vodních děl § 15 vodního zákona a 
 § 122 a násl. stavebního zákona).  

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

13. Stavební povolení pozbývá platnosti, jestliže stavba nebyla zahájena do 2 let ode dne, kdy 

rozhodnutí nabylo právní moci. 

Účastníci řízení dle § 27 odst. 1 správního řádu, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu: 

Barbora Reinischová, nar. 21.11.1975, Čihákova 405, 290 01  Poděbrady 1 
Vít Přikryl, nar. 5.8.1994, Hlušovická 190, 779 00  Olomouc 9 
Ing. Jakub Vacek, nar. 16.6.1986, Pod Jiřím 228, 251 66  Senohraby 
Ing. Jaroslav Salva, nar. 15.10.1971, Hluboký Důl 106, 280 02  Kolín 2 
Ing. Irena Salvová, nar. 21.5.1971, Hluboký Důl 106, 280 02  Kolín 2 
Ivana Huková, nar. 7.9.1968, Poděbradská 1308, 360 01  Karlovy Vary 1 
Richard Huk, nar. 11.2.1966, Poděbradská 1308, 360 01  Karlovy Vary 1 
Ivana Jirkalová, nar. 27.12.1965, Zborovská 1285, 282 01  Český Brod 
Václav Barták, nar. 22.6.1976, Čestmírova 1359, 140 00  Praha 4 
Ludmila Bartáková, nar. 5.3.1947, Václavkova 519, 160 00  Praha 6 
Jan Hába, nar. 4.7.1980, Štolmířská 443, 282 01  Český Brod 
Zuzana Zemanová, nar. 27.9.1976, Čestmírova 1359, 140 00  Praha 4 

http://www.cesdistribuce.cz/


Č.j. MUCB 62978/2021 str. 8 

 
Obecní úřad Tuchoraz, Tuchoraz 99, 282 01  Český Brod 
Robert Vyšata, nar. 10.5.1974, Želetavská 1447, 140 00  Praha 4 

 
Odůvodnění: 

Dne 7.10.2021 podal žadatel žádost o vydání společného povolení. Uvedeným dnem bylo zahájeno 
společné řízení. 

Žádost byla doložena všemi povinnými doklady podle ustanovení § 9 odst. 1 vodního zákona a § 2 a § 6 
vyhlášky č. 183/2018 Sb., o náležitostech rozhodnutí a dalších opatření vodoprávního úřadu a o 
dokladech předkládaných vodoprávnímu úřadu, a dalšími doklady, a to: 

- Doklad o zaplacení správního poplatku ze dne 6.12.2021. 

- Projektové dokumentace stavby „Novostavba vodovodního a kanalizačního řadu“ a vodovodní a 
kanalizační přípojky, vypracoval M. Křeč.  Zodpovědný projektant Ing. Martin Závodný (ČKAIT 
0009269) a Ing. Petr Štěpánek (ČKAIT 0008399) v červenci 2021. 

Projektová dokumentace stavby řeší: 

- Výstavbu vodovodního a kanalizačního řadu v obci Tuchoraz a souvisejících přípojek. 

 

Vodoprávní úřad oznámil dne 21.10.2021 zahájení společného řízení známým účastníkům řízení, 
veřejnosti a dotčeným orgánům. Současně podle ustanovení § 112 odst. 2 stavebního zákona upustil od 
ohledání na místě a ústního jednání, protože jsou mu dobře známy poměry v území a žádost poskytuje 
dostatečný podklad pro posouzení záměru, a stanovil, že ve lhůtě do 15 dnů od doručení tohoto 
oznámení mohou účastníci řízení uplatnit své námitky a dotčené orgány svá závazná stanoviska.  

 

Stanoviska sdělili: 

 1. SčV, a.s., Novohospodská 93, 261 012 Příbram ze dne 17.9.2021 pod zn. TÚŘ/O2180066814/21 a 
TÚŘ/O21800066813/21, ze dne 20.1.02021 pod zn. TÚŘ/O21800080603/21. 

 CETIN a.s., Českomoravská 2510/19, 190 00 Praha 9 pod zn. 780812/21 ze dne 6.9.2021.  

 Městský úřad Český Brod, odbor výstavby a územního plánování, náměstí Husovo 70, 282 01 Český 
Brod pod č.j.: MUCB 54706/2021, ze dne 24.9.2021. 

 GasNet Služby s.r.o., Zábrdovice, 602 00 Brno pod zn. 5002452204 ze dne 31.8.2021. 

 Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje, územního odboru Kolín, Polepská 634, 280 02 Kolín 
pod čj.: HSKL-9967-2/2021-KO ze dne 20.10.2021. 

 Krajská hygienická stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze, Územní pracoviště v Kolíně, 
Karlovo náměstí 44, 280 00 Kolín pod čj. S-KHSSC 46196/2021 ze dne 10.9.2021. 

 ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín IV- Podmokly pod zn. 001118133985 ze dne 
8.9.2021. 

 Obec Tuchoraz ze dne 2.9.2021 pod čj.: OÚ/404/2021 a OÚ/405/2021. 
 
 
Účastníci řízení dle § 94k písm. d) stavebního zákona a dotčené správní úřady: 
1. SčV, a.s., ČEZ Distribuce, a. s., CETIN Česká telekomunikační infrastruktura a. s., GasNet,  
Krajská hygienická stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze, územní pracoviště v Kolíně,  
Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje, územní odbor Kolín, Městský úřad Český Brod, odbor 
výstavby a územního plánování - památková péče, Městský úřad Český Brod, odbor životního prostředí a 
zemědělství, Ministerstvo obrany, Sekce nakládání s majetkem, odbor ochrany územních zájmů 

 

Osoby s vlastnickými nebo jinými věcným právy k sousedním pozemkům nebo sousedním stavbách 
dle § 94k) písm. e)  stavebního zákona a dle § 27 odst. 2 správního řádu - vlastníci sousedních 
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pozemků nebo staveb na něm, může-li být jejich vlastnické právo prováděním stavby přímo dotčeno: 
parc. č. 169/56, 169/170, 169/58, 169/60, 169/61, 169/54, 169/64, 169/67, 169/73, 169/74 
v katastrálním území Tuchoraz. 

 

Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků: 

-  Návrhy ani námitky nebyly podány. 

Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí: 

- Účastníci se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili. 

 

Posouzení vodoprávního úřadu: 

Vodoprávní úřad přezkoumal předloženou žádost, projednal ji s účastníky řízení, veřejností a dotčenými 
orgány a zjistil, že jejím uskutečněním nebo užíváním nejsou ohroženy zájmy chráněné stavebním 
zákonem, předpisy vydanými k jeho provedení a zvláštními předpisy. Umístění stavby je v souladu se 
schválenou územně plánovací dokumentací a vyhovuje obecným požadavkům na využívání území. 
Projektová dokumentace stavby splňuje obecné požadavky na výstavbu. Vodoprávní úřad v průběhu 
řízení neshledal důvody, které by bránily povolení záměru. Vodoprávní úřad rozhodl, jak je uvedeno ve 
výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených. 

Vodoprávní úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených orgánů 
vyžadovaných zvláštními předpisy a zahrnul je do podmínek rozhodnutí. 

 

Poučení účastníků: 

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení k odboru životního prostředí a 
zemědělství Krajského úřadu Středočeského kraje podáním u zdejšího správního orgánu. 

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 výroku o povolení stavby zašle žadateli jedno vyhotovení 
ověřené projektové dokumentace a štítek obsahující identifikační údaje o povolené stavbě. Další 
vyhotovení ověřené projektové dokumentace zašle vlastníkovi stavby, pokud není žadatelem. Žadatel 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. 

Společné povolení má podle § 94p odst. 5 stavebního zákona platnost 2 roky. Stavba nesmí být 
zahájena, dokud rozhodnutí nenabude právní moci. 

 
 
 
 
  
Ing. Lenka Kučerová, v.r.  
oprávněná úřední osoba  
odborný referent vodoprávního úřadu 
Za správnost vyhotovení: Edita Drahotová  
 
 
 
  



Č.j. MUCB 62978/2021 str. 10 

 
Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů. 
 
Vyvěšeno dne: ..............................   Sejmuto dne: .................................... 
 
 
 
 
 
 
Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení. 
 
 
Poplatek: 

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů 
3000 Kč byl uhrazen. 
 
 

 

Obdrží: 

účastníci dle § 94k písm. a) stavebního zákona a dle § 27 odst. 1 správního řádu (dodejky) 
Mgr. Barbora Reinischová, IDDS: fmzv66u 
Ivana Jirkalová, nar. 27.12.1965, Zborovská 1285, 282 01  Český Brod –plná moc pro Mgr. Barboru 
Reinischovou 
Richard Huk, nar. 11.2.1966, Poděbradská 1308, 360 01  Karlovy Vary 1 - plná moc pro Mgr. Barboru 
Reinischovou 
Ivana Huková, nar. 7.9.1968, Poděbradská 1308, 360 01  Karlovy Vary 1 - plná moc pro Mgr. Barboru 
Reinischovou 
Ing. Irena Salvová, nar. 21.5.1971, Hluboký Důl 106, 280 02  Kolín 2- plná moc pro Mgr. Barboru 
Reinischovou 
Ing. Jaroslav Salva, nar. 15.10.1971, Hluboký Důl 106, 280 02  Kolín 2- plná moc pro Mgr. Barboru 
Reinischovou 
Ing. Jakub Vacek, nar. 16.6.1986, Pod Jiřím 228, 251 66  Senohraby - plná moc pro Mgr. Barboru 
Reinischovou 
Vít Přikryl, nar. 5.8.1994, Hlušovická 190, 779 00  Olomouc 9 - plná moc pro Mgr. Barboru Reinischovou 
 
Václav Barták, Čestmírova č.p. 1359/27, 140 00  Praha 4-Nusle 
Ludmila Bartáková, Václavkova č.p. 519/4, 160 00  Praha 6-Dejvice 
Jan Hába, Štolmířská č.p. 443, 282 01  Český Brod 
Zuzana Zemanová, Čestmírova č.p. 1359/27, 140 00  Praha 4-Nusle 
Obec Tuchoraz, IDDS: 4fyedpb 
Robert Vyšata, IDDS: fn87p2n 
 
účastníci dle § 94k písm. d) stavebního zákona (dodejky) 
1. SčV, a.s., IDDS: mw2g7ve 
ČEZ Distribuce, a. s., IDDS: v95uqfy 
CETIN  Česká telekomunikační infrastruktura a. s., IDDS: qa7425t 
GasNet, IDDS: jnnyjs6 
  
dotčené správní úřady 
Krajská hygienická stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze, územní pracoviště v Kolíně, IDDS: 
hhcai8e 
Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje, územní odbor Kolín, IDDS: dz4aa73 
Městský úřad Český Brod, odbor výstavby a územního plánování - památková péče, náměstí Husovo č.p. 
70, 282 01  Český Brod 
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Městský úřad Český Brod, odbor životního prostředí a zemědělství, náměstí Husovo č.p. 70, 282 01  
Český Brod 
Ministerstvo obrany, Sekce nakládání s majetkem, odbor ochrany územních zájmů, IDDS:hjyaavk 
 
účastníci dle § 27 odst. 2 správního řádu veřejnou vyhláškou podle § 25 a § 144 správního řádu  
a dle § 94k písm. e) stavebního zákona  
osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním pozemkům nebo stavbám: 
parc. č. 169/56, 169/170, 169/58, 169/60, 169/61, 169/54, 169/64, 169/67, 169/73, 169/74 
v katastrálním území Tuchoraz. 
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