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ROZHODNUTÍ
Výroková část:
Městský úřad v Říčanech, odbor životního prostředí - vodoprávní úřad, jako vodoprávní úřad příslušný
podle ustanovení § 104 odst. 2 písm. c) a 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 ustanovení § 15 odst. 5 vodního zákona a § 15 odst. 1 písm. d) zákona
č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „stavební zákon“), a jako místně příslušný správní orgán podle ustanovení § 11 odst. 1 zákona
č. 500/2004 Sb., správní řád (dále jen „správní řád“), ve správním řízení posoudil žádost o povolení
stavby vodního díla, kterou dne 28.3.2018 podal stavebník
Obec Štíhlice, IČO 00639745, Štíhlice č.p. 5, 281 63 Kostelec nad Černými Lesy,
kterou v řízení zastoupila společnost FIALA PROJEKTY s.r.o., IČO 28997450,
Lečkova č.p. 1521/15, Praha 4-Chodov, 149 00 Praha 415,
a na základě tohoto posouzení:
I.

Podle § 8 odst. 1 písm. c) vodního zákona
vydává povolení

k nakládání s vodami – k vypouštění odpadních vod do vod povrchových (dále jen „nakládání s vodami“)
na místě:
Název kraje
Název obce
Identifikátor katastrálního území
Název katastrálního území
Parcelní čísla dle evidence katastru nemovitostí
Číselný identifikátor vodního toku
Název vodního toku
Číslo hydrologického pořadí a podpořadí
Říční km vodního toku
Umístění jevu vůči břehu (Č 09)
Přímé určení polohy

Středočeský
Štíhlice
631221
Štíhlice
parc. č. 868/6 v katastrálním území Štíhlice
10179010
Štíhlický potok
1-04-06-0340-0-00
1,170
levý břeh
X: 1055508,34 Y: 718262,78

v tomto rozsahu:
Druh vypouštěných vod (Č 07)
Druh recipientu (Č 08)
Stavby kanalizačních stok a objektů včetně
čistíren odpadních vod
Průměrné povolené
Maximální povolené

městské odpadní
vodní tok
Štíhlice – splašková kanalizace a ČOV 300 EO
0,6 l/s
3,5 l/s
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Maximální měsíční povolené
Roční povolené
Počet měsíců v roce, ve kterých se vypouští
Časové omezení platnosti povolení
Velikost zdroje znečištění v EO
Údaje o povolené jakosti vypouštěných vod
a) BSK5 t/r
b) CHSKCr t/r
c) NL t/r
a) BSK5 Hodnota 'p'
a) BSK5 Hodnota 'm'
b) CHSKCr Hodnota 'p'
b) CHSKCr Hodnota 'm'
c) NL Hodnota 'p'
c) NL Hodnota 'm'
d) N-NH4 Hodnota '
d) N-NH4 Hodnota 'm'
f) Ncelk
g) Pcelk
Uložená měření
Je uloženo měření množství vypouštěných
odpadních vod
Počet kontrolních profilů měření množství
Je uloženo sledování jakosti vypouštěných
odpadních vod
Počet kontrolních profilů sledování jakosti
Četnost sledování
Typ vzorků (Č 05)

2,26 tis. m3/měs.
18,9 tis. m3/rok
12
5 let ode dne nabytí právní moci rozhodnutí
300 EO
0,33 t/r
1,48 t/r
0,44 t/r
30 mg/l
50 mg/l
110 mg/l
170 mg/l
40 mg/l
60 mg/l
prům. 12 mg/l
20 mg/l
sledovat
sledovat
ANO
1 - měrný objekt
ANO
2 během zkušebního provozu - nátok, odtok
1 během trvalého provozu - odtok
12x ročně během zkušebního provozu
6x ročně během trvalého provozu ročně
A - dvouhodinový směsný

Účel nakládání s vodami: zneškodňování městských odpadních vod z čistírny odpadních vod
II. Povinnosti a podmínky pro nakládání s vodami podle § 9 odst. 1 vodního zákona:
1. Během zkušebního provozu budou odebírány vzorky ve sledovaných ukazatelích 1x měsíčně, 12 x
ročně.
2. Během trvalého provozu budou odebírány vzorky ve sledovaných ukazatelích 1x za 2 měsíce, tj. 6x
ročně.
3. Odběr vzorků bude prováděn:
- na nátoku na aktivační část ČOV
- na odtoku z aktivační části ČOV
4. Odběr i rozbory vzorků přečištěné odpadní vody bude provádět akreditovaná laboratoř.
5. Výsledky rozborů budou v souladu s § 38 odst. 3 vodního zákona předkládány vodoprávnímu úřadu
do 31. ledna každého roku. Hlášení pro potřeby vodohospodářské bilance podle ust. § 22 odst. 2
vodního zákona se podává prostřednictvím integrovaného systému plnění ohlašovacích povinností
v oblasti životního prostředí (ISPOP).
6. Doba povoleného nakládání s vodami: 10 let ode dne nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.
III. Podle § 15 odst. 1 vodního zákona, § 115 odst. 1 stavebního zákona
vydává stavební povolení
ke stavbě vodního díla:
čistírna odpadních vod pro 300 EO, splašková kanalizace
(dále jen „stavba“).
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Údaje o místu stavby rozhodnutí:
Název kraje
Název obce
Identifikátory katastrálních území
Názvy katastrálních území
Parcelní čísla dle evidence katastru nemovitostí

Středočeský
Štíhlice
631221
Štíhlice
parc.č. 76/1, 76/8, 76/27, 76/28, 76/29, 83/1, 83/3,
83/11, 83/15, 104/4, 133/10, 133/26, 133/30,
142/6, 169, 176/8, 438/24, 438/25, 438/27,
438/28, 438/32, 438/34, 482/2, 788/1, 788/3,
788/4, 788/5, 788/6, 788/8, 788/9, 790/1, 791/1,
794/1, 812/1, 868/6, 868/17 v katastrálním území
Štíhlice

Stavební objekty:
Gravitační stoky A – E3

A
A1
A1.1
A2
A2.1
A2.2
A3
A3.1
B
B1
C
D
E
E1
E2
E3

celkem 2415,3 m

PP DN 250
SN 10
[m]

PP DN 300
SN 10
[m]

PP DN 300
SN 16
[m]

86,5

687,4
85,3

35,8

11,7
76,8
4,4
76,9
137,4
155,0
217,6
71,5
217,4
33,2
167,7

217,6
42,1

42,5
48,5

Výtlak V1 – V3
V1
V2
V3

PE 100RC 90x8,2
[m]
237,8
393,9

ZAČÁTEK
X
Y
1055477.34
718268.36
1055289.49
718675.65
1055347.37
718663.80
1055270.54
718715.42
1055268.64
718719.08
1055250.35
718754.44
1055334.07
718769.34
1055385.88
718744.10
1055565.96
718529.37
1055523.07
718563.51
1055565.96
718529.37
1055565.96
718529.37
1054891.04
718611.31
1054994.47
718664.22
1054994.47
718664.22
1055089.13
718682.28

KONEC
X
Y
1055396.72
718829.01
1055369.55
718654.30
1055344.80
718652.42
1055235.53
718783.82
1055264.48
718717.60
1055313.67
718798.03
1055458.38
718710.88
1055490.52
718824.99
1055388.01
718646.87
1055466.47
718590.38
1055695.18
718363.91
1055597.44
718530.52
1055253.88
718712.93
1054978.01
718697.11
1055006.63
718623.50
1055092.08
718633.96

celkem 692,5 m
PE 100RC 63x5,8
[m]

60,8

1055369.55
1055264.48
1054978.01

718654.30
718717.60
718697.11

Veřejné čerpací stanice odpadních vod – ČSOV 1, ČSOV 2
ČOV
ČOV rohy objektu
X
Y
1055482.14
718274.34
1055480.59
718266.49
1055486.87
718265.25
1055488.42
718273.10

Účel stavby: odkanalizování a čištění splaškových vod obce Štíhlice

1055565.96
1054891.04
1054922.32

718529.37
718611.31
718687.14
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IV. Stanoví povinnosti a podmínky pro provedení stavby dle § 15 odst. 3 vodního zákona:
1. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace ověřené ve vodoprávním řízení, kterou
v lednu 2017 vypracoval Ing. Karel Krňanský, ověřil Ing. Ivan Fiala, autorizovaný inženýr pro
vodohospodářské stavby, ČKAIT 0007124. Případné změny nesmí být provedeny bez předchozího
povolení vodoprávního úřadu.
2. Stavba bude prováděna dodavatelsky. Minimálně 15 dní před zahájením prací sdělí stavebník
vodoprávnímu úřadu Říčany jméno odpovědné osoby zhotovitele stavby za provádění stavby.
3. Zhotovitel ručí za bezpečné provádění stavby dle schváleného projektu a platných předpisů.
4. Stavebník prokazatelně (na výzvu předloží doklad o doručení) a v dostatečném předstihu oznámí:
a) Vodoprávnímu úřadu min 15 dní před zahájením prací termín zahájení stavby. V oznámení bude
uveden zhotovitel a jméno odpovědné osoby za provádění stavby.
b) Omezení silničního provozu na pozemních komunikacích
i) Policii ČR, orgánu bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích, spolu
s předložením dopravně inženýrského opatření k odsouhlasení.
ii) Hasičskému záchrannému sboru Středočeského kraje 15 dní předem údaje o uzavření
místních komunikací, případně omezení provozu na komunikacích, včetně situačního plánku
se stanovením objízdných tras a kopii opatření o uzavření místních komunikací, případně
omezení provozu na komunikacích.
5. Stavebník je povinen technicky zabezpečit stabilitu sousedních objektů a jejich ochranu před otřesy,
hlučností a prašností
6. Před zahájením prací zajistí stavebník provedení vytýčení stavby. Výsledky vytýčení musí být
ověřeny oprávněným zeměměřičem.
7. Na stavbě bude veden stavební deník. Na stavbě musí být k dispozici projektová dokumentace
schválená vodoprávní úřadem a všechny doklady týkající se průběhu stavby.
8. Před zahájením zemních prací je stavebník povinen zajistit vytýčení všech podzemních a nadzemních
sítí, aby nedošlo k jejich případnému poškození a dodržení podmínek jednotlivých majitelů, příp.
správců sítí.
9. Ve smyslu ustanovení zákona o památkové péči č. 20/1987 Sb., ve znění zák. č. 242/1992 Sb. o státní
památkové péči bude nutný základní výzkum provedený odbornou organizací. Skrývku ornice a
všechny zemní práce spojené s plochou staveniště je třeba od jejich zahájení sledovat kresebně,
fotograficky i písemně dokumentovat. Mimo tyto práce je nutný další průzkum v případě, že budou
skrývkou nebo jiným zásahem do terénu narušeny archeologické struktury. Na archeologický výzkum
je nutno v dostatečném předstihu uzavřít smlouvu s oprávněnou organizací.
10. Pokud bude během stavby zjištěna přítomnost melioračních opatření (podrobných odvodňovacích
zařízení, např. drénů) na dotčeném pozemku, je třeba provést jejich opravu tak, aby funkce celého
systému zůstala zachována a nedocházelo k zamokření okolních pozemků.
11. V případě souběhu nebo křížení podpovrchových, případně nadzemních sítí budou respektována
veškerá ochranná pásma a dodržena ČSN 73 6005 - prostorová úprava vedení technického vybavení.
12. Při provádění stavby vodního díla je nutno dodržovat předpisy týkající se bezpečnosti práce a
technických zařízení, zejména vyhlášky č. 324/1990 Sb., o bezpečnosti práce a technických
zařízeních při stavebních pracích, ve znění pozdějších předpisů, a dbát o ochranu zdraví osob na
staveništi. Stavba musí být zřetelně označena zákazem vstupu nepovolaných osob na staveniště.
13. Výkopy pro vodní díla musí být zajištěny, v noční době musí být řádně osvětleny výstražnými světly
a musí být zřízeny přejezdy k jednotlivým nemovitostem.
14. Musí být zajištěna očista vozidel vyjíždějících ze stavby na veřejné komunikace a průjezdnost
komunikací. Stavebník je povinen v průběhu výstavby dbát na čistotu přilehlých komunikací a
provádět úklid v dostatečném rozsahu.
15. Stavba bude prováděna tak, aby se nepoškodily sousední objekty, porosty a příjezdové komunikace.
Nezpevněné příjezdové komunikace je nutné během stavby udržovat sjízdné a schůdné a popř.
zpevnit štěrkem nebo panely. Vzniklé škody budou hrazeny na náklady stavebníka.
16. Stavbou nesmí být ohrožena kvalita povrchových a podzemních vod, zejména pro vodu závadnými
látkami. Realizací záměru nesmí dojít ani ke znečištění vodních nádrží či vodních toků výkopovým a
dalším materiálem. Na stavbě budou k dispozici prostředky pro likvidaci případné havárie.
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17. Budou splněny podmínky HZS Stč. kraje – ev.č. KO-55-2/2018/PD ze dne 23.1.2018:
V průběhu výkopových prací je nutné řádně označit objížďky, zajistit dostatečně únosné můstky pro
minimální únosnost 80 kN a požární technice umožnit příjezd a průjezd ke všem objektům, které se
v lokalitě dotčené stavbou nacházení, a zajistit přístup k venkovním hydrantům a ovládacím
armaturám inženýrských sítí. – Investor zašle kopii rozhodnutí o uzavření místních komunikací,
případně omezení provozu na komunikacích, včetně situačního plánku a stanovením objízdných tras
15 dní předem na HZS Stč. kraje, územní odbor Kolín, Polepská 634, 280 02 Kolín. – V prostoru
velínu trvale instalovat 1 ks přenosného hasicího přístroje s hasicí schopností 21 A.
18. Bude splněna podmínka závazného stanoviska Krajské hygienické stanice zn. KHSSC 7008/2017 ze
dne 9.3.2017: po dokončení stavby v průběhu zkušebního provozu stavby bude v chráněném
venkovním prostoru stavby (2 m před fasádou) nejbližší stávající obytné zástavby oprávněným
subjektem (podle § 32a zák.č. 258/2000 Sb.) provedeno kontrolní měření hladiny akustického tlaku A
z provozu areálu ČOV v noční době ve smyslu § 12 odst. 1, nařízení vlády č. 272/2011 Sb. o ochraně
zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, ve znění pozdějších předpisů, a výsledky budou
předloženy na Krajskou hygienickou stanici Středočeského kraje se sídlem v Praze k posouzení před
kolaudací objektu.
19. Budou splněny podmínky společnosti VODOS s.r.o. - provozovatele vodohospodářských sítí:
a) Před zahájením zemních prací bude na místě provedeno vytyčení sítí provozovaných VODOS
s.r.o. Vytyčení provede pracovník společnosti VODOS na objednávku stavebníka min 10 dní
předem.
b) Bude zachována funkčnost a přístupnost všech hydrantů, šoupat, zemních souprav a jejich
výškovou úpravu. Následně bude společnost přizvána ke kontrole.
c) Ochranné pásmo u vodohospodářských sítí do průměru 500 mm je 1,5 m. Kde není možné
dodržet ochranné pásmo, bude dodržen minimální odstup 0,6 m od vnějšího líce potrubí a řešit
zvýšenou ochranu navrženého vedení uložením do chráničky. V místech křížení navrženého
vedení a vodovodních přípojek vedení opatřeno výstražnou fólií a uloženo do ochranných
betonových korýtek, popřípadě chráničky. V případech, kde dojde k zásahu do ochranných
pásem, je potřeba před uložením plánovaných sítí předložit podrobné řešení k odsouhlasení
oprávněnému pracovníkovi VODOS s.r.o.
d) V případě umístění sloupů či pilířků do ochranného pásma vodohospodářských sítí je nutné
navrhované řešení předložit k odsouhlasení.
e) Křížení je nutno řešit kolmá.
f) Křížení vodohospodářských sítí a přípojek se zásahem do jejich konstrukce nebo profilu je
nepřípustné. Pokud dojde při realizaci k poškození vodohospodářských sítí či přípojek, bude
konečná oprava provedena pouze s vědomím vedoucího provozního střediska nebo pracovníka
jím pověřeného.
g) K předání stavby doloží dodavatel investorovi potvrzení VODOS s.r.o. splnění podmínek tohoto
vyjádření.
20. Kontrolní prohlídky stavby se stanovují v následujících výstavby:
- po provedení podzemní nádrže a před montáží technologie
- před uvedením stavby do zkušebního provozu
- před uvedením stavby do trvalého provozu
Stavebník v souladu s § 152 odst. 3d stavebního zákona oznámí vodoprávnímu úřadu fázi
výstavby pro provedení kontrolní prohlídky min. 10 dní předem.
21. Stavba bude dokončena do 2 let ode dne nabytí právní moci tohoto rozhodnutí. V případě nedodržení
termínu dokončení stavby je stavebník povinen oznámit stavebnímu úřadu nový termín pro dokončení
stavby.
22. Stavba ČOV bude sloužit pro veřejnou potřebu. Správu, údržbu a provoz bude zajišťovat vlastník
prostřednictvím osoby s povolením k provozování vydaným Krajským úřadem v souladu
s ustanovením § 6 zákona č. 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o
změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích).
23. Dle § 115 odst. 1 stavebního zákona vodoprávní úřad stanovuje, že stavbu ČOV lze trvale užívat jen
na základě kolaudačního souhlasu.
24. Stavba ČOV bude sloužit pro veřejnou potřebu. Správu, údržbu a provoz bude zajišťovat vlastník
prostřednictvím osoby s povolením k provozování vydaným Krajským úřadem v souladu s ust. § 6
zákona č. 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých
zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích).
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25. ČOV bude provozována v souladu s provozním řádem předloženým nejpozději se žádostí o zahájení
zkušebního provozu
26. Součástí tohoto rozhodnutí není stavební povolení na kanalizační přípojky. Kompetentní k jejich
povolení je obecný stavební úřad.
V.

Podle ust. § 115 odst. 2 stavebního zákona
ukládá provedení zkušebního provozu
pro vodní dílo ČOV
na dobu 12 měsíců od uvedení do provozu

a stanovuje pro zkušební provoz ČOV podmínky:
1. Před uvedením stavby do zkušebního provozu bude vodoprávní úřad vyzván k provedení kontrolní
prohlídky stavby.
3. Současně se žádostí o uvedení stavby vodního díla do zkušebního provozu stavebník doloží:
 Dokumentaci skutečného provedení stavby ověřenou zhotovitelem stavby se zakreslením
veškerých změn
 Polohové zaměření stavby v souřadnicovém systému S – JTSK
 Návrh provozního řádu ČOV pro zkušební provoz včetně stanoviska správce toku, Povodí Labe,
státní podnik, ČIŽP k návrhu tohoto provozního řádu
 Smlouvu s provozovatelem ČOV způsobilým podle zvláštních předpisů
 Protokol o zkoušce nepropustnosti nádrží
 Protokol o provedené komplexní zkoušce - 72 hodinová zkouška ČOV (čistou vodou)
 Stanovisko KHS Středočeského kraje k měření hluku
 Stanovisko HZS Středočeského kraje
 Revize, zkoušky těsnosti
 Atesty materiálů, použitých výrobků a zařízení, prohlášení o shodě, certifikáty – podle ust. § 159
stavebního zákona
 Doklady o likvidaci odpadu z prováděné stavby
 Protokol o zaškolení obsluhy dodavatelem technologie
4. Před ukončením zkušebního provozu bude předloženo vodoprávnímu úřadu vyhodnocení zkušebního
provozu stavby ČOV. Vyhodnocení zkušebního provozu bude předloženo k posouzení správci toku,
správci povodí a ČIŽP
5. Minimálně 15 dní před ukončením zkušebního provozu požádá stavebník o vydání kolaudačního
souhlasu podle § 122 stavebního zákona a předloží doklady pro vydání kolaudačního souhlasu podle
§11a vyhlášky č. 432/2001 Sb. na předepsaném formuláři. Návrh bude doložen v souladu s ust. § 124
odst. 1 stavebního zákona vyhodnocením zkušebního provozu.
6. Ke kolaudaci stavby budou uzavřeny smlouvy o zřízení služebnosti s vlastníky pozemků dotčených
stavbou.
7. Při závěrečné kontrolní prohlídce stavby, před vydáním kolaudačního souhlasu, předloží stavebník:
 Návrh provozního řádu pro trvalý provoz (se stanoviskem správce toku, správce povodí a ČIŽP)
 Stanovisko KHS Středočeského kraje, HZS Středočeského kraje
Účastníci řízení, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu dle § 27 odst. 1 správního řádu:
Obec Štíhlice, Štíhlice č.p. 5, 281 63 Kostelec nad Černými Lesy
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Odůvodnění:
Dne 28.3.2018 podal stavebník žádost o povolení k nakládání s vodami a o stavební povolení na výše
uvedenou stavbu. Uvedeným dnem bylo zahájeno vodoprávní řízení.
Vodoprávní úřad vyvěšením na úřední desce oznámil dne 15.6.2018 zahájení řízení účastníkům řízení a
dotčeným orgánům. Současně k projednání žádosti nařídil ústní jednání na den 12.7.2018 se schůzkou
účastníků na OÚ ve Štíhlicích a sdělil, že účastníci řízení mohou uplatnit své námitky a dotčené správní
úřady svá stanoviska nejpozději na tomto jednání. Zároveň upozornil, že na později podané námitky
nebude brán zřetel.
Žádost byla doložena všemi povinnými doklady podle ustanovení § 9 odst. 1 vodního zákona a § 3c a § 6
vyhlášky č. 432/2001 Sb., o dokladech žádosti o rozhodnutí nebo vyjádření a o náležitostech povolení,
souhlasů a vyjádření vodoprávního úřadu, a dalšími doklady:
- Projektovou dokumentaci – 3 vyhotovení
- Územní rozhodnutí – MěÚ Kostelec nad Černými Lesy – č.j. 01814/2018/KNCL/SU ze dne 23.2.2018
- Souhlas stavebního úřadu dle § 15 – ze dne 12.6.2018
- Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti – Lesy České republiky s.p.
- Stanovisko Povodí Labe, státní podnik – č.j. PVZ/18/1720/Kv/0 ze dne 19.1.2018
- Lesy České republiky – vyjádření č.j. LCR953/000700/2017 ze dne 8.3.2017
- MěÚ Říčany, OŽP – souhrnné vyjádření č.j. 7689/2017-MURI/OŽP/00354 ze dne 14.3.2017
- MěÚ Říčany, OŽP – závazné stanovisko OOP č.j. 102212/2017-MURI/OŽP-00395 ze dne 15.5.2017
- MěÚ Říčany, OŽP – závazné stanovisko státní správy lesů č.j. 18809/2017-MURI/OŽP-00081 ze dne
6.4.2017
- MěÚ Říčany, OSAD – stanovisko č.j. 8721/2017-MURI/OSAD ze dne 14.2.2017
- MěÚ Říčany, OSAD – rozhodnutí č.j. 17523/2017-MURI/OSAD ze dne 29.3.2017
- HZS SčK – závazné stanovisko ev.č. KO-55-2/2018/PD ze dne 23.1.2018
- KHS – závazné stanovisko č.j. KHSSC 7008/2017 ze dne 9.3.2017
- ČIŽP – vyjádření zn. ČIŽP/41/OOV/1702737.001/17/PHJ ze dne 27.2.2017
- KSÚS – zn. 1659/17/KSÚS/KHT/KUT ze dne 15.3.2017
- Policie ČR, dopravní inspektorát – stanovisko č.j. KRPS-48876-1/ČJ-2017-010406-DOŽ ze dne
13.2.2017
- Policie ČR, odd. komunikačních systémů – vyjádření č.j. KRPS-45172-1/Čj-2017-0100IT ze dne
28.2.2017
- Státní pozemkový úřad – vyjádření ze dne 7.3.2017
- Ústav archeologické péče – vyjádření zn. 633/2017 ze dne 10.2.2017
- Stanoviska vlastníků technické infrastruktury
1. CETIN – č.j. 529562/17 ze dne 7.2.2017
2. GridServices s.r.o. – zn. 5001452338 ze dne 7.2.2017
3. NET4GAS4 s.r.o. – zn. 1132/17/OVP/N ze dne 7.2.2017
4.
zn. 654/17/BRA/N ze dne 17.2.2017
5.
zn. 525/17/BRA/N ze den 7.2.2017
6. T-Mobile Czech Republic a.s. – vyjádření zn. E04635/17 ze dne 7.2.2017
7. Vodafone Cze Republic a.s. – vyjádření zn. 170207-142728475 ze dne 7.2.2017
8. ČEZ Distribuce a.s. – vyjádření zn. 1095837397 ze dne 14.12.2017
- VODOS s.r.o. – č.j. 282/18 ze dne 12.1.2018
Projektovou dokumentaci stavby vypracoval za společnost FIALA PROJEKTY s.r.o. v 01/2017
Ing. Karel Krňanský, ověřil Ing. Ivan Fiala, autorizovaný inženýr pro vodohospodářské stavby, ČKAIT
0007124. Projekt navrhuje stavbu kanalizační sítě a čistírnu odpadních vod v obci Štíhlice. Projektová
dokumentace stavby řeší vybudování kanalizační sítě v obci zakončené čistírnou odpadních vod.
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.

Č.j. 51868/2018-MURI/OVÚ/764

str. 8

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

Účastníci řízení dle § 27 odst. 2 správního řádu:
- účastníci řízení o nakládání s vodami podle ustanovení § 115 odst. 5 vodního zákona:
Lesy České republiky, s.p., Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
- účastníci stavebního řízení podle ustanovení § 109 písm. c) a d) stavebního zákona:
Boušová Marie, Zalavecká 39, Čelechovice, 273 04 Stochov
Dvořák František, č. p. 33, 281 63 Štíhlice
Dvořáková Lenka, č. p. 33, 281 63 Štíhlice
Dyškantová Milena, Kostelní Střimelice 7, 281 63 Stříbrná Skalice
Fišer Petr Ing. a Fišerová Pavla, Lupáčova 812/12, Žižkov, 130 00 Praha 3
Fišer Richard, a Fišerová Zdeňka, Bělčická 2827/16, Záběhlice, 141 00 Praha 4
Fišera Jaroslav, Švehlova 3147/30, Hostivař, 102 00 Praha 10
Fišera Jiří, Švehlova 3147/30, Hostivař, 102 00 Praha 10
Havránková Věra, č. p. 33, 281 63 Štíhlice
Holý Václav a Holá Terézia, Kazaňská 112/17, Štěrboholy, 102 00 Praha 10
Jandová Hana, Florian Geyer str. 5, 71034 Böblingen, Německo
Janeček Arnošt, Rezlerova 277, Petrovice, 109 00 Praha 10
Janečková Iveta, Plaňanská 401/8, Malešice, 108 00 Praha 10
Jelínek Pavel Ing. a Jelínková Andrea, Slatiňanská 942/29, Horní Počernice, 193 00 Praha 9
Jelínek Václav, č. p. 65, 281 63 Štíhlice
Krutský Oto, Hradové Střimelice 5, 281 63 Stříbrná Skalice
Meškánová Petra Mgr., Na Kopečku 1027, 373 41 Hluboká nad Vltavou
Míka Miroslav, Lužická 1082, 250 82 Úvaly
Musil Pavel Ing. a Musilová Darja, Přítoky 107, 284 01 Miskovice
Neckářová Lenka, č. p. 28, 281 63 Štíhlice
Orgoník Josef, Jungmannova 540/4, 251 01 Říčany
Orgoníková Veronika, č. p. 92, 251 01 Březí
Plachá Dana, č. p. 72, 281 63 Štíhlice
Podroužková Anna, č. p. 33, 281 63 Štíhlice
Pysaryuk Tetyana, Vavřenova 1171/10, Braník, 142 00 Praha 4
Reicheltová Dagmar, Na Staré cestě 217, 281 63 Vyžlovka
Scholz František JUDr. a Scholzová Pavla, Sedlčanská 1327/65, Michle, 140 00 Praha 4
Slunečková Hana, Na Moklině 399, 251 62 Louňovice
Strnad Jaroslav, č. p. 30, 281 63 Štíhlice
Strnad Vladimír, č. p. 30, 281 63 Štíhlice
Syrůček Jan, č. p. 74, 281 63 Štíhlice
Šindlářová Daniela, Štichova 598/6, Háje, 149 00 Praha 4
Štumpová Anna, č. p. 23, 281 63 Štíhlice
Tanchynets Bohdan a Tanchynets Tetiana, č. p. 28, 281 63 Štíhlice
Toman Miroslav, Schulhoffova 793/3, Háje, 149 00 Praha 4
Znamenáčková Božena, Ondřejovská 188, 251 64 Struhařov
Žák Ondřej a Žáková Veronika, Mukařovská 107, 282 01 Doubravčice
ČEZ Distribuce, a. s., Teplická č.p. 874/8, Děčín IV-Podmokly, 405 02 Děčín 2
Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Olšanská č.p. 2681/6, 130 00 Praha 3-Žižkov
Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, Zborovská 81/11,
Smíchov, 150 00 Praha 5
Lesy České republiky, s.p., Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 50008 Hradec Králové
- účastníci řízení podle ustanovení § 109 písm. e) a f) stavebního zákona, v souladu s § 112
odst. 1 stavebního zákona identifikováni číslem pozemku:
st. 1, st. 2/2, st. 4/1, st. 4/2, st. 5, st. 6/1, st. 6/2, st. 7, st. 10, st. 11, st. 12, st. 13, st. 14, st. 15, st. 16,
st. 19/1, st. 20/1, st. 22/1, st. 22/2, st. 23, st. 24, st. 25/2, st. 26/1, st. 27/1, st. 27/2, st. 59, st. 60, st. 61,
st. 62, st. 63, st. 64, st. 66, st. 67, st. 68, st. 70/1, st. 71, st. 100, st. 101, st. 135, st. 136, st. 147,
st. 151, st. 172, st. 173, st. 320, st. 321, st. 343, st. 363,
parc. č. 3/1, 3/2, 4/1, 4/2, 11, 13/1, 15/1, 18, 24/2, 25/1, 25/2, 30, 48/1, 60/2, 66, 72/2, 76/2, 76/3, 6/4,
76/5, 76/6, 79/7, 76/9, 76/10, 76/11, 76/12, 76/13, 76/14, 76/15, 76/16, 76/17, 76/18, 76/19, 76/20,
76/21, 76/22, 76/23, 76/24, 76/25, 76/26, 76/27, 76/28, 76/29, 78/1, 78/2, 78/3, 78/4, 78/5, 79/1, 79/3,
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80/1, 80/2, 80/5, 80/7, 83/2, 83/3, 83/4, 83/9, 83/10, 83/11, 83/12, 83/14, 86/2, 86/3, 87/1, 87/2, 88,
89/2, 90/1, 95/11, 95/16, 95/36, 103/1, 104/1, 104/2, 133/3, 133/7, 133/12, 133/17, 133/18, 133/25,
133/26, 133/27, 133/32, 142/3, 142/4, 142/5, 142/7, 166, 176/1, 176/7, 176/8, 176/9, 176/10, 176/11,
176/17, 186/1, 186/8, 186/12, 186/13, 409, 412/17, 437/1, 437/18, 438/26, 438/27, 438/28, 438/29,
438/30, 438/31, 438/32, 438/33, 438/34, 442/1, 442/3, 442/4, 444, 448, 453/1, 482/3, 482/4, 482/5,
482/6, 482/7, 482/8, 578/1, 655/3, 657/1, 657/24, 788/10, 788/11, 788/12, 790/2, 791/7, 794/5, 801/1,
807, 812/3, 812/4, 812/6, 851, 854, 856, 857, 859, 860, 862, 863, 864, 868/3, 868/8, 880, 884

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, odboru životního prostředí a zemědělství, 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.
Stavebník po dni nabytí právní moci stavebního povolení obdrží jedno vyhotovení ověřené projektové
dokumentace a štítek STAVBA POVOLENA obsahující identifikační údaje o povolené stavbě.
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.
Stavba nesmí být zahájena, dokud stavební povolení nenabude právní moci. Stavební povolení pozbývá
platnosti, jestliže stavba nebyla zahájena do 2 let ode dne, kdy nabylo právní moci.

RNDr. Gizela Morávková v. r.
referent oddělení Vodoprávní úřad
oprávněná úřední osoba
otisk úředního razítka

Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů.
Vyvěšeno dne : ………………………

Sejmuto dne : ……………………………..

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení.

