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ROZHODNUTÍ 
 

Výroková ást: 

M stský ú ad Ho ovice, odbor výstavby a životního prost edí, jako vodoprávní ú ad p íslušný podle  
§ 104 odst. 2 písm. c) a 106 odst. 1 zákona . 254/2001 Sb., o vodách a o zm n  n kterých zákon  (vodní 
zákon), ve zn ní pozd jších p edpis  (dále jen "vodní zákon"), speciální stavební ú ad p íslušný podle 
§ 15 odst. 4 vodního zákona a § 15 odst. 1 zákona . 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním 
ádu (stavební zákon), ve zn ní pozd jších p edpis  (dále jen "stavební zákon") a místn  p íslušný 

správní orgán podle § 11 zákona . 500/2004 Sb., správní ád, ve zn ní pozd jších p edpis  (dále jen 
„správní ád“), ve správním ízení posoudil žádost  o spole né územní a stavební ízení na stavbu vodního 
díla, kterou dne 9.4.2018 podal ú astník ízení dle § 27 odst. 1 písm. a) správního ádu: 

Obec Chaloupky, I O 00233315, Chaloupky 117, 267 62  Komárov u Ho ovic 
(dále jen "stavebník"), a na základ  tohoto p ezkoumání: 

 

I.    Podle § 94j odst. 1 a § 94p odst. 1 stavebního zákona a § 15 vodního zákona ve spole ném povolení 

p o v o l u j e  (schvaluje)    

stavbu vodního díla (stavební zám r) pod názvem akce:  

"Chaloupky - propojení zdroj " (dále jen "stavba"). 
 
Údaje o p edm tu rozhodnutí: 
vodní díla dle § 55 odst.1 písm. c) vodního zákona –  stavby vodovodních ad  a vodárenských objekt   
 
Stavba je len na na stavební objekty:  

SO 01 Vodovod, zásobní ad, p ivad  z Ne ežína – Je navržen nový zásobní ad délky 635,70 m 
(materiál HDPE-RC D110, SDR 11) v etn  vodícího drátu CU 6 mm2, který bude v obci Chaloupky, její 
ásti Ne ežín  napojený na stávající vodovod a bude p ivád t vodu do nov  navržené vyrovnávací erpací 

stanice ( S). Na trase budou osazeny armatury a 1 hydrant na odkalení adu. Dále je navrženo propojení 
mezi S a stávající šachtou  v délce 4,5 m. Zásobní ad bude k ížit drobný vodní tok IDVT 10246320 ve 
správ  státního podniku Lesy R, významný vodní tok ervený potok IDVT 10100166 ve správ  
státního podniku Povodí Vltavy, závod Berounka a náhon (levostranný p ítok erveného potoka) 
IDVT10271860, u n hož se správcovství neur uje. 

SO 02 Vodovod, zásobní ad, p ivad  ze studny – Nov  navržený zásobní ad v délce 16,00 m (materiál 
HDPE-RC D90, SDR 11) bude p ivád t vodu ze studny do vyrovnávací S.  

SO 03 Vyrovnávací erpací stanice – V nov  navržené erpací stanici se p ivád né vody p ivad em 
z Ne ežína a p ivad em ze stávající studny budou míchat a dále erpat do vodojemu. S se skládá 
z armaturní ásti a z akumula ní ásti o užitném objemu 10 m3. 
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SO 04 Odpadní potrubí z S – Odpadním potrubím délky 15,80 m (materiál PP DN 300, SN 10) se bude 
vypoušt t voda z S do drobného vodního toku IDVT 10246320 ve správ  státního podniku Lesy R, a 
to ojedin le, zejména p i jejím išt ní. 

SO 05 Výústní objekt – Odpadní potrubí z S bude ukon eno nov  navrženým výústním objektem 
s koncovým litinovým uzáv rem („žabí“ klapka). B eh drobného vodního toku bude v tomto míst  
zpevn n kamenným záhozem. 

V rámci akce budou provedeny demontážní práce – erpadla ve stávající studni a potrubí v armaturní 
šacht  z p vodní trasy ze studny, vše v areálu na pozemku parc. . 248 k.ú. Malá Víska.  

Ú elem stavby je posílení vodního zdroje Chaloupky. 
 
Údaje o místu p edm tu rozhodnutí:  
Název kraje: St edo eský 
Název obce: Chaloupky, Název katastr. území: Chaloupky, Identifikátor katastr. území: 650579 
Název obce: Malá Víska, Název katastr. území: Malá Víska, Identifikátor katastr. území: 690414 
Sou adnice v systému S-JSTK:    
SO 01 po áte ní bod L1: X = 1070781,11  Y = 785744,86  koncový bod L17: X = 1070986,62  Y = 786252,60 
SO 02 po áte ní bod K1: X = 1070983,53  Y = 786268,39  koncový bod K2:  X = 1070987,55  Y = 786252,96 
SO 03 roh násypu C1:      X = 1070985,95  Y = 786252,35  roh násypu C4:      X = 1070992,22  Y = 786247,88 
SO 04 po áte ní bod U1: X = 1070990,64  Y = 786252,04  koncový bod U3:  X = 1070986,22   Y = 786241,74 
SO 05 výústní objekt T:   X = 1070986,22  Y = 786241,74 
 
Název stavebního 

objektu 
pozemek  
parc. .  

druh pozemku katastrální území 

SO 01 248 ostatní plocha Malá Víska 
 252/8 ostatní plocha Malá Víska 
 252/10 ostatní plocha Malá Víska 
 253/10 vodní plocha Malá Víska 
 261/35 trvalý travní porost Malá Víska 
 255 ostatní plocha Malá Víska 
 971/1 ostatní plocha Chaloupky 
 952/1 ostatní plocha Chaloupky 
 927/1 vodní plocha Chaloupky 
 927/3 vodní plocha Chaloupky 
 940 ostatní plocha Chaloupky 
 883 vodní plocha Chaloupky 
 880 ostatní plocha Chaloupky 
 842/1 ostatní plocha Chaloupky 
SO 02 251 zastav ná plocha a nádvo í Malá Víska 
 248 ostatní plocha Malá Víska 
SO 03 248 ostatní plocha Malá Víska 
SO 04 248 ostatní plocha Malá Víska 
 249 ostatní plocha Malá Víska 
SO 05 249 ostatní plocha Malá Víska 
 
 
II. Pro provedení stavby se stanoví tyto povinnosti  a podmínky: 

1. Stavba vodního díla bude provedena podle projektové dokumentace pod názvem "Chaloupky - 
propojení zdroj ", ov ené ve vodoprávním ízení, zodpov dný projektant Ing. Roman Badin, 
autorizace pro stavby vodního hospodá ství a krajinného inženýrství ( KAIT 0009784), datum 
04/2017, . zak.: 16-0113. P ípadné zm ny nesmí být provedeny bez p edchozího povolení 
vodoprávního ú adu. 

2. Zhotovitel stavby je povinen vést stavební deník. 
3. P i provád ní výstavby budou výkopy paženy, ohrazeny tak, aby se zabránilo pádu osob nebo 

zví at, ozna eny výstražnou cedulí a v no ní dob  osv tleny výstražnými sv tly.  
4. P ed zahájením prací zhotovitel zajistí vytý ení pr b hu podzemních vedení (od jejich vlastník ), 

pop ípad  bude postupovat dle jejich požadavk  a je povinen dodržet podmínky p edložených 
vyjád ení správc  inženýrských sítí, stanovisek a vyjád ení ú astník  ízení a závazných 
stanovisek dot ených orgán  níže uvedených:  
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 podmínky spole nosti Vodovody a kanalizace Beroun a. s., souhlasné vyjád ení ke 

spole nému ízení ze dne 16.5.2018 zn. O181-6636/2018, a to: 
- Dle zákona . 274/2001Sb. § 8 odst. 3 je povinností vlastník  provozn  souvisejících 

vodovod  upravit svá vzájemná práva a povinnosti písemnou dohodou. Tato dohoda je 
podmínkou kolauda ního souhlasu. 

- Je nutné znát budoucího provozovatele prodlužovaného vodovodu. Upozor ujeme na to, že 
pokud nebude provozovatelem naše spole nost, budeme požadovat vybudování p edávacího 
místa v míst  p ipojení se standardní výbavou (faktura ní m idlo, uzáv r, za ízení pro 
dálkový p enos). 

- Požadujeme dodržet prostorové uspo ádání sítí dle SN 73 6005. 
- Nebude-li zhotovitelem stavby naše spole nost, požadujeme p izvat ke všem p edepsaným 

zkouškám a prohlídkám p ed záhozem a zakrytím. 
- Dodávku a montáž napojení na stávající za ízení provede naše spole nost na základ  

objednávky. 
- Sou ástí stavby bude za ízení pro p enos dat na dispe ink naší spole nosti. 
- V místech napojení na stávající podzemní vedení vodovod  se jedná o umíst ní stavby  

v ochranném pásmu vodovodních ad  a kanaliza ních stok dle § 23 zákona .274/2001Sb., 
proto požadujeme: a) P ed provád ním prací v ochranném pásmu je nutné požádat  
o vyty ení vodovodu, v místech možných st et , b) Oznámit termín zahájení a ukon ení 
prací a zabránit poškození našich za ízení, c) Ve vzdálenosti dle SN 73 6005 až 1m nutno 
zajistit ru ní provád ní výkop , d) P i provád ní zásypu je nutno dodržet p vodní uložení  
a ochranu našich potrubí (obsyp pískem, betonové bloky, signální kabel apod.). 

- Požadujeme zajistit ochranu nadzemních a podzemních za ízení p ed poškozením p i 
provád ní prací. P ed kone nou úpravou vyzvete VaK Beroun ke kontrole. 

- Vodovod není vodovodem požárním. 
- P ed záv re nou kontrolní prohlídkou stavby požadujeme p edání: a) dokumentace 

vodovodu dle skute ného provedení a zam ení skute ného provedení v sou adnicích (také 
v digitální podob  – formát dwg/dgn) v etn  polohopisu dle Sm rnic naší spole nosti,  
b) výsledky p edepsaných zkoušek, c) písemnou dohodu vlastník  souvisejících vodovod  

 podmínky Krajské hygienická stanice St edo eského kraje se sídlem v Praze, souhlasné 
závazné stanovisko ze dne 17.1.2018 . j.: KHSSC 03845/2018 a to: 

- Nejpozd ji p i kolauda ním ízení bude doloženo, že užití výrobk , které p icházejí do 
p ímého styku s pitnou vodou, neovlivní nežádoucím zp sobem pitnou vodu – bude 
doložen doklad o dodržení zákona . 258/2000 Sb. o ochran  ve ejného zdraví, ve zn ní 
pozd jších p edpis , hodnocení a rozsah záznamu o ov ení bude provedeno v souladu  
s vyhláškou . 409/2005 Sb., o hygienických požadavcích na výrobky p icházející do 
p ímého styku s vodou a na úpravu pitné vody. 

 P ed zahájením užívání bude doloženo, že kvalita pitné vody z nov  vybudované ásti 
vodovodu spl uje v souladu s § 3 odst. 1 zák. . 258/2000 Sb., v platném zn ní hygienické 
požadavky na zdravotní nezávadnost a istotu pitné vody, které  jsou upraveny vyhláškou . 
252/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické   požadavky na pitnou a teplou vodu a etnost  
a rozsah kontroly pitné vody. V souladu s § 4 odst. 2, písm. a) cit. vyhlášky bude provedeno 
stanovení v rozsahu „kráceném“ dle p ílohy . 5 vyhlášky 

 podmínky spole nosti eská telekomunika ní infrastruktura a.s., souhlasné stanovisko zn.: 
105/2018-POS-BE, ze dne 15.5.2018 (stavebníkovi prokazateln  p edáno dne 19.6.2018),  
a to p edevším: P ed zahájením prací je nutné nechat PVSEK fyzicky vyty it p ímo 
v terénu a jeho prostorové uspo ádání ov it ru n  kopanými sondami. Za ízení nesmí být 
stavbou znep ístupn no a to, z d vodu jeho provozu a dále možnosti jeho oprav a údržby. 

 podmínky spole nosti EZ Distribuce, a.s. zn.: 0100904960, ze dne 10.4.2018 
 podmínky stanoviska státního podniku Vojenské lesy a statky, ze dne 29.1.2018 .j.: 

VLS-000145/2018/2/0100, a to:  
-  Práce budou provedeny v nezbytn  nutném rozsahu 
-  Po ukon ení prací bude pozemek (parc. . 833 k.ú. Chaloupky) uveden do p vodního stavu 

na náklady investora akce 
 podmínky stanoviska správce povodí a vyjád ení správce vodního toku – Povodí Vltavy, 

závod Berounka, zn.: 7043/2018-343/Br, ze dne 5.2.2018, a to: 
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- K ížení trasy vodovodu s erveným potokem bude realizováno tak, aby nedošlo ke 

zmenšení pr to né kapacity mostu. Veškeré materiály uvoln né a sesunuté p i realizaci 
akce do koryta erveného potoka budou ihned odstran ny 

- B hem prací a po ukon ení výstavby nesmí dojít ke zne išt ní povrchových ani 
podzemních vod. P ípadný únik závadných látek do vodního toku bude oznámen postupem 
podle § 41 odst. 2 vodního zákona – tj. Hasi skému záchrannému sboru R nebo Policii 

R a dále bude neprodlen  informován úsekový technik nebo dispe ink závodu Berounka.  
 podmínky koordinovaného závazného stanoviska M stského ú adu Ho ovice, Odboru 

výstavby a životního prost edí .j.: MUHO/6940/2018/VÝST/KY, ze dne 28.3.2018, s to:  
- zákon . 289/1995 Sb.: Na pozemky ur ené k pln ní funkcí lesa (PUPFL) nesmí být 

ukládán výkopový a stavební materiál a nesmí zde parkovat a jezdit stavební mechanismy 
- zákon . 13/1997 Sb.: V dostate ném asovém p edstihu p ed zahájením stavby je nezbytné 

požádat silni ní správní ú ad (M Ú Ho ovice, odbor TAD) o zvláštní užívání stavbou 
dot ené silnice 

- zákon . 334/1992 Sb.: Pozemek parc. . 261/35 v k.ú. Malá Víska je v katastru nemovitostí 
veden jako sou ást zem d lského p dního fondu. Po skon ení prací požadujeme uvést 
pozemek do p vodního stavu.  

 podmínky vyjád ení Krajské správy a údržby silnic, p.o., zn.: 3084/17/KSUS/KLT/P I, ze 
dne 12.5.2017, a to:  

- pro uložení IS do pozemk  ve vlastnictví St edo eského kraje je nutno p ed zahájením 
stavby vyžádat od odboru dopravy M Ú Ho ovice souhlas se zvláštním užíváním silnice 
dle ust. § 25 odst. 6 písm. d) zák. . 13/97 Sb a  uzav ít s KSÚS  smlouvu o smlouv  
budoucí za z ízení v cného b emene služebnosti (smlouva je zpoplatn na dle platného 
ceníku St . kraje  ze dne 1.6. 2015) 

- projektová dokumentace uvádí provedení stavby bezvýkopovou technologií, p ivad  bude 
uložen v hloubce 1,2 m od nivelety vozovky 

- sít  nebudou ukládány podéln  do silni ního p íkopu, na propustky a mosty (do vzdálenosti 
1 m od t chto za ízení) 

-  investor provede na vlastní náklady obnovu konstrukce vozovky jejich vrstev a krytové 
vrstvy dle TP 146 (technické podmínky pro povolování a provád ní výkop  a zásyp  rýh 
pro inženýrské sít  ve vozovkách pozemních komunikací) MDS R - OPK .j. 20056/1-
123 ze dne 30.3.2002 a p íslušných SN. Oprava obrusné vrstvy bude provedena v ší i celé 
vozovky a v délce minimálního p esahu p vodní výkopové rýhy o 50 cm na každou stranu 
výkopu, t.j. musí být již za íznuta širší o tyto míry než vlastní výkop a provede bude v ší i 
celé vozovky. Všechny živi né sty né plochy u hran výkopu musí být za íznuty a zality 
asfaltovou emulzí, t.j. i plocha, která p esahuje vedle výkopu.  

- p i stavebních pracích nesmí být ohrožena stabilita p ilehlého silni ního t lesa a silni ního 
zna ení a také nesmí dojít ke zne išt ní výše uvedené silnice 

- p ípadné škody zp sobené na silni ním majetku budou stavebníkem odstran ny na jeho 
náklady 

- stavba bude provád na mimo v zimní období, tj. od 1.11. do 31.3. následujícího roku 
- stavebník nebude následn  po St edo eském kraji potažmo po KSÚS  požadovat žádná 

opat ení k eliminaci vliv  vznikajících provozem na silnici III/11715 a zp sobem jejich 
letní a zimní údržby 

- stavebník vyzve pracovníka KSÚS k protokolárnímu p evzetí opravené konstrukce 
vozovky po dokon ení stavby  

- smlouva bude uzav ena pod ev. . 2017/1408/00066001/KL/P /BS po schválení usnesením 
Rady SK  

- záru ní doba na obnovenou konstrukci vozovky v míst  opravy iní 60 m síc . 
5. Stavba bude provedena právnickou osobou nebo fyzickou osobou oprávn nou k provád ní 

stavebních nebo montážních prací jako p edm tu své innosti podle zvláštních p edpis . 
Stavebník p ed zahájením stavebních prací sd lí vodoprávnímu ú adu název a sídlo vybraného 
zhotovitele stavby p edm tného vodního díla a p edloží jeho oprávn ní k dané innosti. 

6. P i stavb  nesmí být okolí zat žováno prachem a hladina hluku nesmí p ekro it v denních 
hodinách 50 db, v no ních hodinách budou stavební práce zastaveny. 

7. Mechanizace použitá p i stavebních pracích musí být zajišt na proti možným únik m olej  a 
ropných látek. 
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8. V ochranném pásmu všech stávajících sítí budou provád ny výkopové práce ru n  bez použití 

mechanizace, bude zajišt na ochrana odkrytých kabel  p ed poškozením.  
9. V p ípad  rekonstrukce mostu p es ervený potok v k.ú. Chaloupky, ást Ne ežín, bude 

provedena p eložka navrženého vodovodního adu HDPE D 110 (objekt SO 01) na náklady 
vlastníka tohoto vodovodu. 

10. P ed obsypem odhalených podzemních za ízení vyzvat p íslušného správce ke kontrole dodržení 
prostorové normy. 

11. Stavba bude dokon ena do dvou let od nabytí právní moci rozhodnutí.  
12. Vzniklý stavební odpad bude t íd n a likvidován v souladu se zákonem . 185/2001 Sb., o 

odpadech, v platném zn ní. 
13. Stavebník je povinen oznámit vodoprávnímu ú adu tyto fáze výstavby pro provedení kontrolní 

prohlídky stavby: 1. po dokon ení p echodu mostu p es ervený potok, 2. po dokon ení stavby - 
záv re ná kontrolní prohlídka 

14. Vodoprávní provede kontrolní prohlídku dle pot eby a dle bodu 13. kap. II. p edm tného 
rozhodnutí. 

15. Dokon enou stavbu lze užívat jen na základ  kolauda ního souhlasu dle § 122 stavebního 
zákona. O vydání kolauda ního souhlasu požádá stavebník u odboru výstavby a životního 
prost edí M Ú Ho ovice. Žádost o kolauda ní souhlas musí obsahovat náležitosti a doklady dle  
§ 11a vyhlášky . 432/2001 Sb., o dokladech žádostí o rozhodnutí nebo vyjád ení vodoprávního 
ú adu, a to zejména: 
- dokumentace skute ného provedení stavby (došlo-li k odchylkám proti stavebnímu 

povolení nebo ov ené projektové dokumentaci) 
- popis a zd vodn ní provedených odchylek od stavebního povolení, projektové 

dokumentace, pop ípad  od povolení zm ny stavby p ed dokon ením 
- doklad o vytý ení prostorové polohy stavby odborn  zp sobilou osobou (výsledky vytý ení 

musí být ov eny ú edn  oprávn ným zem m ickým inženýrem) 
- geodetické zam ení skute ného provedení stavby na podkladu katastrální mapy zpracované 

a ov ené oprávn ným geodetem 
- doklady o spln ní podmínek uložených vodoprávním ú adem v kap. II. p edm tného 

rozhodnutí  
- prohlášení zhotovitele, že na stavb  byly použity materiály a technologie v souladu s  

§ 156 stavebního zákona a atesty na veškeré použité materiály 
- protokoly o provedených zkouškách  
- údaje pot ebné pro evidenci rozhodnutí vodoprávních ú ad  podle vyhlášky . 414/2013 

Sb., o vodoprávní evidenci ve zn ní pozd jších p edpis  
- závazná stanoviska dot ených orgán   
- p edávací protokol od zhotovitele stavby, jehož p ílohou bude rozsah provedených prací 
- písemná dohoda vlastník  provozn  souvisejících vodovod  
- doklad o provozování p edm tného vodovodu 

16. Bez kolauda ního souhlasu nelze dokon enou stavbu užívat.  

 
Ú astníci ízení dle § 27 odst. 1 písm. a) správního ádu , na n ž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu: 

Obec Chaloupky, Chaloupky 117, 267 62  Komárov u Ho ovic 

Od vodn ní: 
Dne 9.4.2018 podala Obec Chaloupky (dále jen „stavebník“) žádost o spole né ízení (územní a stavební) 
na stavbu vodního díla pod názvem akce "Chaloupky - propojení zdroj " (dále jen „stavba“). Uvedeným 
dnem bylo zahájeno spole né ízení. 
Žádost byla doložena všemi povinnými doklady podle ustanovení § 6 vyhlášky . 432/2001 Sb., o 
dokladech žádosti o rozhodnutí nebo vyjád ení a o náležitostech povolení, souhlas  a vyjád ení 
vodoprávního ú adu, a dalšími doklady dle § 94l stavebního zákona, a to: 
- Výpisy z katastru nemovitostí a snímek kat. mapy 
- Souhlasné závazné stanovisko Krajské hygienické stanice St edo eského kraje se sídlem v Praze, ze 

dne 17.1.2018 . j.: KHSSC 03845/2018, s podmínkami 
- Souhlasné vyjád ení ke spole nému ízení spole nosti Vodovody a kanalizace Beroun  

a. s., ze dne 16.5.2018 zn. O181-6636/2018, s podmínkami 
- Vyjád ení o existenci sít  elektronických komunikací a všeobecné podmínky ochrany sít  eské 

telekomunika ní infrastruktury a. s., zn.: 105/2018-POS-BE, ze dne 15.5.2018, s podmínkami 



.j. MUHO/13923/2018 str. 6 

 
- Vyjád ení Krajské správy a údržby silnic, p.o., zn.: 3084/17/KSUS/KLT/P I, ze dne 12.5.2017, 

souhlas s podmínkami 
- Sd lení EZ Distribuce, a.s. zn.: 0100904960, ze dne 10.4.2018, s podmínkami 
- Stanovisko státního podniku Vojenské lesy a statky, .j.: VLS-000145/2018/2/0100, ze dne 

29.1.2018, s podmínkami 
- Stanovisko správce povodí a vyjád ení správce vodního toku – Povodí Vltavy, závod Berounka, zn.: 

7043/2018-343/Br, ze dne 5.2.2018, souhlas s podmínkami 
- Koordinované závazné stanovisko M stského ú adu Ho ovice, Odboru výstavby a životního prost edí 

.j.: MUHO/6940/2018/VÝST/KY, ze dne 28.3.2018, s podmínkami 
- Smlouva o smlouv  budoucí o z ízení služebnosti inženýrské sít  . 2017/1408/00066001/KL/P /BS, 

uzav ená mezi Obcí Chaloupky a KSÚS St edo eského kraje, p.o. 
- Smlouva o uzav ení budoucí smlouvy o z ízení v cného b emene – služebnosti . 2018-753, uzav ená 

mezi Obcí Chaloupky a státním podnikem Vojenské lesy a statky 
- Smlouva o z ízení služebnosti inženýrské sít  uzav ená mezi Obcí Chaloupky a Obcí Malá Víska 
- Souhlasné závazné stanovisko M stského ú adu Ho ovice, Odboru výstavby a životního prost edí 

z hlediska krajinného rázu k povolení stavby v krajin , .j.: MUHO/2923/2018/J, ze dne 13.2.2018, a 
k zásahu do významného krajinného prvku „vodní tok“, .j.: MUHO/11343/2018, ze dne 5.6.2018, 
vše bez podmínek 

- Souhlasné závazné stanovisko HZS St edo eského kraje, Ev. . BE–882–2/2017/PD, ze dne 
11.1.2018, bez podmínek 

- Vyjád ení Obce Chaloupky, .j. 028/2018, ze dne 27.6.2018 
- Souhlas vlastníka pozemku s umíst ním stavby vyzna ený na situa ním výkresu 
Vodoprávní ú ad oznámil opat ením ze dne 10.5.2018 pod .j.: MUHO/10469/2018 zahájení spole ného 
ízení známým ú astník m ízení a dot eným orgán m. Vlastník m sousedních pozemk  bylo v souladu 

s § 94k písm. e) stavebního zákona doru ováno ve ejnou vyhláškou.  
Vodoprávní ú ad na ídil na den 19.6.2018 ústní jednání, ze kterého byl sepsán protokol .j.: 
MUHO/13511/2018. Ú astníci ízení byli pou eni, že mohou uplatnit námitky, pop ípad  d kazy,  
a dot ené orgány závazná stanoviska nejpozd ji p i tomto jednání, jinak k nim nebude p ihlédnuto. Ve 
stanovené lh t  tak nebylo u in no. 
Vlastníkem pozemk  parc. . 252/10, 253/10, 261/35 v k.ú. Malá Víska a parc. . 927/1, 940, 842/1, 952/1, 
927/3 k.ú. Chaloupky, které mají být použity pro výstavbu, je stavebník. Jeho vlastnické právo 
vodoprávní ú ad ov il dle p edloženého výpisu z katastru nemovitostí, LV . 110 v k.ú. Malá Víska a LV 
. 10001 v k.ú Chaloupky. Vlastníky pozemk  dot ených stavbou v k.ú. Malá Víska jsou: parc. .  251, 

248 spole nost Vodovody a kanalizace Beroun, a.s., parc. . 252/8 Obec Malá Víska, parc. . 255 
St edo eský kraj s právem hospoda it sv eným p ísp vkové organizaci Krajská správa a údržba silnic 
St edo eského kraje (dále jen „KSÚS“). Vlastníky pozemk  dot ených stavbou v k.ú. Chaloupky jsou: 
971/1 a 880 KSÚS, 883 eská republika s právem hospoda it sv eným státnímu podniku Vojenské lesy 
a statky. Obec Chaloupky uzav ela s  vlastníky stavbou dot ených pozemk  smlouvy výše uvedené  
a p edložila vyzna ené souhlasy na situa ním výkresu.  
V rámci probíhajícího ízení se vodoprávní ú ad zabýval otázkou vymezení okruhu ú astník  ízení ve 
smyslu § 115 vodního zákona a § 94k stavebního zákona. P itom konstatoval, že vlastnická práva 
k pozemk m a stavbám na nich, jakož i práva odpovídající v cným b emen m, která by mohla být 
povolením p ímo dot ena mají krom  stavebníka též Obec Malá Víska, Krajská správa a údržba silnic 
St edo eského kraje, p.o., EZ Distribuce, a. s., eská telekomunika ní infrastruktura a.s., Vojenské lesy 
a statky R, s.p., Vodovody a kanalizace Beroun, a.s., Povodí Vltavy, s.p., závod Berounka, Lesy R, 
s.p., Správa tok  - Oblast povodí Berounky a vlastníci sousedních pozemk  uvedených v rozd lovníku,  
a proto byli za azeni mezi ú astníky ízení o vydání spole ného povolení k p edm tné stavb .  
Stavba bude provedena podle projektové dokumentace  pod názvem  "Chaloupky - propojení zdroj ", 
ov ené ve vodoprávním ízení, zodpov dný projektant Ing. Roman Badin, autorizace pro stavby vodního 
hospodá ství a krajinného inženýrství ( KAIT 0009784), datum 04/2017, . zak.: 16-0113. 
K zám ru stavby byla p edložena výše uvedená závazná stanoviska dot ených orgán  a vyjád ení správc  
inženýrských sítí a ú astník  ízení, jejichž podmínky jsou zohledn ny v kapitole II. p edm tného 
rozhodnutí. 
S podmínkou KSÚS, aby na mostní t leso mostu p es ervený potok v k.ú. Chaloupky nebyl plánovaný 
vodovod objekt SO 01 umíst n, se vodoprávní ú ad vypo ádal následovn : Vzhledem k tomu, že zm na 
trasy vodovodu by byla neúm rn  finan n  nákladná a problematická, po projednání s Obcí Chaloupky 
uložil vlastníkovi p edm tného vodovodu (t. . Obec Chaloupky) v podmínce . 9 kap. II p edm tného 
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rozhodnutí povinnost hradit p ípadnou p eložku nov  navrženého vodovodu, která by byla vynucená p i 
oprav  mostního t lesa.  
 
Posouzení vodoprávního ú adu: 
Vodoprávní ú ad v provedeném ízení p ezkoumal p edloženou žádost z hledisek uvedených 
v ustanoveních vodního zákona a stavebního zákona, projednal ji s ú astníky ízení a s dot enými orgány 
a zjistil, že jejím uskute n ním nebo užíváním nejsou ohroženy zájmy chrán né zákony a zvláštními 
p edpisy. Vodoprávní ú ad zajistil vzájemný soulad p edložených závazných stanovisek dot ených 
orgán  vyžadovaných zvláštními p edpisy a zahrnul je do podmínek rozhodnutí. P i p ezkoumání žádosti, 
projednání v ci s ú astníky ízení a na základ  shromážd ných právn  významných skute ností nebyly 
shledány d vody bránící povolení. 
Vodoprávní ú ad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních p edpis  
ve výroku uvedených. 
 
Ú astníci ízení o vydání spole ného povolení dle § 27 odst. 2 správního ádu:  

Krajská správa a údržba silnic St edo eského kraje, p.o., EZ Distribuce, a. s., eská 
telekomunika ní infrastruktura a.s., Vojenské lesy a statky R, s.p., Obec Malá Víska, Vodovody  
a kanalizace Beroun, a.s., Povodí Vltavy, s.p., závod Berounka, Lesy R, s.p., Správa tok  - Oblast 
povodí Berounky 

 
Vypo ádání s návrhy a námitkami ú astník : 
-  Ú astníci neuplatnili návrhy a námitky. 
 
Vypo ádání s vyjád eními ú astník  k podklad m rozhodnutí: 
- Ú astníci se k podklad m rozhodnutí nevyjád ili. 

 

Pou ení ú astník : 
Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dn  ode dne jeho oznámení ke  Krajskému ú adu 
St edo eského kraje podáním u zdejšího správního orgánu. Odvolání se podává s pot ebným po tem 
stejnopis  tak, aby jeden stejnopis z stal správnímu orgánu a aby každý ú astník dostal jeden stejnopis. 
Nepodá-li ú astník pot ebný po et stejnopis , vyhotoví je správní orgán na náklady ú astníka. Odvoláním 
lze napadnout výrokovou ást rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen 
proti od vodn ní rozhodnutí je nep ípustné. 
Vodoprávní ú ad po dni nabytí právní moci spole ného povolení doru í žadateli stejnopis písemného 
vyhotovení spole ného povolení opat ený doložkou právní moci spolu s ov enou grafickou p ílohou, 
stejnopis písemného vyhotovení spole ného povolení opat ený doložkou právní moci doru í také místn  
p íslušnému obecnímu ú adu, pokud není stavebním ú adem. Vodoprávní ú ad po dni nabytí právní moci 
spole ného povolení žadateli jedno vyhotovení ov ené projektové dokumentace a štítek obsahující 
identifika ní údaje o povolené stavb . Další vyhotovení ov ené projektové dokumentace zašle 
vlastníkovi stavby, pokud není žadatelem. Žadatel je povinen štítek p ed zahájením stavby umístit na 
viditelném míst  u vstupu na staveništ  a ponechat jej tam až do dokon ení stavby, p ípadn  do vydání 
kolauda ního souhlasu; rozsáhlé stavby se mohou ozna it jiným vhodným zp sobem s uvedením údaj  ze 
štítku. Spole né povolení má podle § 94p odst. 5 stavebního zákona platnost 2 roky. Stavba nesmí být 
zahájena, dokud rozhodnutí nenabude právní moci. 
 
 
 
 
  
  Ing. Marcela Abrhámová 
samostatný odborný referent 
 

Poplatek: 
Správní poplatek podle zákona . 634/2004 Sb., o správních poplatcích položky 18 odst. 1 písm. h) ve 
výši 3000 K  byl zaplacen dne 22.6.2018. 
 




