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Rozhodnutí
VE~EJNA VYHlA~KA

Magistrát m6sta KJadna, odbor tivotniho prostfedl, jako pfisluiný vodoprávnl
úr&d podle ustanoveni § 106 mkona è. 254/2001 Sb., o vodách a o zmAM nìkterých
zákonù (vodní zákon), ve zninl pozd6jltch predpisll a jako speciátnl stavebnJ úfad
podle §15 zákona è.183/2006 Sb., o územnlm pI8'8OVánl a stavebnim rádu (stavebnl
zákon), a jako mlstnì pflslulný správni org*" podle § 11 odst. 1 plsm. b) zákona È.
500fJ.O04 sb., o správnlm flzenl (správnl rád), ve zn6nf pozd6jlfch pfedpisù vydává

$tlpánce Hfeblkové, bytem V Podllskách 318, 27351
nar.: 21.1.1963

žadatelce:

podle ustanovení § 15 ~0n8 È. 25412001 Sb., o vodám a o zrn6nI nAkterých
zákonù (vadni zákon), ve zninl pozd6jšlch predpisù a ustanoveni § 115 o územnlm
plánováni a stavebnlm rádu (stavebnl zákon), ve zninl pozd6jllch predpisù
k provedeni stavby vodntho dna "Br8ikov - V8Id8k, 7RD . vodovod a kanalizace"
v kraji Stfedoèeském, obcj Braikov, k.ú. Braikov, na pozemclch parc.è. 256/4,
258//41. 258/93 a p. p. k. 256/1.

Vodnl dilo zahrnuje Mo stavebnlgg iIk1x:
Staveb" I obield 50: vodovodní fad

Celková déka radu: 96 m
Jmenovitj svìtlost radu: 90 mm

Oèel užrvánl povolené stavby vodnlho díla: jiné (zásobováni pitnou vodou).
UrOenl polohy stavby vodního dila orientaèn6 soufadnice X; Y: 1038381; 765958

~\net)nl ~ifjkt 50: ".""."'.."'...'..'...""".." tulr\laI~c:4t ..~~i(~
Druh stok0v6 sltA: gravitaènl
CeR<ová délka stok: 86 m
Jmenovitá sv6tiost stoky: ...300 mm

Oèel užlv.nl povoletné stavby vodnlho dlla: jiné (cxJv~1 splaikový~ vod)
ureenl polohy stavby vodnlho dlla orientaèn6 soufadnice X;Y: 1038381: 765948

polta Unholf I

povolenístavebnf



Poois stavbv:
Predložená projektová dokumentace rell vybud0v6nl vodovodu a kanalizace

pro nowu zástavbu v obci Braikov. Vodovodnl rad je navržen z polyetyl6nových trub
PE 9Ox5,4, tffdy PE100 SDR 17. Napojen bude na stávajicl vodovodnl rad PVC 90
v uHci Budovatef6 a bude propojen na stjvajlcl vodovodnl rad v ulici Kr*tt<é. Stávajlcí
podzemnf hydrant v ulici Krátké pokryje navrfenou lokalitu pro požáml úèely.

Splalkové vody z nové lokality budou odv6d6ny gravitaènl splalkovou
kanaizacf z trub PVC, DN300, kterj bude zaúst6na do stjvajlcf kanalizace v ulici
Budovatekj. Do kanalizace budou svedeny 2 ulièni vpusti sloužlcl k odvedeni
deltových vod z komunikace.

Pro provedeni stavby vodnlho dna se podle ustanoveni § 15 odst. 3 vodniho a
ustanoveni § 115 stavebniho zákona souèasnA stanovl tyto podmlnky a povinnosti:
1. Stavba vodnlho dlta bude pro\48dena podle piedlofené projektové dokwnentac:e

ov6rené vodoprjvnlm úradem; prlpadné zm6ny n&sml být provedeny bez
pfeddtozlho povoleni vodoprjvnfho úradu.

2. Stavebnlk zajisti vytyèeni prostorové polohy stavby vodnlho dlta subjektem
k tomu oprávnìným.

3. Stavebnlk oznáml vodoprávnlmu úradu terrnln zahájeni stavby a název a sldto
stavebnlho podnikatele, který bude stavbu provád6t.

4. Pri provjd6n1 stavby vodnlho dlla je nutno dodržet predpisy týkajlcl se
bezpeènosti práce a technických zarlzenl. zejm~a vyhtálky è. 591/2006 Sb., o
bliHlch min;málnlch požadavclch na bezpeènost a ochranu zdrav I pri práci na
staveniitld1.

6. PIl pnlVtd6nl st8Wy vodnfho dna budou dodrfeny tedwtk:k6 ~-:;:.~.s-../ky ne
stavbu vodovodù a kanalizaci podle vyhláAky è. 428/2001 Sb. t kterou se provádi
zákon è. 274/2001 Sb., o vodovoded1 a ~~Id1 pro vefejnou potøebu a o
zmAn6 n6kterých zákonù (zákon o vodovodech a kanalizaclch).

6. Pri prov6dìnl stavby vodnlho dfla budou dodržena tak6 ustanoveni èeských
technických norem CSN 73 6005, tsN 34 1050, tsN 73 3060, TPG 702 01 a
70204, CSN 33 3301, CSN 34 3108 a CSN 34 3100.

7. Pled zahájenlm zemnich prBcI je nutno ~ vytyttt vted1ny podmmnl
;n.tenýrsk6 sltA jejich sprjvci, pri provád6nl stavby dodržovat pokyny správcù,
vjttopov6 pr6ce v ochrann6m pjlmu providM ruèn6 a pred záhozem potrubl
plizvat spr*vce sltf ke ko.,tr-u16 neporulenO8ti jejk:h zaftzenl.

8. Pri prov6dìnl stavby vodnlho dlla musl být dodrženy požadavky dotèených
správnlch úradù:
a) PrI provjd6nl zemnlch a výkopových práci bude ~6n md1ranný

archeologický výzkum. N6hod~ archeolog;ck6 n6lezy uèin6né v prùbìhu
stavby budou hl6ieny Ard~oIogick6fnu ÙSt8w AV eR.

b) Odpady vznikl6 pti st8vb6 budou využity nebo odstr8n6ny v souladu se zák.
è. 185flOO1 Sb., o odpadech. O vzniklých odpadech a zpùsobu nak"dánl
s nmi bude dle § 21 vyhlátky è. 383/2001 sb., -..den. prùb6fná evidence.

9. RWE, D;stribuènf služby, s.r.o., dle vyjádrenf è.j.: 1908109/172 ze dne 29.5.2009,
se v zájmové oblasti stavby nad1ázejl STl pfynOYody a pnpojky.
a) Investor, popr. dodavatej stavby nebo èinnosti prov6d6ných vod1rann6m a

bezpeènostním pjsrnu piynárensk6ho zanzenf si minimálnA 7 dnù pfed
zaMjenlm pracf musl objednat vytyèeni podZ8Mích ptynárenskýd1 za"zenl
(d6le jen PZ).
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b) Dodavatel pracf musf prokazatelnì seznámit všechny pracovnlky, jichž se to
týká, s polohou plynovodù a PZ a s podmfnkami èinnosti v ochranném pásmu
PZo

c) Bez vytyèeni a pfesného urÈ8nf uloženI PZ nesmf být stavebnf èinnosti
zahájeny.

d) Pøi provád~nf stavebnl èinnosti v ochranném pásmu PZ je investor povinen
zajistit taková opatfenr, aby nedollo k jeho poikozenf, èi ovlivnìnI
spolehlivosti jeho provozu.

e) Odkryté PZ bude v prùbìhu nebo pri preruienr stavebni èinnosti rádn6
zabezpeèeno proti jeho polkozenf.

f) Pred provedenim zásypu výkopu v ochranném pásmu PZ bude provedena
kontrola dodrženi podmrnek stanovených pro stavebnf èinnosti a kontrola PZo
Žádost o kontrolu bude podána min. 5 dni pred požadovanou kontrolou. Bez
provedené kontroly nesmf být plynovodnf zarfzenf zasypáno.

g) Pfipadné zrizováni staveniAt6, skladovánI materiálù, stavebnrch strojù apod.
bude realizováno mimo ochranné pásmo PZo

h) Pøi použitr tìžkých mechanlzmù zabezpeèit jejich prrpadný pfejezd pfes PZ
uloženim panelù v mlst6 pfejezdu.

10.Telef6nica 02, a.s., dle vyjádfenr è.j.: 9O661/09/CSC/MOO ze dne 30.1.2009
dojde v zájmovém územf ke atletu se sfti spoleènosti T elefonika 02 .
a) Pfi èinnostech v blfzkosti vedeni VKS je Investor povinen respektovat pravidla

stanovená právnfml pfedpisy pro ochranná pásma (1,5 m) podzemnlho vedenr
komunikaèní sit6 (PVKS) tak, aby nedollo k polkozenl nebo zamezenr
pfistupu k vedenr. Pò køíženi nebo soubihu s PVKS dodržet ÈSN 13 6005
v platném znìni a CSN 332160, CSN 332000-5-54.

b) Pfed zapoèetfm zemnfch praci zajistI vyznaèenI trasy PVKS na terénu a
s trasou prokazatelnì seznámf pracovniky, ktefi budou stavebni práce
provád6t.

c) Pracovnlky dále upozorni, aby v pffpadì potreby zajistili hloubkové uloženi
PVKS pffènými sondami a na možnou odchylku +/- 30 cm mezi skuteèným
uloženfm a výkresovou dokumentaci. Ve vzdálenosti 1,5 m od krajnlch vedeni
trasy PVKS nepouživat žádných mechanizaènfch prostfedkù nebo
nevhodného náfadi a pri provád6nf pracl v tìchto mistech dbát nejvyššI

opatrnosti.
d) Pri zjištìnI zásadnfho rozporu mezi údaji v projektové dokumentaci a

skuteènosti je nutno zastavit práce a v6c oznámit zam6stnanci Telef6nica 02,
a.s., v pracích pokraèovat až po projednánI a schválenI dalšfho postupu.

e) Pri provád6nf zemnfch pracf v blfzkosti PVKS je nutno postupovat tak, aby
nedošlo ke zmìnì hloubky uloženf nebo prostorového usporádánf
komunikaènf sft6. Odkryté vedeni zabezpeèit proti poškozenI, odcizenI a
provìšen f.

f) Zemnf práce v mlatech, kde úložný kabel vystupuje ze zem6 do budovy,
rozvád6èe, na sloup apod., vykonávat velmi opatm6 kvùli ubývajfcfmu krytf.
Dojde-Ii k odkryti PVSEK, je nutno vyzvat pracovnlka POS ke kontrole vedenI
pred zakrytfm.

g) Manipulaènf a skladové plochy je nutno zfizovat v takové vzdálenosti od
NVSEK, aby pfi vykonávánI pracf v tìchto prostorách se nemohly osoby ani
zarfzenf približit na vzdálenost menii než 1 m.

h) Pomocná zarfzenf, která jsou souèástI vedeni, nesmi být ani doèssn6
využivána k jiným úèelùm a nesmf být dotèena ani premist6na.
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I) Mimo vozovku nenf dovoleno trasu PVKS pfejlždìt vozidly nebo stavebnl
mechanizacI, dokud nebude vedeni zabezpeèeno proti mechanickému
poikozen I.

j) Na trase PVKS se nesml mìnit niveleta terénu, nutnou zmìnu je tøeba

pfedem projednat
11. Stredoèeské vodámy, a.s., dle vyjádrenf è.j. P09710003317 ze dne 22.7.2009

a) Vodohospodáfské zaffzenf provozovan6 Stfedoèeskými vodámami a.s.,
nesml být v souvislosti se stavbou poikozeno.

b) Pri stavbì vodovodnlho fadu o ostatnfch inženýrských sftf je nutné
respektovat požadavky ochranného pásma 1,5 m na vAechny strany od pláAtì
potrubi.

c) Vytyèeni stávajfcfho vodohospodáfsk6ho za"zenf je nutno požádat 7 dni

predem provozovatele.
d) V soubìhu jiných sftf s vodovodem dodržet vzdálenost min. 1,0 m mezi

povrchy potrubl.
e) Pripojenf nového vodovodu na stávajfcf bude uskuteènìno pfislušnýrni

provozy SV.
f) K tlakovým zkouškám a kontrole uloženf potrubf pred záhozem je nutné

pfizvat pffsluAný provoz SV.
12.(;EZ Distribuce, a.s., dle vyjádrenf è.j. K-1016800600 ze dne 27.3.2008,

upozoròujeme. že v zájmovém územf se nacházf podzemnf vedenf nfzkého
napìtf 0,4 kV.
a) Zamìstnanci provozovatele distribuènl soustavy musf mft trvalý pfistup k výše

uvedenému zaffzeni.
b} Zahájeni výkopových praci v ochranném pásmu zaøizení CEZ Distribuce a.s.

ohlási žadatel mlstn6 prlsluW provozni slufebn6, .vèetnì. apo;enf na
odpovìdného pracovnfka provádìcf firmy.

c) Nesmi být narušena stabilita podpìrných bodù a uloženi uzemnìní a pøi
praclch pod nadzemnim vedenim nesmf být použito mechanizmù vyšších než
3m.

d) Vochranném pásmu nadzemnlho vedenf se nesmi zvytovat, a to ani
krátkodobì, niveleta terénu.

e) V ochranném pásmu podzemnlho el. vedeni nelze skladovat stavebnf ani jiný
materiál a je zakázáno vysazovat trvat6 porosty a pfejiždìt vedeni
mechanizmy o celk0v6 hmotnosti na 6t.

13. Pfi provádìni stavby vodnfho dna budou dodrženy tyto dalAI podmfnky a

povinnosti:
Stavba bude provedena dodavatelsky. Stavbu a jejl zm6nu mùže provád6t jen
právnická nebo fyzická osoba oprávnìná k provád6nf stavebnfch nebo
montážnfch prací jako predmìtu své èinnosti podle zvláitnfch predpisù.

14. Stavba vodnfho dna mùže být užfvána dle § 122 zák. 183/2006 Sb. pouze na
základì kolaudaènfho souhlasu. K žádosti o vydáni kolaudaènfho souhlasu
stavebnfk predložf tyto doklady:
- zápis o odevzdá nf a pfevzeti stavby mezi Investorem a dodavatetem, pokud

byt porfzen
- geodetické zamìfenl skuteèn6ho provedenf stavby pred záhozem
- popis a zdùvodn6ni provedených odchylek od stavebniho povoleni
- plná moc pro žadatele v pflpad6, že je žádost podaná v zastoupeni
- doklad o výsledku vodotìsnosti kanalizace
- doklad o výsledku tlakové zkouiky vodovodu
- doklad o zdravotní nezávadnosti pitn6 vody
- stanovisko Krajské hygienické stanice, OP Kladno
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- stanovisko vlastnika vodovodu o provedeni kontroly napojeni stavby.
- doklad o kontrole dotèených inž. slti jejich správci pfed záhozem potrubí
- doklady prokazuj rci shodu vlastnosti použitých výrobkù s požadavky na

stavbu
15. Stavba vodniho dlla bude dokonèena do 31.12.2011.

Úèastnrci rfzeni (§ 27 odst. 1 zákona È. 500/2004 Sb., správni rád, ve znìnr
pozdìjšlch pfedpisù):

1. ~tìpánka Hrebrková, V Podliskách 318, 273 51 potta UnhoA•, nar. 21.1.1963

Magistrát mìsta Kladna, odbor životnlho prostfedr, obdržel dne 17.8. 2009
žádost o stavebnr povolenr k vodnimu dílu ..Braikov - Valdek. 7RD - vodovod a
kanalizace".

Žádost byla doložena všemi povinnými doklady podle ustanovenr § 6 vyhlášky
è. 432/2001 Sb., o doktadech žádosti o rozhodnuti nebo vyjádrenr a o náležitostech
povolenr, souhlasù a vyjádrenl vodoprávnlho úradua dalšimi doklady.

Podle ustanoveni § 115 zákona è. 254flOO1 Sb., o vodách a o zmìnì
nìkterých zákonù (vodnl zákon), ve znìnl pozd6jšrch predpisù a zákona è. 500'2004
Sb., správniho rádu, ve znìni pozdAjirch pfedpisù, oznámil prislušný vodoprávnf
úrad zahájeni vodoprávniho rrzenl všem známým úèastnlkùm vefejnou vyhláškou a
dotèeným orgánùm státni správy dopisem ze dne 4. zárf è.j. 02P/5447/09-2 Pos s
upozomìnlm, že na námitky, které nebudou sdìleny nejpozdìji do 30. dnù od
vyyìšenl na úøední desce Magistrátu mìsta KJadna nebude možno, podle
ustanoveni § 115 odst. 8 zákona è. 254/2001 Sb., o vodách a o zrnìni nìktelých
zákonù (vodni zákon), ve znAnl pozdìjšlch predpisll, brán zretet.

Projektovou dokumentaci stavby vypracovala Ing. Marie Veèerová CKAJT

0002914.
K zámìru stavby vydal obecný stavebnl úrad MAsta UnhoAtA, odbor výstavby,

územnr rozhodnuti pod.è.j. 16831O9Nýst. dne 31.3. 2009 a souhlas se stavbou podle
§ 15 stavebnlho zákona pod è.j. 2778/O9Nýsl ze dne 1.6. 2009.

Vodoprávni úrad podle ustanovenr § 112 odst. 2 stavebnrho zákona upustil od
ústnrho jednánr a mlstniho šetrenf, protože mu pornAry byly dobre známy a žádost
poskytovala dostateèné podkJady.

Pfi prezkoumánr žádosti, projednáni vki s úèastnrky rizenl a na základì
shromáždìných právnì významných skuteènosti nebyly shledány dùvody bránlcr
povolenr. Vodoprávni úrad proto rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnuti, za
použitr ustanoveni právnrch predpisù ve výroku uvedených.

Ve stanovené lhùtì

Pffpojky nejsou vodni dilo a nejsou predm6tem tohoto rozhodnuti.

Pouèení úèastnfkù
Proti tomuto rozhodnuti mùže úÈ8stnik rizenr podat podle ustanovenr § 81, § 82

a § 83 zákona è. 500f2004 Sb., správnl rád, ve znìnl pozdìjirch predpisù, odvoláni,
ve kterém se uvede v jakém rozsahu se rozhodnuti napadá a dále namltaný rozpor

ODOVODN~Nf

Námitky vznesené úèastníky

nebyly vzneseny.
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s právnfmi predplsy nebo nesprávnost rozhodnuti nebo rtzenl, jež mu pfedcházeJo,
ve lhùtA 15 dnù ode dne jeho ozn6menl ke Krajsk6rTMJ úfadu Stfedoèesk6ho kraje, 88
Bidlem v Praze, Zborovská 11, podjnlm uèin6ným u Magistrátu m6sta Kladna,
odboru životnlho prostfedl. Odvoláni se pod~ v poètu 4 stejnopisù. Nepod...i
úèastnrk potfebný poèet stejnopisù, vyhotovl je na jeho náklady Magistrát n16sta
Kladna. Podané odvoláni má v souladu s ustanovenlm § 85 odst. 1 sprivniho rádu
odkladný úèinek. Odv~nl jen proti odùvodntnl rozhodnuti je neprtpustné.

If:,, "Vyv6ieno dne: .

poznámka:
Toto rozhodnuti
- -- - - .
I ~O roznoonUtI mU51 Dyt vyvesenc
BraAkov a Magistrátu mìsta Kladna.

Doruèí se:
Ùèastnici fizeni nebo jejich zm0cn6nci - ckJpoi1lóelJì 00 vlastnlch rukou na dodejku:
1. ~t6pánka Hrebiková. V Podliskách 318. 27351 poIt8 UntwJlf

Ùèastnici ffzenf - vefejnou vyhlá§kou:
2. MMK - 2x se žádosti o vyvtienf a zasláni potvrzené kopie zp6t
3. Obec Bralkov

Dotèené sfjtnf org.ny - doporuèeni:
4. MMK - odbor výstavby - památková péèe
5. HZ5 Stfedoèesk6ho kraje se sfdlem v Kladn6
6. KHS Stfedoèeského kraje se stdlem v praze, pracoviit6 KJadno

7. spis

I
IÒJtJJli

Pavt1na POsf)fliOvf
referent

odboru životnlho prostfedl

(o. OB 1t-:, II. 1¾tJr;
"..,. utc dne: , být Vyvtl8f'K> úfednlch deskách obce

. _&- I". - -"-- deskáchobce

.f.


