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Povolení změny stavby před dokončením „Splašková kanalizace – Hluboký Důl“ dle § 15
zákona č.254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění
pozdějších předpisů.
ROZHODNUTÍ
ZMĚNA STAVBY PŘED JEJÍM DOKONČENÍM
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
Výroková část:
Městský úřad Kolín, odbor životního prostředí a zemědělství, jako vodoprávní úřad příslušný 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 § 15 odst. 4
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"), místně příslušný
správní orgán podle ustanovení § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve správním řízení
posoudil žádost, kterou dne 04.12. 2012 podala
Obec Nebovidy, IČ 00235571, Nebovidy 75, 280 02 Kolín,
(dále jen "žadatel"), a na základě tohoto posouzení:
I.

Podle § 118 a 115 stavebního zákona
povoluje

změnu stavby

„Splašková kanalizace – Hluboký Důl“

(dále jen "stavba na pozemcích p.č. 485/2, 498, 36/24, 331/29, 331/19, 36/54, 36/56, 331/17, 331/10
v kat. území Nebovidy v tomto rozsahu:
Změny stavebního povoleni:
• Část původně plánované gravitační stoky „DB“ bude v délce 225,8 m zrušena, a to od šachty Š
138 za šachtu Š 172 (k ČS5).
• Výtlakem „V-5“ bude nově řešeno odkanalizování dané lokality.
• Výtlak je navržen z materiálu polyetylen HDPE 100, PN 10, SDR 17 profil Ø 90.
• Délka výtlaku bude 354,20 m.
• Čerpací stanice ČS5
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II.
a)

b)
c)

d)
e)

Stanoví další povinnosti pro provedení stavby:
Změna stavby bude provedena podle projektové dokumentace „Splašková kanalizace –
Hluboký Důl“, vypracovala Alena Trnková, VODOS Kolín, s.r.o., Legerova 21, 280 02 Kolín a
autorizoval ji Ing. Roman Nešpor, autorizovaný inženýr pro stavby ve vodním hospodářství a
krajinného inženýrství, ČKAIT 0009670, datum 11/2012, číslo zakázky AT2012/070, ověřené v
řízení o této změně; jakékoliv jiné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení
vodoprávního úřadu.
Před zahájením stavby si stavebník prověří, zda nedoje ke střetu s inženýrskými sítěmi
ve správě drážních organizací.
Vyjádření dle § 15 odst. 2 stavebního zákona vydané Městským úřadem Kolín, odbor
výstavby, stavební úřad, Karlovo náměstí 78, 280 12 Kolín, č.j. SU 4817/2013 SU 11792/13 –
Hav ze dne 02.04.2013.
Před zahájením stavebních prací budou protokolárně zaměřeny stávající studny.
Městský úřad Kolín, odbor dopravy, Karlovo nám. 78, 280 02 Kolín, č.j. OD 11710/13-noj OD
2356/2013 dne 14.02.2013
Změna stavby splaškové kanalizace v obci Hluboký Důl se v obvodu působnosti našeho
správního úřadu týká zájmů ochrany silnice III/12553 a dále pak místních komunikací, které
však nejsou předmětem našeho zájmu.
Podélně v souběhu se silnicí III. třídy bude kanalizační stoka vedena mimo silniční těleso
v chodníku, zeleném pásu - nejméně 100 cm od zpevněné hrany vozovky.
V případě nutnosti podélného umístění kanalizace do tělesa silnice III/12553, resp. jejím
napojením na původně projektovanou kanalizační stoku (vzhledem k existenci inž. sítí a
prostorovým možnostem) požadujeme, aby po skončení stavby kanalizace byly výkopy při
záhozu po vrstvách řádně zhutněny a povrch vozovky uveden do původního stavu, tj. 20 cm
prostý beton, povrch z živičné obalované směsi ABH - 5cm a ABS 5cm a následně byla
provedena celková oprava dotčeného jízdního pruhu (popřípadě celé šířky) vozovky
spočívající v odfrézování povrchu vozovky a položení nové obrusné vrstvy u živičného
povrchu vozovky.
Také upozorňujeme na umístění kanalizačních šachet v jízdním pruhu silnice. Kanalizační
šachty
(poklopy) by neměly být umístěny ve stopě automobilů, tzn. že pokud bude nutné
kanalizační potrubí podélně umístit do vozovky silnice, měla by být kanalizace včetně šachet
umístěna cca v polovině jízdního pruhu, aby poklopy nebyly pojížděny silniční dopravou, tj.
poškozovány a zmenšilo se riziko hluku při jejich přejetí.
Zároveň požadujeme řešit časově souběžně napojení veškerých nových kanalizačních
přípojek, aby po skončení stavby nedocházelo k potřebě dalších zásahů do komunikace
III. třídy (pod nedotčenou polovinou vozovky silnice budou řešeny podvrty).
Zásahy do tělesa silnice III. třídy budou minimalizovány.
Žádost o povolení zvláštního užívání silnice III/12553 z důvodu provádění stavebních prací
podá stavebník zdejšímu odboru dopravy min. 30 dní před jejich zahájením. K žádosti doloží
situační plánek okótovaný ve vztahu k silnici, situaci širších vztahů, uvede jméno pracovníka
zodpovědného za provádění stavebních prací a jeho datum narození, bydliště a telefon, u
právnické osoby její obchodní jméno, sídlo a IČ a sdělí termín realizace.
Nedílnou součástí žádosti musí být i souhlas vlastníka silnice (Středočeský kraj)
zastoupeného Krajskou správou a údržbou silnic Stř. kraje, přísp. org. a souhlas orgánu
Policie ČR KŘ Policie Stř. kraje DI Kolín doložený ještě stanoviskem tohoto orgánu k návrhu
přechodné úpravy dopravního značení.

f)

Městský úřad Kolín, odbor životního prostředí a zemědělství, Karlovo nám. 78, 280 02 Kolín,
14.02. 2013 č.j. OZPZ 11741/13-Tv
1. z hlediska ochrany přírody a krajiny (tel. 321 748 329) nemáme námitky. Případné
požadavky na kácení dřevin jsou v kompetenci obecního úřadu Nebovidy.

Městský úřad Kolín

2/10

čj.: OZPZ 85038/12-hak / sz.: OZPZ 1294/2013

g)

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje Oblast Kutná Hora Zborovská 11 15021
Praha 5, zůstává v platnosti vyjádření zn.: 30106/2005 ze dne 14.3.2006 a zn.: 1693/2006 ze
dne 9.5.2006:
1) Příčné křížení silnic III/12553 a III/12555 bude vždy provedeno podvrtem (protlakem) bez
narušení jejich živičného povrchu se startovacími jámami mimo silniční těleso.
2) Podélné uložení kanalizačního řadu bude situováno mimo silniční pozemek v chodnících,
zelených pasech nebo za vnější hranu příkopu bez zásahu do silničního tělesa. V případě
podélného zásahu do živičného povrchu silnic bude kanalizace uložena do otevřeného
výkopu a ten bude uveden do původního stavu podle podmínek SÚS Kutná Hora.
3) Při provádění prací nesmí dojít k ohrožení bezpečnosti ani plynulosti silničního provozu na
dotčené silnici, při stavbě investor zajistí dopravní opatření schválené Policií ČR.
4) Výkopový materiál nesmí být ukládán na tělese komunikací a nesmí docházet k jejich
znečišťování.
5) Mezi investorem stavby a Středočeským krajem musí být prostřednictvím SÚS Kutná
Hora – pracoviště Kolín uzavřena smlouva budoucí o smlouvě na zřízení věcného
břemene nebo smlouva o náhradě za omezení užívání silnice a to podle vlastnictví
pozemků dotčených stavbou.
6) Před zahájením prací investor požádá pracoviště Kolín o protokolární předání úseků silnic
potřebných ke stavbě a po skončení prací tyto předá zpět.
7) Při uložení kanalizace nesmí být porušena ustanovení zákona č.13/1997 Sb.,
o pozemních komunikacích a vyhlášky Ministerstva dopravy a spojů č.104/1997 Sb.
8) Před vlastní realizací stavby si investor požádá o rozhodnutí – povolení zvláštního užívání
silnice Městský úřad Kolín – odbor dopravy.

h)

Telefónica Czech Republic, a.s., Za Brumlovkou 266/2, Michle, 140 22 Praha 4, č.j.
713648/12, dne 17.12.2012.
1) Vyjádření je platné pouze pro zájmové území určené a vyznačené žadatelem, jakož i pro
důvod vydání Vyjádření stanovený žadatelem v žádosti.
Vyjádření pozbývá platnosti uplynutím doby platnosti v tomto vyjádření uvedené, změnou
rozsahu zájmového území či změnou důvodu vydání Vyjádření uvedeného v žádosti nebo
nesplněním povinnosti stavebník a dle bodu 2 tohoto Vyjádření, to vše v závislosti na tom,
která ze skutečností rozhodná pro pozbytí platnosti tohoto Vyjádření nastane nejdříve.
2) Stavebník, nebojím pověřená třetí osoba, je povinen bez zbytečného odkladu poté, kdy
zajistil, že jeho záměr, pro který podle shora označenou žádost, je v kolizi se SEK a nebo
zasahuje do Ochranného pásma SEK, nejpozději však před počátkem zpracování
projektové dokumentace stavby, která koliduje se SEK a nebo zasahuje do Ochranného
pásma SEK, vyzvat společnost Telefónica ke stanovení konkrétních podmínek ochrany
SEK, případně k předložení SEK.
3) Předložení SEK zajistí její vlastník, společnost Telefónica. Stavebník, který vyvolal
překládku SEK je dle ustanovení § 104 odst. 16 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických
komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů povine uhradit společnosti
Telefónica veškeré náklady na nezbytné úpravy dotčeného úseku SEK, a to na úrovni
stávajícího technického řešení.
4) Pro účely přeložení SEK dle bodu (3) tohoto Vyjádření je stavebník povinen uzavřít se
společností Telefónica Smlouvu o realizaci překládky SEK.
5) Bez ohledu na všechny shora v tomto Vyjádření uvedené skutečnosti je stavebník, nebo
jím pověřená třetí osoba povinen řídit se Všeobecnými podmínkami ochrany SEK
společnosti Telefónica, které jsou nedílnou součástí tohoto Vyjádření.
6) Společnost Telefónica prohlašuje, že žadateli byly pro jím určené a vyznačené zájmové
území poskytnuty dostupné informace o SEK.
7) Žadateli převzetím tohoto Vyjádření vzniká povinnost poskytnuté informace a data užít
pouze k účelu, pro který mu byla tato poskytnuta. Žadatel není oprávněn informace a data
roznožovat, rozšiřovat, pronajímat, půjčovat či jinak užívat bez souhlasu společnosti
Telefónica. V případě porušení těchto povinností vznikne žadateli odpovědnost vyplývající
z platných právních předpisů, zejména předpisů práva autorského.
ČEZ Distribuce, a. s. Teplická 874/8 Podmokly 40549 Děčín IV, ze dne 19.12.2012 zn.
0100121402, kde uvádí, že v případě podzemních energetických zařízení je povinností
stavebník a před započetím zemních prací čtrnáct dní předem požádat o vytyčení

i)
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prostřednictvím Zákaznické linky 840 840 840, která je Vám k dispozici 24 hodin denně, 7 dní
v týdnu.
j)
Energetické zařízení je chráněno ochranným pásmem podle § 46 zákona č. 458/2000 Sb.
(energetický zákonů v platném znění nebo technickými normami, zejména PNE 33 3301 a
ČSN EN 50423-1. Přibližná průběh tras zasílám v příloze, přičemž v trase kabelového vedení
může být uloženo několik kabelů.
k)
V případě, že uvažovaná akce nebo činnost zasáhne do ochranného pásma podzemních
vedení, e nutné písemně požádat o souhlas s činností v ochranném pásmu (formulář je
k dispozici na www.Cezdistribuce.cz v písemné části Formuláře/Činnosti v ochranných
pásmech, kontaktní údaje pro podání Vaší žádosti naleznete v zápatí). Upozorňujeme Vás
rovněž, že v zájmovém území se může nacházet energetické zařízení, které není v majetku
společnosti ČEZ Distribuce, a.s.
Pokud doje k obnažení kabelového vedení nebo k poškození energetického zařízení,
kontaktuje prosím naší Poruchovou linku 840 850 860, která je V8m k dispozici 24 hodin
denně, 7 dní v týdnu.
Toto vyjádření je platné 1 rok od 19.12.2012 a slouží jako podklad pro zpracování projektové
dokumentace, potřeby územního a stavebního řízení, pokud je taková dokumentace
zpracovaná. Nenahrazuje však vyjádření Provozovatele distribuční soustavy k připojení
nového odběru / zdroje elektrické energie či navýšení rezervovaného příkonu/výkonu a mimo
havárie ani souhlas s činností v ochranném pásmu.
Podmínky pro provádění činností v ochranných pásmech nadzemních vedení
Ochranné pásmo nadzemního vedení podle § 46, odst. (3), zák. č. 458/2000 Sb. je souvislý prostor
vymezený svislými rovinami vedenými po obou stranách vedené ve vodorovné vzdálenosti měřené
kolmo na vedení, které činí od krajního vodiče vedení na obě jeho strany:
a) U napětí nad 1 kV do 35 kV včetně
i)
Pro vodiče bez izolace 7 metrů (resp. 10 metrů u zařízení postaveného do
31.12. 1994),
ii)
Pro vodiče s izolací základní 2 metry,
iii)
Pro závěsná kabelová vedení 1 metr,
b) U napětí nad 35 kV do 110 kV včetně: 12 metrů (resp. 15 metrů u zařízení postaveného do
31.12. 1994).
Poznámka:
Nadzemní vedení nízkého napětí (do 1 kV) není chráněno ochranným pásmem. Při činnostech
prováděných
V jeho blízkosti (práce v blízkosti) je nutné dodržet vzdálenosti dané ČSN EN 50110-1 ed.2.
V ochranném pásmu nadzemní vedení je podle § 46 odst. (8) a (9) zakázáno:
1. Zřizovat bez souhlasu vlastníka těchto zařízení stavby či umisťovat konstrukce a jiná
podobná zařízení, jakož i uskladňovat hořlavé a výbušné látky,
2. Provádět bez souhlasu vlastníka zemní práce,
3. Provádět činnosti, které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpečnost provozu těchto
zařízení nebo ohrozit život, zdraví či majetek osob,
4. Provádět činnosti, které by znemožňovaly nebo podstatně znesnadňovaly přístup k těmto
zařízením.
5. Vysazovat chmelnice a nechávat růst porosty nad výšku 3 metry.
Pokud stavba nebo stavební činnost zasahuje do ochranného pásma nadzemního vedení, je třeba
požádat o písemný souhlas vlastníka nebo provozovatele tohoto zařízení na základě § 46, odst. (8) a
(11) zákona č. 458/2000 Sb.
V ochranných pásmech nadzemních vedení je třeba dále dodržovat následující podmínky:
1. Při pohybu nebo pracích v blízkosti elektrického vedení vysokého napětí se nesmí osoby,
předměty, prostředky nemají povahu jeřábu přiblížit k živým částem – vodičům blíže než 2
metry (dle ČSN EN 50110-1).
2. Jeřáby a jim podobná zařízení musí být umístěny tak, aby v kterékoli poloze byly všechny
jejich části mimo ochranné pásmo vedení a musí být zamezeno vymrštění lana.
3. Je zakázáno stavět budovy nebo jiné objekty v ochranných pásmech nadzemních vedení
vysokého napětí.
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4. Je zakázáno, provádět veškeré pozemní práce, při kterých by byla narušena stabilita
podpěrných bodů-sloupů nebo stožárů.
5. Je zakázáno upevňovat antény, reklamy, ukazatele apod. pod, přes nebo přímo na stožáry
elektrického vedení.
6. Dodavatel prací musí prokazatelně seznámit své pracovníky, jichž se to týká s ČSN EN
50110-1.
7. Pokud není možné dodržet body č. 1 až 4, je možné požádat příslušná provozní útvar
provozovatele distribuční soustavy o další řešení (zajištění odborného dohledu pracovníka
s elektrotechnickou kvalifikací dle Vyhlášky č. 50/78 Sb., vypnutí a zajištění zařízení,
zaizolování živých částí.), pokud nejsou tyto podmínky již součástí jiného vyjádření ke
konkrétní stavbě.
8. V případě požadavku na vypnutí zařízení po nezbytnou dobu provádění prací je nutné
požádat minimálně 25 dní před požadovaným termínem. V případě vedení nízkého napětí je
možné též požádat o zaizolování části vedení.
Případné nedodržení uvedených podmínek bude řešeno příslušným stavebním úřadem nebo
nahlášeno Státní energetické inspekce v souladu s § 93, zákona č. 458/2000 Sb. jako
porušení zákazu provádět činnosti v ochranných pásmech dle § 46 téhož zákona.
Podmínky pro provádění činností v ochranných pásmech podzemních vedení
Ochranné pásmo pozemních vedení elektrizační soustavy do 110 kV včetně a vedení řídící,
měřící a zabezpečovací techniky je stanoveno v § 46, odst. (5), zák.č. 458/200 Sb. a činí 1
metr po obou stranách krajního kabelu kabelové trasy, nad 110 kV činí metry po obou
stranách krajního kabelu.
V ochranném pásmu podzemního vedení je podle § 46 odst. (8) a (10) zakázáno:
a) Zřizovat bez souhlasu vlastníka těchto zařízení stavby či umisťovat konstrukce a jiná podobná
zařízení, jakož i uskladňovat hořlavé látky,
b) Provádět činnosti bez souhlasu vlastníka zemní práce,
c) Provádět činnosti, které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpečnosti provozu těchto zařízení
nebo ohrozit život, zdraví či majetek osob,
d) Provádět činnosti, které by znemožňovaly nebo podstatně znesnadňovaly přístup k těmto
zařízením,
e) Vysazovat trvalé porosty a přejíždět vedení těžkými mechanismy.
Pokud stavba nebo stavební činnost zasahuje do ochranného pásma podzemního vedení, je třeba
požádat o písemný souhlas vlastníka nebo provozovatele tohoto zařízení na základě § 46, odst. (8) a
(11) zákon č. 458/2000 Sb.
V ochranných pásmech podzemních vedení je třeba dále dodržovat následující podmínky:
1. Dodavatel prací musí před zahájení prací zajistit vytýčení podzemního zařízení a prokazatelně
seznámit pracovníky, jichž se to týká, s jejich polohou a upozornit na odchylky od výkresové
dokumentace.
2. Výkopové práce do vzdálenosti 1 metr od osy (krajního) kabelu musí být prováděny ručně.
V případě provedení sond (ručně) může být tato vzdálenost snížena na 0,5 metru.
3. Zemní práce musí být prováděny v souladu s ČSN 736133 Návrh a provádění zemního tělesa
pozemních komunikací a při prováděny v souladu s nařízením vlády č. 591/2006 Sb., o
bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích.
4. Místa křížení a souběhy ostatních zařízení se zařízení k energetiky musí být vyprojektovány a
provedeny zejména dle ČSN 736005, ČSN EN 50341-1-1,2, ČSN EN 50341-3, ČSN EN
50423-1, ČSN 33 2000-5-52 a PNE 34 1050.
5. Dodavatel prací musí oznámit příslušnému provozovateli distribuční soustavy zahájení prací
minimálně 3 pracovní dny předem.
6. Při potřebě přejíždění trasy podzemních vedení vozidly nebo mechanismy je třeba po dohodě
s provozovatelem provést dostatečnou ochranu proti mechanickému poškození.
7. Je zakázáno manipulovat s obnaženými kabely pod napětím. Odkryté kabely musí být za
vypnutého stavu řádně vyvěšeny, chráněny proti poškození a označovány výstražnou
tabulkou dle ČSN ISO 3864.
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8. Před záhozem kabelové trasy musí být provozovatel kabelu vyzván ke kontrole uložení.
Pokud toto organizace provádějící zemní práce neprovede, vyhrazuje si provozovatel
distribuční soustavy právo nechat inkriminované místo znovu odkrýt.
9. Při záhozu musí být zemina pod kabely řádně udusána, kabely zapískovány a provedeno krytí
proti mechanickému poškození.
10. Bez předchozího souhlasu je zakázáno snižovat nebo zvyšovat vrstvu zeminy nad kabelem.
11. Každé poškozené zařízení provozovatele distribuční soustavy musí být okamžitě nahlášeno
na Linku pro hlášení poruch Skupiny ČEZ, společnosti ČEZ Distribuce, a.s. 840850860, která
je Vám k dispozici 24 hodin denně, 7 dní v týdnu.
12. Ukončení stavby musí být neprodleně ohlášeno příslušnému provoznímu útvaru.
13. Po dokončení stavby provozovatel distribuční soustavy nesouhlasí s vyhlášením ochranného
pásma nových rozvodů, které jsou budovány, protože se již jedná o práce v ochranném
pásmu zařízení provozovatele distribuční soustavy. Případně opravy nebo rekonstrukce na
svém zařízení nebude provozovatel distribuční soustavy provádět na výjimku z ochranného
pásma nebo na základě souhlasu s činností v tomto pásmu
Případné nedodržení uvedených podmínek bude řešeno příslušným stavebním úřadem nebo
nahlášeno Státní energetické inserci v souladu s § 93, zákona č. 458/2000 Sb. jako porušení
zákazu provádět činnosti v ochranných pásmech dle § 46 téhož zákona.
l)

RWE Distribuční služby, s.r.o., Plynárenská 499/1, 657 02 Brno, zn. 5000727063 ze dne
27.12.2012, kde uvádí, že
Při realizaci uvedené stavby budou dodrženy pro provádění stavební činnosti v ochranném
pásmu plynárenského zařízení:
1. Za stavební činnosti se pro účely tohoto stanoviska považují všechny činnosti prováděné
v ochranném pásmu plynárenského zařízení (tzn. i bezvýkopové technologie),
2. Stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenského zařízení je možné realizovat pouze
při dodržení podmínek stanovených v tomto stanovisku. Nebudou-li tyto podmínky
dodrženy, budou stavební činnosti, popř. úpravy terénu prováděné v ochranném pásmu
plynárenského zařízení považovány dle § 68 zákona č. 458/2000 Sb., ve znění pozdějších
přepisů za činnost bez našeho předchozího souhlasu. Při každé změně projektu nebo
stavby (zejména trasy navrhovaných inženýrských sítí) je nutné požádat o nové
stanovisko k této změně,
3. Před zahájením stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenských zařízení bude
provedeno vytyčení plynárenského zařízení. Vytyčení provede příslušné regionální
centrum (formulář a kontakt nalezne na ww.rwe-ds.cz nebo Zákaznická linka 840113355).
Žádost o vytyčení bude podána 7 dní před požadovaným vytyčením. Při žádosti uvede
žadatel naši značku (číslo jednací) uvedenou v úvodu tohoto stanoviska. Bez vytýčení a
přesného určení uložení plynárenského zařízení nesmí být stavební činnosti zahájeny.
Vytýčení plynárenského zařízení považujeme za zahájení stavební činnosti v ochranném
pásmu plynárenského zařízení. O provedeném vytyčení bude sepsán protokol.
4. Bude dodržena mj. ČSN 736005, TPG 702 04- tab. 8, zákona č. 458/2000 Sb. ve znění
pozdějších předpisů, případně další předpis souvisejících s uvedenou stavbou,
5. Pracovníci provádějící stavební činnosti budou prokazatelně seznámeni s polohou
plynárenského zařízení, rozsahem ochranného pásma a těmito podmínkami,
6. Při provádění stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenského zařízení je investor
povinen učinit taková opatření, aby nedošlo k poškození plynárenského zařízení nebo
ovlivnění jeho bezpečnosti a spolehlivosti provozu. Nebude použito nevhodného nářadí,
zemina bude těžena pouze ručně bez pneumatických, elektrických, bateriových a
motorových nářadí,
7. Odkryté plynárenské zařízení bude v průběhu nebo při přerušení činnosti řádně
zabezpečeno proti jeho poškození,
8. V případě použití bezvýkopových technologií (např. protlaku) bude před zahájením
stavební činnosti provedeno obnažení plynárenského zařízení v místě křížení,
9. Neprodleně oznámit každé i sebemenší poškození plynárenského zařízení (vč. izolace,
signalizačního vodiče, výstražné fólie atd.) na telefon 1239,
10. Před provedením zásypu výkopu v ochranném pásmu plynárenského zařízení bude
provedena kontrola plynárenského zařízení. Kontrolu provede příslušná provozní oblast
(formulář a kontakt naleznete na www.rwe-ds.cz nebo zákaznická linka 840 11 33 55).
Žádost o kontrolu bude podána minimálně 5 dní před požadovanou kontrolou. Při žádosti
uvede žadatel naši značku (číslo jednací) uvedenou v úvodu tohoto stanoviska. Povinnost
kontroly se vztahuje i na plynárenské zařízení, která nebylo odhaleno. V případě, že
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11.
12.
13.
14.
15.
16.

nebudou dodrženy výše uvedené podmínky je povinen stavebník na základě výzvy
provozovatel PZ, nebo jeho zástupce doložit průkaznou dokumentaci o nepoškození PZ
během výstavby- nebo provést na své náklady kontrolní sondy v místě styku stavby s PZ.
Plynárenské zařízení bude před zásypem výkopu řádně podsypáno a obsypáno těženým
pískem, zhutněno a bude osazena výstražná fólie žluté barvy, vše v souladu s ČSN EN
12007-1-4, TPG 12007-1-4, TPG 702 01, TPG 702 04,
Neprodleně po skončení stavební činnosti budou řádně osazeny všechny poklopy a
nadzemní prvky plynárenského zařízení.
Poklopy uzávěrů a ostatních armatur na plynárenském zařízení vč. hlavních uzávěrů
plynů (HUP) na odběrném plynovém zařízení udržovat stále přístupné a funkční po celou
dobu trvání stavební činnosti,
Případné zřizování staveniště, skladování materiálů, stavebních strojů apod. bude
realizováno mimo ochranné pásmo plynárenského zařízení (není-li ve stanovisku uvedeno
jinak),
Bude zachována hloubka uložení plynárenského zařízení (není-li ve stanovisku uvedeno
jinak),
Při použití nákladních vozidel, stavebních strojů a mechanismů zabezpečit případný
přejezd přes plynárenské zařízení uložením panelů v místě přejezdu plynárenského
zařízení.

III.
Stanovuje termín pro dokončení stavby:
Stavba bude dokončena nejpozději do 2 let ode dne nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.
Odůvodnění:
Dne 04.12.2012 podal stavebník žádost o změnu stavby před jejím dokončením, na kterou vydal
Městský úřad Kolín, odbor životního prostředí a zemědělství, jako vodoprávní úřad stavební povolení
dne 05.12.2006 pod č.j. OŽPZ/3528/06/Tu/Šp. Uvedeným dnem bylo zahájeno vodoprávní řízení.
V průběhu řízení byla žádost doplněna dne 14.01.2013 pod č.j. 3328/13 o seznam sousedních
pozemku pro výše uvedenou akci a také o smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene.
Dále bylo doplněno při oznámení o zahájeném řízení vyjádření Městského úřadu Kolín, Karlovo nám.
78., 280 11 Kolín, odboru životního prostředí (č.j. 15450/2013 ze dne 14.02.2013, a odboru dopravy
(č.j. 16942/13 ze dne 18.02.2013). Dne 25.03.2013 pod č.j. 28237/13 bylo doručeno potvrzení o
vyvěšení veřejné vyhlášky Obcí Nebovidy, IČ 00239992, Nebovidy 75, 280 02 Kolín.
Žádost byla doložena všemi povinnými doklady podle ustanovení § 2 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, a to:
−

−

Projektovou dokumentaci stavby vypracovala Alena Trnková, VODOS Kolín, s.r.o., Legerova 21,
280 02 Kolín a autorizoval ji Ing. Roman Nešpor, autorizovaný inženýr pro stavby ve vodním
hospodářství a krajinného inženýrství, ČKAIT 0009670, datum 11/2012, číslo zakázky
AT2012/070.
Vyjádření dle § 15 odst. 2 stavebního zákona vydané Městským úřadem Kolín, odbor výstavby,
stavební úřad, Karlovo náměstí 78, 280 12 Kolín, č.j. SU 4817/2013 SU 11792/13 – Hav ze dne
02.04.2013.

−

Městský úřad Kolín, odbor dopravy, Karlovo nám. 78, 280 02 Kolín, č.j. OD 11710/13-noj OD
2356/2013 dne 14.02.2013

−

Městský úřad Kolín, odbor životního prostředí a zemědělství, Karlovo nám. 78, 280 02 Kolín,
14.02. 2013 č.j. OZPZ 11741/13-Tv

−

Telefónica Czech Republic, a.s., Za Brumlovkou 266/2, Michle, 140 22 Praha 4, č.j. 713648/12,
dne 17.12.2012

−

RWE Distribuční služby, s.r.o., Plynárenská 499/1, 657 02 Brno, zn. 5000727063

−

ČEZ Distribuce, a. s. Teplická 874/8 Podmokly 40549 Děčín IV, ze dne 19.12.2012 zn.
0100121402
Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje Oblast Kutná Hora Zborovská 11 15021
Praha 5, zn.: 30106/2005 ze dne 14.3.2006 a zn.: 1693/2006 ze dne 9.5.2006

−
−

Mero ČR, a.s., Veltruská 748, 278 01 Kralupy nad Vltavou,18.02.2013 č.j. 2013/2/52-1,
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−

Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene na pozemcích 331/14, 331/15, 331/17
v k.ú. Nebovidy uzavřená mezi Obcí Nebovidy a vlastníky pozemků, ze dne 03.02.2005.

−

Potvrzení o zaplacení správního poplatku č. 108 ze dne 07.01.2013.

Vodoprávní úřad oznámil dne 05. 02. 2013 zahájení řízení veřejnou vyhláškou známým účastníkům
řízení a dotčeným orgánům. Vodoprávní úřad podle ustanovení § 112 odst. 2 stavebního zákona
upustil od ohledání na místě a ústního jednání, protože mu poměry byly dobře známy a žádost
poskytovala dostatečné podklady pro posouzení, a stanovil, že ve lhůtě do 15 dnů od doručení tohoto
oznámení mohou účastníci řízení uplatnit své námitky a dotčené správní úřady svá stanoviska.
Současně je upozornil, že na později podané námitky nebude možno, podle ustanovení § 115 odst. 8
vodního zákona, brát zřetel.
Projektovou dokumentaci stavby „Splašková kanalizace - Hluboký Důl“ vypracovala Alena
Trnková, VODOS Kolín, s.r.o., Legerova 21, 280 02 Kolín a autorizoval ji Ing. Roman Nešpor,
autorizovaný inženýr pro stavby ve vodním hospodářství a krajinného inženýrství, ČKAIT 0009670,
datum 11/2012, číslo zakázky AT2012/070.
Projektová dokumentace stavby řeší:
•

Výtlakem „V-5“ bude nově řešeno odkanalizování dané lokality. Část plánované gravitační
stoky „DB“ bude v délce 225,8m zrušena, a to od šachty Š138 za šachtu Š172 (kČS5).
Základové poměry na pozemku p.č. 494 je možno klasifikovat jako složité. Při provádění
zemních prací hrozí destrukce a zhroucení přilehlých opěrných zdí na soukromých pozemcích
a zároveň usmýknutí návodního svahu místního rybníku. Tímto by byla ohrožena bezpečnost
a zdraví všech osob provádějící realizaci tohoto úseku, viz. zákon 309/2006 Sb. o zajištění
podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.
Minimální krytí výtlačného potrubí v komunikaci bude v průměru 1,65 m.

•

Část původně plánované gravitační stoky „DB“ bude v délce 225,8 m zrušena, a to od šachty
Š 138 za šachtu Š 172 (k ČS5).

•

Výtlakem „V-5“ bude nově řešeno odkanalizování dané lokality.

•

Výtlak je navržen z materiálu polyetylen HDPE 100, PN 10, SDR 17 profil Ø 90.

•

Délka výtlaku bude 354,20 m.

•

Čerpací stanice ČS5

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 změny
povolení.
Vodoprávní úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních
předpisů ve výroku uvedených.
Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků:
-

Účastníci neuplatnili návrhy a námitky.

Poučení účastníků:
Proti tomuto rozhodnutí se lze podle ustanovení § 83 odst.1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve
znění pozdějších předpisů odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení k odboru životního prostředí a
zemědělství Krajského úřadu Středočeského kraje, Zborovská 11, 150 21 Praha 5, podáním
u zdejšího správního orgánu.
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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.
Stavební povolení pozbývá platnosti, jestliže stavba nebyla zahájena do 2 let ode dne, kdy nabylo
právní moci.

otisk úředního razítka

Ing. Radek Smutný
vedoucí odboru životního
prostředí a zemědělství

Oznámení musí být vyvěšeno na úřední desce po dobu 15 dnů a současně zveřejněno
způsobem umožňující dálkový přístup podle věty druhé § 25 odst. 2 správního řádu 15. den je
posledním dnem oznámení.

Vyvěšeno dne ___________________

Sejmuto dne ____________________

Razítko a podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení.
Poplatek:
Správní poplatek se, podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích položky 17 odst. 1 písm. f/
ve výši 300,- Kč byl zaplacen dne 07.01.2013.

Doručuje se jednotlivě:
Obec Nebovidy Nebovidy 75 28002 Kolín 2 (se žádostí o vyvěšení po dobu 15 dnů a zaslání zpět
MěÚ Kolín, OŽPZ)
Město Kolín podatelna Karlovo náměstí 78 Kolín I 28002 Kolín 2 (se žádostí o vyvěšení po dobu 15
dnů a zaslání zpět MěÚ Kolín, OŽPZ)
ČEZ Distribuce, a. s. Teplická 874/8 Podmokly 40549 Děčín IV
RWE Distribuční služby, s.r.o. Plynárenská 499/1 65702 Brno
Telefónica Czech Republic, a.s. Za Brumlovkou 266/2 Michle 14022 Praha 4
Povodí Labe, státní podnik Víta Nejedlého 951 Hradec Králové 3 50003 Hradec Králové 3
Krajská hygienická stanice Středočeského kraje územní pracoviště Kolín Dittrichova 329/17 Praha 2
11002 Praha 02
Městský úřad Kolín
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Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje územní pracoviště Kolín Jana Palacha 1970 Kladno 1
27201 Kladno 1
MERO ČR, a.s. Veltruská 748 27801 Kralupy nad Vltavou 1
ČEPRO, a.s. Dělnická 213/12 17004 Praha 74
Regionální muzeum v Kolíně Brandlova 35 Kolín I 28002 Kolín 2
Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje Oblast Kutná Hora Zborovská 11 15021 Praha 5
Město Kolín odbor dopravy Karlovo náměstí 78 Kolín I 28002 Kolín 2
Město Kolín odbor životního prostředí a zemědělství Karlovo náměstí 78 Kolín I 28002 Kolín 2
Město Kolín odbor výstavby, stavební úřad Karlovo náměstí 78 Kolín I 28002 Kolín 2
Správa železniční dopravní cesty, s.o. Dlážděná 1003/7 Praha 1 11000 Praha 1
Čejka Věkoslav Bezručova 395 Kolín 28002 Kolín 2
Čejková Helena Hluboký Důl 79 Nebovidy 28002 Kolín 2
Zeman Pavel Hluboký Důl 118 Nebovidy 28002 Kolín 2

Doručuje se veřejnou vyhláškou:
Svoboda Milan Hluboký Důl 75 Nebovidy 28002 Kolín 2
Svobodová Ilona Hluboký Důl 75 Nebovidy 28002 Kolín 2
Frenglová Helena Hluboký Důl 5 Nebovidy 28002 Kolín 2
Pospíšil Zdeněk Hluboký Důl 108 Nebovidy 28002 Kolín 2
Pospíšilová Štěpánka Hluboký Důl 108 Nebovidy 28002 Kolín 2
Milichovský Zdeněk Hluboký Důl 103 Nebovidy 28002 Kolín 2
Milichovská Dana Hluboký Důl 103 Nebovidy 28002 Kolín 2
Petrik Ján Hluboký Důl 8 Nebovidy 28002 Kolín 2
Petriková Ivana Hluboký Důl 8 Nebovidy 28002 Kolín 2
Dokulil Jaroslav Moravcova 874 Kolín II 28002 Kolín 2
Dokulilová Jarmila Moravcova 874 Kolín II 28002 Kolín 2
Gryč Petr Hluboký Důl 110 Nebovidy 28002 Kolín 2
Gryčová Kateřina Hluboký Důl 110 Nebovidy 28002 Kolín 2
Zicha Roman Hluboký Důl 23 Nebovidy 28002 Kolín 2
Frengl Petr Hluboký Důl 66 Nebovidy 28002 Kolín 2
Semenec Oldřich Hluboký Důl 115 Nebovidy 28002 Kolín 2
Semencová Petra Hluboký Důl 115 Nebovidy 28002 Kolín 2
Hála Jakub Hluboký Důl 62 Nebovidy 28002 Kolín 2
HÁLA MATĚJ Hluboký Důl 62 Nebovidy 28002 Kolín 2
Hálová Pavla Hluboký Důl 62 Nebovidy 28002 Kolín 2
Trödler Daniel Hluboký Důl 63 Nebovidy 28002 Kolín 2
Trödlerová Jitka Hluboký Důl 63 Nebovidy 28002 Kolín 2
Vejnoska Luděk Hluboký Důl 9 Nebovidy 28002 Kolín 2
Dvořák Jan Na Cihelně 1329 282 01 Český Brod
Dvořáková Alena Na Cihelně 1329 282 01 Český Brod

Městský úřad Kolín
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