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R o z h o d n u t í
Veřejnou vyhláškou 

Městský úřad Příbram, odbor životního prostředí,  oddělení  vodního hospodářství  jako věcně příslušný 
vodoprávní úřad podle § 104 odst. 2 písm. c) a ustanovení § 106  zákona. č. 254/2001 Sb., o vodách a o 
změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů,  a jako speciální stavební úřad ve 
smyslu  § 15 odst.  1 zák.  č.  183/2006 Sb.,  o  územním plánování  a  stavebním řádu,  v platném znění 
(stavební zákon), a jako místně příslušný vodoprávní úřad podle ustanovení § 11 zákona č. 500/2004 Sb., 
správní řád, ve znění pozdějších předpisů, po provedeném řízení, jehož účastníkem  je   ve smyslu § 27 
odst. 1 správního řádu obec Obecnice, Obecnice  č.p. 159, IČ 00242918

vydává                                                           

p o v o l e n í

obci Obecnice, Obecnice č.p. 159, IČ 00242918

1)

ke stavbě systému oddílné tlakové  kanalizační soustavy pro osadu Oseč, podle § 15, odst. 1)  vodního 
zákona se souhlasem příslušného stavebního úřadu.

Jedná se o stavbu tlakového kanalizačního systému, jehož součástí jsou i jednotlivé tlakové stanice na 
jednotlivých domovních kanalizačních  přípojkách jako nezbytné součásti tlakového systému s  konečným 
napojením na již provozovanou gravitační kanalizační stoku ukončenou kapacitní ČOV obce Obecnice. 

Hlavní kanalizační stoky budou provedeny z PE v dimenzi D 63 – 110 o celkové délce cca 2 641 m. Je 
navrženo zřízení 66 ks domovních čerpacích stanic s napojením na domovní elektrorozvody. Vlastní výtlak 
splaškových vod bude proveden z PE 100 SDR 11 v profilech 40 – 50mm s napojením na příslušné hlavní 
tlakové stoky. Celý tlakový systém bude vystrojen příslušnými armaturními  prvky dle projektu.  

2) 

Ke stavbě tlakového vodovodního systému pro osadu Oseč s napojením na již dokončený a provozovaný 
vodojem jako zdroj vody  podle § 15, odst. 1  vodního zákona se souhlasem příslušného stavebního 
úřadu. 

Součástí realizace vodovodního systému boudou jednak jednotlivé odbočky (66ks) pro domovní vodovodní 
přípojky ale taktéž instalace AT stanice v armaturní komoře nového vodojemu. Celkový rozsah stavby je 
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cca 2 628 m vodovodních řadů  v provedení z PE v dimenzi D 63 a 90 mm. Budovaný tlakový vodovodní 
systém bude vystrojen příslušnými armaturními prvky.

Stavba  jak  tlakové  kanalizace  tak  vodovodního  systému  bude  provedena  na  pozemcích  územně 
projednaných a to v tomto rozsahu p.č. st. 140, st. 141/1, st. 270, 798/208, 815, 818/3, 818/4, 819/1, 821, 
PK 831/33, PK 831/35, 831/71, 831/72, 831/88, 831/99 a 974 v k.ú. Obecnice a  pozemcích p.č. dle KN st. 
2, 4/*1, 4/3, 4/5, st. 5/1, 5/4, 7, st. 11/1, 11/2, 11/3, 11/4, st. 12, st. 17/2, st. 19, st. 24, st. 25, st. 26/1, st. 
26/2, st. 28, st. 30, st. 31/2, st. 323, st. 34, 35/2, 37/1, 37/2, st. 38, st. 39, st. 40, st. 42, st. 43, st. 44, 44/5, 
44/7, 44/8, st. 45, 45/1, 46, st.46, st. 47, st. 48, 48/1, 485/2, st. 49, 50, 53, st. 55, 58/1, 58/2, st. 59, 61,  
64/1, 64/2, 80/9, 80/13, st.  81, 83/2, 83/3, st.  87, m98/1, 141/1, 146/2, 150/4, 163, 169/2, 170/1, 209, 
245/1,  245/2,  245/9,  245/11,  245/12,  245/13,  245/19,  296/2,  296/6,  296/7,  296/9,  349/1,  349/2,  349/7, 
349/8, 349/9, 350/3, 354, 357 a 379 k.ú. Oseč. 

Investor  k pozemkům,  které  nejsou  v jeho  vlastnictví  předložil  ke  stavebnímu řízení  dostatečné  práva 
k možnosti vydání stavebního povolení na danou stavbu kanalizace a vodovodu.     

Povolení stavby vodních  děl  se uděluje za těchto podmínek případně povinností:

1) Stavba  tlakové  kanalizace  a  tlakového  vodovodu  bude  provedena  podle  projednané  a 
schválené  projektové  dokumentace  předložené  ke  stavebnímu  řízení,  vypracované 
oprávněným  projektantem  Ing.  Václavem  Urešem  v listopadu   2009  pod  č.z.  49/2009 
(Vodovod Obecnice Oseč – rozvodné řady),  a   č.z.  50/2009 (Tlaková  kanalizace Oseč)  v 
souladu z bezpečnostními  předpisy.

2) Stavebník  zajistí  dodržení  podmínek  provádění  stavby  obsažených  ve  stanoviscích  a 
souhlasech správců inženýrských sítí s důrazem na prokazatelnou kontrolu provedených prací 
v průběhu výstavby  těmito správci před záhozem. 

3) Při provádění stavby nesmí dojít k nadměrnému znečištění povrchových vod výkopky a musí 
být zajištěn řádný odtok těchto vod z daného území. 

4) Stavebník, obec Obecnice, zajistí projednání dopravního řešení po dobu výstavby kanalizace 
a vodovodu. Před zahájením stavební činnosti bude na vodoprávní úřad předložena konečná 
verze smluvního ujednání s vlastníkem páteřní komunikace.  

5) Po  dokončení  stavby  je  investor  povinen  požádat  příslušný  stavební  úřad  o  provedení 
prohlídky stavby a vydání kolaudačního souhlasu dle platného stavebního zákona.

6) S žádostí  o  vydání  kolaudačního  souhlasu  předloží  stavebník  především  dokumentaci 
skutečného  provedení  stavby,  geodetické  zaměření  jednotlivých  tras  vodohospodářských 
inženýrských sítí,  příslušné atesty použitých stavebních prvků,   zkoušky těsnosti  a tlakové 
zkoušky, stanovisko hygienika k možnosti provozování vodovodu a kanalizace   další doklady 
dle stavebního řádu.

7) Stavba bude dokončena nejpozději do 31.12.2017.

8) Každá  případná  změna  povolené  stavby  musí  být  projednána  s  příslušným  vodoprávním 
úřadem a jím schválena.

V průběhu provedeného správního řízení nebyly vzneseny žádné námitky ani připomínky k záměru 
stavebníka, které by bránily vydání požadovaného  povolení.      

O d ů v o d n ě n í

Stavebník  dne 17.05.2012 podáním žádosti  o povolení stavby  zahájil  vodoprávní  stavební   správní 
řízení. S žádostí byly předloženy potřebné doklady, a to především:

- projektové dokumentace na uvažovanou stavbu vodních děl

2



- rozhodnutí o umístění stavby vydané příslušným stavebním úřadem se souhlasem dle § 15 
odst. 2 stavebního zákona

- stanoviska  správců dotčených inženýrských sítí 

- doklady ohledně majetkoprávních vztahů k pozemkům dotčeným navrhovanou stavbou 

Jedná se o stavbu vodohospodářských inženýrských sítí v obci Obecnice, a to pro osadu Oseč. Tyto sítě 
budou navazovat na již provozované sítě v obci. Vzhledem ke konfiguraci terénu bylo nutno pro osadu 
Oseč  přistoupit  k realizaci  tlakového  systému  kanalizace,  a  taktéž  vzhledem  k umístění  nově 
realizovaného vodojemu je vodovodní systém řešen přes AT stanici umístěnou přímo v objektu vodojemu. 
Vzhledem k charakteru  stavby  kanalizace,  kdy  její  součástí  jsou i  jednotlivé  čerpací  domovní  stanice, 
přímým účastníkem stavebního řízení stávají všichni vlastníci napojovaných nemovitosti. Tato záležitost 
byla  obcí  jako  investorem řádně  projednána a  doložena  s ostatními  doklady  potřebnými  pro  možnost 
vedení správního řízení.  S ohledem k počtu účastníků řízení bylo toto vedeno formou veřejné vyhlášky. 
Místního šetření a ústního jednání, které se na základě oznámení uskutečnilo dne 17.07.2012 se zúčastnil 
pouze  zástupce  vlastníka  dotčené  páteřní  komunikace  a  dotčeného  dopravního  správního  úřadu. 
Vznesené připomínky jak z tohoto  jednání tak z předložených stanovisek dotčených byly zakomponovány 
do podmínek stavebního povolení. 

  

    

Poučení účastníků řízení
Proti  tomuto  rozhodnutí  může  účastník  řízení  podat  podle  ustanovení  §  83  odst.  1  správního  řádu 
odvolání, ve kterém se uvede v jakém rozsahu se rozhodnutí napadá a dále namítavý rozpor s právními 
předpisy  nebo  nesprávnost  rozhodnutí  ke  Krajskému  úřadu  Středočeského  kraje  se  sídlem  v Praze 
podáním učiněným u Městského úřadu Příbram.    
Odvolání se podává v počtu 2 stejnopisu.  
Podané odvolání má v souladu s ustanovením § 85 odst. 1 správního řádu odkladný účinek. Odvolání jen 
proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné. 

otisk úředního razítka

Jaromír Fajrajzl 
vedoucí  oddělení vodního hospodářství

Toto rozhodnutí  musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů způsobem ve  městě Příbrami a   obci Obecnice 
obvyklém.

Vyvěšeno dne ..................                                               Sejmuto dne ................

................................                                                            ...................................
Podpis oprávněné osoby                                                  Podpis oprávněné osoby
Razítko                                                                             Razítko 
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Rozdělovník:
Stavebník – obec Obecnice

Obdrží:
MěÚ  Příbram OKSIS a Obecní  úřad Obecnice -  se žádostí o vyvěšení této veřejné      
                                           vyhlášky po stanovenou dobu, opatřit  datem vyvěšení a sejmutí             
                                           s potvrzením a  zpětné zaslání na  vodoprávní úřad

Orgány státní správy 
Městský úřad Příbram – stavební úřad
Městský úřad Příbram – odbor silničního hospodářství a investic

Ostatní účastníci řízení – formou veřejné vyhlášky

4


	I – 2403
	Jaromír Fajrajzl 
	vedoucí  oddělení vodního hospodářství


		2012-08-20T13:46:25+0200




