
 

 

 
M stský ú ad ernošice – odbor životního prost edí 
Odd lení vodního hospodá ství 
Podskalská 1290/19 
120 00  Praha 2 
zivotni@mestocernosice.cz 
 
oprávn ná ú ední osoba: Ing. Václav okrt 
telefon: 221 982 217 
e-mail: vaclav.cokrt@mestocernosice.cz 
po et stran: 6 
sp.zn.: S MUCE 41455/2014 OŽP/V/ o 
.j.: MUCE 21819/2015 OŽP/V/ o-SP 

                                                                                                                Praha, dne 14.4.2015 

V c: Dolní Jir any – kanalizace a vodovod v ulici Nad Cihelnou  
 

R O Z H O D N U T Í 
 
M stský ú ad ernošice, jako v cn  a místn  p íslušný vodoprávní ú ad s pravomocí 
speciálního stavebního ú adu podle § 106 odst. 1 zákona . 254/2001 Sb., o vodách a o 
zm n  n kterých zákon  (dále vodní zákon), ve zn ní pozd jších p edpis , a speciální 
stavební ú ad podle § 15 odst. 1 zákona . 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním 
ádu, v souladu s § 115 odst. 1 vodního zákona, r o z h o d l  o žádosti obce Psáry, I : 

00241580, Pražská 137, 252 44  Psáry, CZ-NACE: 841100, jako ú astníka ízení podle § 27 
odstavec 1 písmeno a) zákona . 500/2004 Sb., správní ád, ve zn ní pozd jších p edpis  
(dále správní ád), ze dne ze dne 23.7.2014,   t a k t o : 

podle § 15 odst. 1) vodního zákona a § 115 stavebního zákona 

se     v y d á v á    s t a v e b n í     p o v o l e n í 

ke z ízení vodních d l: 

• stoka splaškové tlakové kanalizace o délce 131,10 m                                          [441] 

 Materiál Profil  Délka   

stoka splaškové 
tlakové kanalizace 

HDPE 
HDPE 

D75 
D63 

79,90 m 
51,20 m 

1 ks koncového podzem-
ního hydrantu (proplach)  

Ú el: Odvád ní splaškových vod ze stávajících a p ipravovaných rodinných dom  na po- 
         zemcích p iléhajících k ulici Nad Cihelnou. 

po et p ipojených EO: 42 

• vodovodního adu                                                                                                  [432] 

 Materiál Profil  Délka   

vodovodní ad PE 100 SDR 11 D90 141,7 m 2 ks podzemních hydrant   

Ú el: Zásobování stávajících a p ipravovaných rodinných dom  na pozemcích p iléhajících 
k ulici Nad Cihelnou vodou z ve ejného vodovodu. 

Dle rozd lovníku 



                                                                             .j. MUCE 21819/2015 OŽP/V/ o-SP 
 

 2 

 

p íslušnost vodárenského za ízení k systému vodovodu: obecní vodovod zásobovaný 
z vodního zdroje obce  

po et zásobovaných obyvatel: 42 

podle ov ené projektové dokumentace „Psáry – kanalizace a vodovod v ulici Nad 
Cihelnou“, kterou v 03/2014 pod . zak. 108/14 vypracovala firma PROJEKT IV - projektový 
a inženýrský atelier, kancelá  Bassova 98/8, Praha 9 - Vyso any, a kterou ov il Ing. 
Jaroslav Knotek – autorizovaný inženýr pro vodohospodá ské stavby, KAIT - 0006393. 

v kraji St edo eském, okrese Praha - západ, v obci Psáry, ásti Dolní Jir any, v ulici Nad 
Cihelnou, na pozemcích .parc. 60, 75/60, 75/64, 660/1, 696/8 (PK 696/8) v kat.ú. Dolní 
Jir any, HGR: 6250, ÚPV: 62500, HP:1:09:04:002, vodní tok: Zaho anský potok. 
 
Pro provedení stavby vodního díla se podle ustanovení § 15 odst. 3 vodního zákona 
sou asn  stanoví tyto podmínky a povinnosti, jejichž spln ní zajistí investor:  

1.  Musí být technicky zabezpe ena stabilita sousedních objekt  a jejich ochrana p ed  
     ot esy, hlu ností a prašností. 
2.  Musí být zajišt na o ista vozidel vyjížd jících ze stavby na ve ejné komunikace. 
3. Prostorová poloha stavby bude vytý ena subjektem k tomu oprávn ným. Bude 

zajišt no vytý ení a ochrana stávajících inženýrských sítí; stavebník odpovídá za 
jejich p ípadné poškození. Správci sítí budou vyrozum ni o zahájení výkopových 
prací minimáln  t i týdny p ed realizací.  

4.  Bude zajišt na pr jezdnost komunikací, ukládání výkopku musí respektovat ochran-
ná pásma sítí a dopravní a komunika ní pruhy bez omezení. V p ípad  pot eby 
budou z ízeny p ejezdy k jednotlivým nemovitostem. 

5.  Bude provedeno zajišt ní výkop  pro vodní díla, v no ní dob  budou ádn  osv tleny 
výstražnými sv tly. 

6.  Pozemky dot ené stavbou budou uvedeny do p vodního stavu nebo využity v soula-
du se zám ry povolenými podle zvláštních p edpis .  

7. V pr b hu výkopových prací je nutno ádn  ozna it objíž ky, zajistit dostate n  
únosné m stky pro min. únosnost 80 kN a požární technice umožnit p íjezd a pr jezd 
ke všem objekt m, které se v lokalit  dot ené stavbou nacházejí a zajistit p ístup      
k venkovním hydrant m a ovládacím armaturám inženýrských sítí. 

8.  Investor zašle kopii rozhodnutí o uzav ení místních komunikací, p ípadn  omezení 
provozu na komunikacích, v etn  situa ního plánku a stanovení objízdných tras na 
HZS St . kraje, krajské editelství, Havlí kova 174, 252 30  evnice, 15 dní p edem. 

9.   Nejpozd ji ke kolaudaci stavby bude p edloženo: 
       - Rozbor vzorku vody z kolaudovaného vodovodu v rozsahu „krácený“ dle Vyhl. . 

252/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a 
etnost a rozsah kontroly pitné vody, ve zn ní pozd jších p edpis . 

      - Doklad o dezinfekci a proplachu vodovodu. 
      - Že výrobky p icházející do p ímého styku s vodou (p ed uvedením na trh) byly 

ov eny, že p i ú elu jejich užití nedojde k nežádoucímu ovlivn ní pitné vody dle § 5 
odst.2 zákona. . 258/2000 Sb., ve zn ní pozd jších p edpis  a jsou v souladu 
s Vyhláškou . 409/2005 Sb. o hygienických požadavcích na výrobky p icházející do 
p ímého styku s vodou a na úpravu vody.  

10. P i výstavb  nesmí být ohrožen ani omezen provoz na silnici II/105 – ul. Pražská. 
Napojení na stávající vodovod a kanalizaci bude realizováno v souladu 
s podmínkami správce komunikace – KSÚS St edo eského kraje. 

11. Budou spln ny podmínky vyjád ení M stského ú adu ernošice - OSÚ - odd lení 
dopravy a správy komunikací .j. MUCE 51961/2013 OSU (spis.zn. výst.:47664/ 
2013/Sp), ze dne 28.11.2013,       

12. S p ebyte ným výkopkem a odpadem vzniklým p i stavebních pracích bude nalože-
no v souladu se zákonem . 185/2001 Sb., o odpadech. 
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13. Stavba bude dokon ena nejpozd ji do dvou let od zahájení stavby.   
14. Dle § 115 odst. 1 stavebního zákona vodoprávní ú ad stanovuje, že stavbu vodních 

d l lze užívat jen na základ  kolauda ního souhlasu. 
15. Po ukon ení stavby podá stavebník návrh na vydání kolauda ního souhlasu podle   

§ 11a  vyhlášky .    432/2001 Sb., o dokladech žádosti o rozhodnutí nebo vyjád ení 
a o náležitostech povolení, souhlas  a vyjád ení vodoprávního ú adu, ve zn ní 
pozd jších p edpis .  

16. Povolovaná vodní díla budou sloužit pro ve ejnou pot ebu, vztahuje se na n  zákon 
. 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích pro ve ejnou pot ebu a o zm n  

n kterých zákon , ve zn ní pozd jších p edpis  (zákon o vodovodech a 
kanalizacích), správu údržbu a provoz bude zajiš ovat vlastník prost ednictvím osoby 
s povolením k provozování vydaným krajským ú adem v souladu s § 6 tohoto 
zákona.  

17. Zkolaudovaná stoka splaškové tlakové kanalizace bude dopln na do schváleného 
kanaliza ního ádu obce. 

O d  v o d n  n í 

M stský ú ad ernošice  obdržel dne 22.7.2014 žádost obce Psáry, I : 00241580, Pražská 
137, 252 44  Psáry, o vodoprávní projednání a povolení stavby výše uvedených vodních d l 
podle § 15 vodního zákona a § 115 stavebního zákona.  

Tímto dnem bylo zahájeno vodoprávní ízení.  

Stavba vodních d l je navrhována v  souladu s územním rozhodnutím Stavebního ú adu 
Jesenice .j. OúJ/06112/2014/Vit (spis.zn. OŽPV/UR032-04432/2014/Vit) ze dne 26.5.2014, 
které nabylo právní moci dne 2.7.2014. Stavební ú ad Jesenice vydal ke stavb  vodních d l 
souhlas dle § 15 odst. 2 stavebního zákona dne 15.7.2014 pod .j. OúJ/08771/2014/Vit 
(spis.zn. OŽPV/VJ134-07872/2014/Vit). 

P edložená dokumentace „Psáry - kanalizace a vodovod v ulici Nad Cihelnou“, kterou 
v 03/2014 pod . zak. 108/14 vypracovala firma PROJEKT IV - projektový a inženýrský 
atelier, kancelá  Bassova 98/8, Praha 9 - Vyso any, a kterou ov il Ing. Jaroslav Knotek – 
autorizovaný inženýr pro vodohospodá ské stavby, KAIT – 0006393, eší vybudování stoky 
splaškové tlakové kanalizace a vodovodního adu za ú elem odvád ní splaškových vod ze 
stávajících a p ipravovaných rodinných dom  na pozemcích p iléhajících k výše uvedené 
ulici a za ú elem zásobování t chto rodinných dom  vodou z ve ejného vodovodu.

P ímé ur ení polohy stavby: 

Za átek Konec 
P ímé ur ení polohy stavby 

Y X Y X 
kanaliza ní stoka: napojení na stáv. 

stoku – konc. hydrant - proplach 737952,89 1059166,90 738063,60 1059231,20 

vodovodní ad: napojení na stávající 
vodovod – koncový podzem. hydrant 

737947,06 1059164,42 738065,89 1059238,00 

V ostatních podrobnostech se odkazuje na schválenou projektovou dokumentaci, kterou 
obdrží po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí investor. 

Ke stavb  vodních d l uvedených ve výroku jsou t eba následující pozemky: 

.parc. kat. území Vlastník, adresa 

60 Dolní Jir any Obec Psáry, Pražská 137, 252 44  Psáry - Dolní Jir any 

75/60 Dolní Jir any Aleš Fábera, Tejnická 1410/17, 100 00  Praha – Strašnice 
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Antonín Fábera, Nad Cihelnou 88, 252 44  Psáry-Dolní Jir any 
Iveta Fáberová, Nad Cihelnou 88, 252 44  Psáry - Dolní Jir any 

75/64 Dolní Jir any Slavomír Bandas, Selmická 201, 190 17  Praha - Vino  
František Prokeš, Pražská 40, 252 44  Psáry - Dolní Jir any 

696/8 
(PK 696/8) Dolní Jir any Obec Psáry, Pražská 137, 252 44  Psáry - Dolní Jir any 

660/1 Dolní Jir any Obec Psáry, Pražská 137, 252 44  Psáry - Dolní Jir any 

Údaje o stavb : 
Investor stavby:                          Obec Psáry, I : 00241580, Pražská 137, 252 44  Psáry 
P edpokládané dokon ení stavby: 31.12.2015 
Náklady stavby:                     1,0 mil. K  

Vodoprávní ú ad návrh investora uznal za zp sobilý k projednání ve vodoprávním ízení 
podle § 115 vodního zákona.  

Oznámení zahájení vodoprávního ízení  bylo doru eno ú astník m ízení a dot eným 
orgán m státní správy opat ením M stského ú adu ernošice .j. MUCE 15004/2015 
OŽP/V/ o-ozn (spis.zn. S MUCE 41455/2014 OŽP/V/ o) ze dne 13.3.2015 s tím, že do 
podklad  pro rozhodnutí mohou nahlédnout a své námitky a p ipomínky mohou uplatnit 
nejpozd ji do 10 dn  od doru ení tohoto oznámení, jinak k nim nebude p ihlédnuto.  

Protože podaná žádost poskytovala dostate ný podklad pro posouzení navrhované stavby a 
stanovení podmínek k jejímu provád ní a vodoprávnímu ú adu jsou dob e známy pom ry na 
staveništi,  bylo v souladu s § 112 odst. 2 stavebního zákona upušt no od ohledání na míst  
a ústního jednání. 

Ve stanovené lh t , t.j. do 5.4.2015, nebyly uplatn ny žádné námitky ú astník .  

Okruh ú astník  ízení dle § 109 stavebního zákona byl stanoven takto: 
Obec Psáry, I : 00241580, Pražská 137, 252 44  Psáry 
Vodohospodá ská spole nost Benešov, s. r.o., ernoleská 1600, 256 01  Benešov  
Slavomír Bandas, Selmická 201, 190 17  Praha - Vino  
František Prokeš, Pražská 40, 252 44  Psáry - Dolní Jir any 
Aleš Fábera, Tejnická 1410/17, 100 00  Praha - Strašnice 
Antonín Fábera, Nad Cihelnou 88, 252 44  Psáry - Dolní Jir any 
Iveta Fáberová, Nad Cihelnou 88, 252 44  Psáry - Dolní Jir any 
Krajská správa a údržba silnic St . kraje, p.o., Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5 – Smíchov 
Telefónica Czech Republic, a.s., Za Brumlovkou 266/2, 140 22 Praha 4   
Pražská plynárenská Distribuce, a.s., U Plynárny 500, 145 08  Praha 4  

EZ Distribuce, Teplická 874/8, 405 02  D ín IV    
vlastníci sousedních pozemk : 
Max Mrázek, Pražská 40, 252 44  Psáry - Dolní Jir any  
Jaroslav Dvo á ek, Tuchorazská 318/18, 108 00  Praha 10 - Malešice 
Michal Pozník, Nad Cihelnou 427, 252 44  Psáry - Dolní Jir any 
Ing. Pavla Kinclová, Nad Cihelnou 426, 252 44  Psáry - Dolní Jir any 
Jan Bína, Nad Cihelnou 660, 252 44  Psáry - Dolní Jir any 

ímskokatolická farnost Jílové u Prahy, Masarykovo nám stí 15, 254 01  Jílové u Prahy 

P i p íprav  a provád ní stavby p ipadají stavebníkovi povinnosti a odpov dnost podle § 152 
stavebního zákona. 

Investor p edložil tyto doklady: 
- projektovou dokumentaci „Psáry – kanalizace a vodovod v ulici Nad Cihelnou“, kterou 

v 03/2014 pod . zak. 108/14 vypracovala firma PROJEKT IV - projektový a inženýrský 
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atelier, kancelá  Bassova 98/8, Praha 9 - Vyso any, a kterou ov il Ing. Jaroslav 
Knotek – autorizovaný inženýr pro vodohospodá ské stavby, KAIT - 0006393, 

- územní rozhodnutí Stavebního ú adu Jesenice .j. OúJ/06112/2014/Vit (spis.zn. OŽPV 
/UR032-04432/2014/Vit) ze dne 26.5.2014, které nabylo právní moci dne 2.7.2014, 

- souhlas podle § 15 odst. 2 stavebního zákona, který vydal Stavební ú ad Jesenice dne 
15.7.2014 pod .j. OúJ/08771/2014/Vit (spis.zn. OŽPV/VJ134-07872/2014/Vit), 

- stanovisko OŽP M Ú ernošice .j. MUCE 52378/2013 OZP/Nov, ze dne 2.12.2013, 
- stanovisko Povodí Vltavy, s.p., závod Dolní Vltava zn. 98721/2014-243-Mr SP 

2014/13018,  ze dne 9.10.2014, 
- vyjád ení spole nosti Želivská provozní a.s. – zn. Z40/140089, ze dne 14.3.2014, 
- vyjád ení Ústavu archeologické památkové pé e st edních ech zn. 2574/2014, ze 

dne 11.9.2014, 
- smlouvu o smlouv  budoucí o z ízení v cného b emene a souhlas se z ízením stavby 

mezi obci Psáry a vlastníky pozemku .parc75/60 v kat.ú. Dolní Jir any, 
- smlouvu o smlouv  budoucí o z ízení v cného b emene a souhlas se z ízením stavby 

mezi obci Psáry a vlastníky pozemku .parc75/64 v kat.ú. Dolní Jir any, 
- vyjád ení M stského ú adu ernošice - OSÚ - odd lení dopravy a správy komunikací 

.j. MUCE 51961/2013 OSU (spis.zn. výst.:47664/2013/Sp), ze dne 28.11.2013, 
- geodetické zam ení stávajícího vodovodního adu v ulici Pražská z 11/2010 – 

GROPUR – Ing. Jan Zamazal, 
- sd lení investora k plánu kontrolních prohlídek stavby, 
- vyjád ení správc  podzemních za ízení : 

   - Telefónica Czech Republic, a.s. –  ze dne 7.11.2013, vyjád ení .j. 694860/13, dojde  
      ke st etu,   
   - EZ Distribuce, a.s. – ze dne 6.11.2013, vyjád ení zn. 0100216573, dojde ke styku  
     s podzemními sít mi a nadzemními sít mi, 
   - Pražská plynárenská Distribuce, a.s. – ze dne 27.3.2014, vyj. zn. 1012/Vn/OSDS/  
     2014 a situace, musí být respektována stávající plynárenská za ízení, 
   - Vodohospodá ská spole nost Benešov, s.r.o. – ze dne 12.11.2013, vyjád ení .j.  
     2036/ Vyj/Vn/2013, dojde ke styku, 
   - R - MO  - VUSS Praha – ze dne 12.11.2013, závazné souhlasné stanovisko k akci  
     a razítko na situaci, .j. 39298-1/70784-ÚP/2013-7103/44, 
   - Ministerstvo vnitra R – ze dne 4.11.2013, razítko na situaci, sd lovací kabely MV 
     se nenacházejí, 

- doklad o zaplacení správního poplatku ve výši 3.000 K  – byl uhrazen p evodem 
z ú tu dne 3.4.2015. 

Vzhledem k tomu, že nebyly zjišt ny skute nosti bránící vydání povolení a investor splnil 
všechny náležitosti ízení, rozhodl M Ú ernošice tak, jak je uvedeno ve výroku tohoto 
rozhodnutí. 

 
P o u  e n í   ú  a s t n í k   

Proti tomuto rozhodnutí se mohou ú astníci ízení odvolat ke Krajskému ú adu 
St edo eského kraje podle § 81 a následujících správního ádu do 15 dn  ode dne jeho 
doru ení, podáním u in ným u M stského ú adu ernošice. 
 
 

 
 

                      otisk ú edního razítka                               Ing. Václav okrt 
                                       oprávn ná ú ední osoba 
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Rozd lovník: 

Ú astníci ízení - doporu en  do vlastních rukou: 
1) Obec Psáry, Pražská 137, 252 44  Psáry    (datovou schránkou) 
2) Vodohospodá ská spole nost Benešov, s. r.o., ernoleská 1600, 256 01  Benešov  
    (datovou schránkou) 
3) Slavomír Bandas, Selmická 201, 190 17  Praha - Vino  
4) František Prokeš, Pražská 40, 252 44  Psáry - Dolní Jir any 
5) Aleš Fábera, Tejnická 1410/17, 100 00  Praha - Strašnice 
6) Antonín Fábera, Nad Cihelnou 88, 252 44  Psáry - Dolní Jir any 
7) Iveta Fáberová, Nad Cihelnou 88, 252 44  Psáry - Dolní Jir any 
8) Krajská správa a údržba silnic St edo eského kraje, p.o., Zborovská 81/11, 150 21 Pra-   
       ha 5 - Smíchov  (datovou schránkou) 
9) O2 Czech Republic, a.s., Za Brumlovkou 266/2, 140 22 Praha 4  (datovou schránkou) 
10) Pražská plynárenská Distribuce, a.s., U Plynárny 500, 145 08  Praha 4  (dat. schránkou) 
11) EZ Distribuce, Teplická 874/8, 405 02  D ín IV   (datovou schránkou) 
12) Max Mrázek, Pražská 40, 252 44  Psáry - Dolní Jir any  
13) Jaroslav Dvo á ek, Tuchorazská 318/18, 108 00  Praha 10 - Malešice 
14) Michal Pozník, Nad Cihelnou 427, 252 44  Psáry - Dolní Jir any 
15) Ing. Pavla Kinclová, Nad Cihelnou 426, 252 44  Psáry - Dolní Jir any 
16) Jan Bína, Nad Cihelnou 660, 252 44  Psáry - Dolní Jir any 
17) ímskokatolická farnost Jílové u Prahy, Masarykovo nám stí 15, 254 01  Jílové u Prahy 

Dot ené orgány: 
18) Krajská hygienická stanice St . kraje, Dittrichova 17, 128 01  Praha 2  (dat. schránkou) 
19) Hasi ský záchranný sbor St edo eského kraje, prac. evnice, Havlí kova 174, 252 30  
      evnice  (datovou schránkou) 
20) Stavební ú ad Jesenice, Bud jovická 303, 252 42  Jesenice  (datovou schránkou) 

Na v domí: 
21) Povodí Vltavy Praha, s.p., závod Dolní Vltava, Grafická 36, 150 21  Praha 5  (datovou  
       schránkou) 

22) OŽP - spisy/ o 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kontrolováno a schváleno vedoucí odboru JUDr. Markétou Fialovou …................................. 
(podpis je pouze na originálu písemnosti, který je založen ve spisu)
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