
  

 

 
 
 
 
Městský úřad Černošice – Odbor životního prostředí 
Podskalská 1290/19 
120 00  Praha 2 
zivotni@mestocernosice.cz 
 
 
Vyřizuje:  Ing. Adéla Dvořáková 
Telefon:  221 982 322 
E-mail:  podatelna@mestocernosice.cz 

  V Praze dne 10. 2. 2017 
Spis. zn.:  S-MUCE 5061/2017 OŽP/Dv 
Č. j.: MUCE 9337/2017 OŽP/Dv 
 

Stanovisko odboru životního prostředí 

Věc: Stavba vodovodu a vodovodní přípojky v lokalitě Na Vyhlídce na pozemcích č. parc. 343/3, 
343/82, 343/83, 343/99, 343/176 v kat. ú. Dolní Jirčany. 

Městský úřad Černošice, odbor životního prostředí, vydává pro účely vydání rozhodnutí nebo jiného 
postupu podle zvláštního předpisu (např. zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním 
řádu, ve znění pozdějších předpisů), k výše uvedené stavbě následující vyjádření dle § 154 zákona 
č. 500/2004 Sb., správního řádu, ve znění pozdějších předpisů (správní řád); toto stanovisko může 
obsahovat závazná stanoviska dle § 149 správního řádu:      

Vodoprávní úřad (zákon č. 254/2001 Sb., vodní zákon, ve znění pozdějších předpisů): 

Vodoprávní úřad má k výše uvedenému záměru následující připomínky: 

1. Stavba navrhovaných vodovodních řadů musí být projednána s vlastníkem a provozovatelem 
veřejného vodovodu.  

2. Stavba vodovodních řadů podléhá vodoprávnímu projednání a vydání povolení podle § 15 
vodního zákona u zdejšího vodoprávního úřadu.  

3. Žádost o stavební povolení vodního díla musí včetně příloh splňovat náležitosti dané 
vyhláškou č. 432/2001 Sb., o dokladech žádosti o rozhodnutí nebo vyjádření a o náležitostech 
povolení, souhlasů a vyjádření vodoprávního úřadu, ve znění pozdějších předpisů. 

4. Při zpracování projektové dokumentace pro stavební povolení musí být respektována ČSN 
736005 Prostorové uspořádání sítí technického vybavení. Dle § 12 odst. 2 zákona o vodo-
vodech a kanalizacích musí být v případě souběhu nebo křížení stoky splaškové kanalizace a 
kanalizační přípojky umístěny hlouběji než vodovodní řady a vodovodní přípojky. 

Toto je vyjádření ve smyslu  § 154 správního řádu. 

Vyřizuje: Ing. Čokrt 

Orgán ochrany přírody (zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších 
předpisů): 

Předložený záměr není zásahem do významného krajinného prvku (§ 4 odst. 2) ani krajinného rázu 
(§ 12 odst. 2), a proto se zájmů ochrany přírody a krajiny, náležejících dle § 77 zákona č. 114/1992 Sb., 
o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, do kompetence obecního úřadu obce 
s rozšířenou působností, nedotýká. 
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Toto je vyjádření ve smyslu  § 154 správního řádu. 

Vyřizuje: Ing. Dvořáková 

Orgán ochrany ovzduší (zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších 
předpisů): 

Stavba vodovodu a vodovodní přípojky v lokalitě Na Vyhlídce na pozemcích č. parc. 343/3, 343/82, 
343/83, 343/99, 343/176 v kat. ú. Dolní Jirčany se zájmů ochrany ovzduší nedotýká.  

Toto je vyjádření ve smyslu  § 154 správního řádu. 

Vyřizuje: Ing. Machalická 

Orgán veřejné správy v oblasti odpadového hospodářství (zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech, 
ve znění pozdějších předpisů): 

Orgán odpadového hospodářství nemá k umístění stavby vodovodu a vodovodních přípojek 
v lokalitě Na Vyhlídce na pozemcích č. parc. 343/3, 343/82, 343/83, 343/99, 343/176 v kat. ú. Dolní 
Irčany připomínky. 

Toto je vyjádření ve smyslu  § 154 správního řádu. 

Vyřizuje: Ing. Jansa  

Orgán ochrany ZPF (zákon č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění 
pozdějších předpisů): 

Předložený záměr se netýká pozemků, které jsou součástí zemědělského půdního fondu podle § 1 
odst. 2 a 3 zákona č. 334/1992 Sb. o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších 
předpisů, a proto zdejší úřad, jako orgán ochrany ZPF, není dotčeným orgánem veřejné správy.   

Toto je vyjádření ve smyslu  § 154 správního řádu. 

Vyřizuje: Fiala  

Orgán státní správy lesů (zákon č. 289/1995 Sb., o lesích, ve znění pozdějších předpisů): 

Předložený záměr se netýká pozemků určených k plnění funkcí lesa ani pozemků - území do 
vzdálenosti 50 metrů od okraje lesa (ust. § 14 odst. 2 lesního zákona), a proto zdejší úřad, jako orgán 
státní správy lesů, není dotčeným orgánem veřejné správy.   

Toto je vyjádření ve smyslu  § 154 správního řádu. 

Vyřizuje: Ing. Pacholíková 
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Toto stanovisko nenahrazuje rozhodnutí ani opatření jiných orgánů státní správy. 

 

 

                               

 otisk úředního razítka JUDr. Markéta Fialová  

 vedoucí odboru životního prostředí 

 
Na vědomí: 
Ing. Martin Rieger, Paškova 339, 156 00 Praha 5 (datovou schránkou) 
Stavební úřad Jesenice (datovou schránkou) 
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