
  

 
 

 

 

 

 
Městský úřad Černošice – odbor životního prostředí 
Oddělení vodního hospodářství 
Podskalská 1290/19 
120 00  Praha 2 
zivotni@mestocernosice.cz 
 
oprávněná úřední osoba: Ing. Václav Čokrt 
telefon: 221 982 217 
e-mail: vaclav.cokrt@mestocernosice.cz 
počet stran: 3 
sp.zn.: S-MUCE 50210/2018 OŽP/V/Čo 
č.j.: MUCE 60795/2018 OŽP/V/Čo-KS 

                                                                                                                Praha, dne 5.10.2018 

Věc: Obytný soubor – PSÁRY, Dolní Jirčany, 343/6 – vodovod a splašková kanalizace  

Městský úřad Černošice, jako příslušný vodoprávní úřad podle § 106 odst. 1 zákona č. 
254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále 
vodní zákon) a speciální stavební úřad podle  § 15 odst. 1 písm. d) zákona č. 183/2006 Sb.,       
o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále stavební 
zákon),  

v y d á v á   k o l a u d a č n í   s o u h l a s 

podle § 122 stavebního zákona k trvalému užívání stavby vodního díla : 

• Vodovodní řad : 

 Materiál Profil  Délka  

Vodovodní řad  PE100 SDR 17 D90x5,1 (DN 80) 165,18 m 2 ks podzem. hydrantů 
7 ks přípojek 

Účel: Zajištění zásobování rodinných domů, připravovaných k výstavbě na přilehlých 
pozemcích, vodou z veřejného vodovodu; požární funkce vodovodu. 

Začátek Konec Přímé určení polohy stavby  
(začátek – konec) Y X Y X 

Přip. na vodovod v křiž. Na Vyhlídce 
x Větrná (b. 35) – konc. hydrant (b.1) 736844,46 1059522,75 736834,42 1059394,28 

• Stoka splaškové kanalizace                                                                                  [441] 

Stoka Materiál Profil  Délka   

Kanalizační stoka PVC SN 12  DN 250 101,44 m 2 ks revizních šachet 
6 ks přípojek 

Účel: Odvádění splaškových vod z  rodinných domů, připravovaných k výstavbě na 
přilehlých pozemcích, prostřednictvím veřejné splaškové kanalizace na ČOV Psáry. 

 

Dle rozdělovníku 
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Začátek Konec Přímé určení polohy stavby  
(začátek – konec) Y X Y X 

Napojení na stoku v ul . Mezilesí (st. 
Ś-bod 16) – konc.rev šachta (b. 44) 736877,25 1059392,41 736853,11 1059490,93 

v kraji Středočeském, okrese Praha-západ, obci Psáry, části Dolní Jirčany, v prostoru mezi 
ulicemi Mezilesí a Na Vyhlídce, na pozemcích č.parc. 343/6, 343/13, 343/172 a 343/3 
v kat.ú. Dolní Jirčany, ČHP: 1-09-04-002, ČHGR: 6250, ČÚPV: 62500, 

V podrobnostech se odkazuje na geodetické zaměření stavby a na dokumentaci skutečného 
provedení stavby. 

Stavba vodního díla byla povolena společnosti SINEA s.r.o, IČ: 28506901, V Mokřinách 539, 
252 50  Vestec, rozhodnutím Městského úřadu Černošice č.j. MUCE 63877/2017 
OŽP/V/Čo-SP (spis.zn.: S MUCE 48834/2017 OŽP/V/Čo), ze dne 25.10.2017,  

podle ověřené projektové dokumentace „OBYTNÝ SOUBOR - PSÁRY, Dolní Jirčany, 343/6 
– část D.3 VODOVOD A KANALIZACE“, kterou v březnu roku 2017 vypracovala projektová 
kancelář Ing. Jiří Sobol, Hradešín 29, 282 01  Český Brod, a kterou ověřil Ing. Lukáš Písek, 
autorizovaný inženýr pro stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství, ČKAIT - 
0013422. 

Závěrečná kontrolní prohlídka stavby proběhla dne 28.8.2018. 

Při závěrečné kontrolní prohlídce a dodatečně byly předloženy následující doklady: 
- stavební povolení - rozhodnutí Městského úřadu Černošice č.j. MUCE 63877/2017 

OŽP/V/Čo-SP, ze dne 25.10.2017 – předloženo k nahlédnutí, 
- protokol o předání staveniště zhotoviteli, ze dne 28.3.2018, 
- protokol společnosti BB stavební s.r.o. ze dne 20.4.2018 o předání stavby kanalizace 

objednateli - zaslán vodoprávnímu úřadu 4.10.2018, 
- protokol společnosti BB stavební s.r.o. ze dne 19.5.2018 o předání stavby vodovodu 

objednateli - zaslán vodoprávnímu úřadu 4.10.2018, 
- geodetické zaměření skutečného provedení vodovodu ze dne 3.8.2018 (zaměřeno 

25.7.2018) – Ing. Martin Klainer, Bojov 99, 252 10 Čísovice; ověřil  Ing. Martin 
Klainer – úředně oprávněný zeměměřický inženýr, 

- geodetické zaměření skutečného provedení kanalizace ze dne 3.8.2018 (zaměřeno 
25.7.2018) – Ing. Martin Klainer, Bojov 99, 252 10 Čísovice; ověřil  Ing. Martin 
Klainer – úředně oprávněný zeměměřický inženýr, 

- zápis o provedení zkoušky těsnosti kanalizačního řadu dne 22.6.2018 – BB stavební 
s.r.o., 

- zápis o tlakové zkoušce vodovodního řadu provedené dne 21.6.2018 – BB stavební 
s.r.o., 

- protokol o zkoušce vodivosti signálního vodiče vodovodu provedené dne 25.6.2018 – 
BB stavební s.r.o., 

- protokol o vychlorování a poplachu vodovodního řadu dne 21.6.2018 – BB stavební 
s.r.o., 

- protokol o zkoušce vzorku vody z vodovodu č. PV 1098/2018 ze dne 16.7.2018 – 
Vodohospodářská laboratoř Říčany, s.r.o., Kolovratská 1476, 251 01  Říčany, 

- souhlasné závazné stanovisko Krajské hygienické stanice Středočeského kraje 
k uvedení stavby vodovodního řadu do trvalého užívání – č.j. KHSSC 42938/2018 ze 
dne 28.8.2018, 

- zápis o kontrole požárního vodovou ze dne 6.9.2018 – Petr Jungwith, kontrola, 
servis, prodej HP a hydrantů, Šperlova 496, Praha 4,   
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- souhlasné závazné stanovisko Hasičského záchranného sboru Středočeského kraje 
k závěrečné kontrolní prohlídce stavby  ev.č. PZ-646-3/2016/PD ze dne 3.10.2018, 

- prohlášení o shodě na použité materiály a výrobky, 
- souhlas obce Psáry, jako vlastníka komunikace, s kolaudací – do protokolu z kon-

trolní prohlídky, 
- souhlas VHS Benešov s.r.o  s kolaudací – do protokolu z kontrolní prohlídky, 
- kopie listů stavebního deníku – předloženy k nahlédnutí. 

Po přezkoumání žádosti, na základě výsledků závěrečné prohlídky stavby a předložených 
dokladů se konstatuje, že nebyly zjištěny závady, bránící bezpečnému užívání stavby a 
proto vodoprávní úřad vydává kolaudační souhlas k užívání výše uvedených vodních děl.                                                                                       

 
 
 
 
 
 

                                                      Ing. Václav Čokrt 
                                  oprávněná úřední osoba 
 
 
 
 
 
 

Rozdělovník: 

Doporučeně s dodejkou: 

1) SINEA s.r.o., V Mokřinách 539, 252 50  Vestec (datovou schránkou) 

Na vědomí: 

2) Krajská hygienická stanice Středočeského kraje, Dittrichova 17, 128 01  Praha 2          
    (datovou schránkou)   
3) Hasičský záchranný sbor Stč. kraje, prac. Řevnice, Havlíčkova 174, 252 30  Řevnice   
    (datovou schránkou) 
4) Stavební úřad Jesenice, Budějovická 303, 252 42  Jesenice  (datovou schránkou) 
5) Vodohospodářská společnost Benešov, spol. s r.o., Černoleská 1600, 256 01  Benešov      
    (datovou schránkou) 
6) Obec Psáry, Pražská 137, 252 44  Psáry (datovou schránkou) 

7) OŽP - spisy/Čo 
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