Městský úřad Domažlice
Odbor životního prostředí
náměstí Míru 1, pracoviště U Nemocnice 579
344 20 Domažlice
Č.spisu:

OŽP-12976/2017

Č.j.:

MeDO-6820/2018-Kitz-DS

Vyřizuje:

Ing. Kitzbergerová,  379 719 272

Datum:

23.01.2018

ROZHODNUTÍ
ve věci vydání povolení stavby vodního díla
„Brnířov - rozšíření vodovodní a kanalizační sítě - 2. část“

Městský úřad Domažlice, odbor životního prostředí, jako věcně příslušný vodoprávní úřad podle ustanovení
§ 104 odst. 2 písm.c) a § 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“, jako místně příslušný vodoprávní úřad podle
ustanovení § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů - dále jen „správní řád“,
a dále jako příslušný speciální stavební úřad podle ustanovení § 15 odst. 1 písm. d) zákona č. 183/2006 Sb.,
o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) – dále jen „stavební zákon“, posoudil žádost,
kterou podala
Obec Brnířov, IČO 00572608, Brnířov č.p. 41, 345 06 Kdyně,
kterou zastupuje PRAVES, spol. s r.o., IČO 18230547, Petrovická č.p. 286, Hořejší Předměstí, 344 01
Domažlice 1
(dále jen "stavebník") jako účastník řízení podle § 27 odst.1 správního řádu, a postupem podle správního
řádu na základě tohoto posouzení

I.

vydává stavební povolení

podle ustanovení § 15 odst.1 vodního zákona a ustanovení § 115 odst.1 stavebního zákona pro stavbu
vodního díla (dále jen "stavba"):
„Brnířov - rozšíření vodovodní a kanalizační sítě - 2. část“.
na místě
Název kraje
Název obce
Identifikátor katastrálního území
Název katastrálního území
Rybí přechod
Parcelní čísla dle evidence katastru
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nemovitostí

753/2, 751/2, 689/1, 653/5, 824/1, 824/2, 841/1, 841/3,
771/3, 789/3, 839/4, 726/5, 725/5, 723/6, 744/2 v
katastrálním území Brnířov
10100577
Zahořanský potok
1-10-02-052
11,00
13165000 Záhořanský potok po ústí do toku Zubřina
6212 Krystalinikum v povodí Mže po Stříbro a Radbuzy po
Staňkov
levý i pravý břeh
1106082, 851857 (řad 1) 1105920, 851971 (stoka C)
1106493, 851727 (řad 2) 1105920, 851971 (stoka C3)
1105890, 852284 (řad 3) 1106174, 851823 (stoka D3)
1106124, 851846 (stoka D3-1)
1106411, 851782 (stoka D4)

Číselný identifikátor vodního toku
Název vodního toku
Číslo hydrologického pořadí a podpořadí
Říční km vodního toku
Útvar povrchových vod
Hydrogeologický rajon
Umístění jevu vůči břehu
Přímé určení polohy (souřadnice X, Y)

Údaje o předmětu rozhodnutí
Povolované vodní dílo
Účel vodního díla
Počet zásobovaných obcí
Velikost zásobovaného spotřebiště
Druh vodovodního řadu

vodovodní řad zásobovací sítě (§ 55 odst. 1 písm. c) vodního
zákona)
zásobování obyvatelstva pitnou vodou
1
200 EO
zásobovací síť

Povolované vodní dílo
Účel vodního díla
Kanalizační soustava
Charakter kanalizační soustavy
Počet napojených obcí
Druh kanalizační stoky

stavby kanalizačních stok (§ 55 odst. 1 písm. c) vodního zákona)
odvádění odpadních vod
kanalizace pro veřejnou potřebu
oddílná
1
gravitační

v členění na tyto stavební objekty
SO 01 VODOVOD
SO 01.4 Rozváděcí řady
ŘAD 1, PVC d110-PN 10
ŘAD 2, PVC d110-PN 10
ŘAD 3, HDPE 100-SDR 11-d90

180,0 m
100,0 m
130,0 m

SO 02 SPLAŠKOVÁ KANALIZACE
SO 02.1 Kanalizační stoky
STOKA C, PVC DN 250-SN 8
STOKA C3, PVC DN 250-SN 8
STOKA D3, PVC DN 250-SN 8
STOKA D3-1, PVC DN 250-SN 8
STOKA D4, PVC DN 250-SN 8

238,5 m
39,0 m
54,5 m
44,0 m
96,0 m

SO 02.3 Výměna (přeložka) stáv. potrubí – STOKA V3
PVC DN 400-SN 8
max. 98,0 m
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Pro provedení stavby stanovuje vodoprávní úřad podle ustanovení § 15 odst.3 vodního zákona a 115
odst.1 stavebního zákona následující povinnosti a podmínky:
1. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace ověřené ve vodoprávním řízení, kterou
vypracovala firma PRAVES spol. s r.o., Marcela Hořeňovská – autorizovaný technik pro stavby vod.
hosp. a krajinného inženýrství, spec. stavby zdravotnětechnické, ČKAIT 0201776, datum: 11/2017,
č.zak. 69/2017; případné změny nesmí být provedeny bez předchozího projednání s vodoprávním
úřadem.
2. Před zahájením prací na uvedené stavbě bude zajištěno vytýčení její prostorové polohy odborně
způsobilou osobou, podnikající dle zvláštních předpisů.
3. Před zahájením stavby vodního díla bude na viditelném místě u vstupu na staveniště umístěn štítek
”Stavba povolena”, který obdrží stavebník, jakmile toto rozhodnutí nabude právní moci. Štítek musí
být chráněn před povětrnostními vlivy, aby údaje na něm uvedené zůstaly čitelné a ponechán na
staveništi do kolaudace stavby vodního díla.
4. Při provádění stavby musí být dodrženy následující požadavky a podmínky účastníků řízení:
a) Vyjádření a souhlas ČEZ Distribuce, a.s., pod č.j. 1094118426 ze dne 11.08.2017 – kopie
vyjádření a souhlasu s podmínkami je přílohou tohoto rozhodnutí.
5. Před zahájením provádění stavby zajistí stavebník vypracování havarijního a povodňového plánu
platného po dobu provádění stavby, se kterými budou pracovníci zhotovitele prokazatelně
seznámeni a budou povinni tyto plány dodržovat.

II.

ukládá stavebníkovi oznámit

vodoprávnímu úřadu min. 14 dní před zahájením stavby:
1. termín zahájení stavby,
2. název a sídlo stavebního podnikatele, který bude stavbu provádět.

III. stanovuje, že stavbu lze užívat jen na základě kolaudačního souhlasu
podle § 119 odst. 1 stavebního zákona.
Stavebník předloží žádost a doklady dle vyhl.č. 432/2001 Sb., o dokladech žádosti o rozhodnutí nebo
vyjádření a o náležitostech povolení, souhlasů a vyjádření vodoprávního úřadu, ve znění pozdějších
předpisů
K této žádosti bude rovněž doloženo:
◦ dokumentace skutečného provedení stavby
◦ protokol o provedené zkoušce vodotěsnosti stok
◦ protokol o provedené tlakové zkoušce vodovodního potrubí
◦ doklady prokazující shodu vlastností použitých výrobků s požadavky na stavby
◦ zaměření skutečného provedení stavby v kopii katastrální mapy včetně polohopisných
souřadnic X,Y v systému S-JTSK
◦ zápis o předání a převzetí stavby
◦ zápis o zpětném převzetí sítí v prostoru staveniště od jejich správců
◦ rozbor vzorku pitné vody ve smyslu § 4 odst.2 písm.a) vyhl.č.252/2004 Sb., ve znění pozdějších
předpisů
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◦ doklad o výsledku jednání s archeologem
◦ závazná stanoviska dotčených orgánů k užívání stavby
◦ aktualizovaný kanalizační řád

IV.

stanovuje termín pro dokončení stavby: 31.12.2019

Účastníci řízení, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:
Obec Brnířov, IČO 00572608, Brnířov č.p. 41, 345 06 Kdyně.
Odůvodnění:
Dne 14.12.2017 podal stavebník žádost o stavební povolení na výše uvedenou stavbu, uvedeným dnem
bylo zahájeno vodoprávní řízení.
Žádost byla doložena všemi povinnými doklady podle ustanovení § 6 vyhlášky č. 432/2001 Sb., o dokladech
žádosti o rozhodnutí nebo vyjádření a o náležitostech povolení, souhlasů a vyjádření vodoprávního úřadu,
ve znění pozdějších předpisů, a dalšími doklady, a to:
-

doklady o vlastnických právech k pozemkům a nemovitostem

-

veřejnoprávní smlouva o umístění stavby pod č.j. 339/2017/V/Al ze dne 02.10.2017

-

souhlas stavebního odboru MěÚ Kdyně podle § 15 odst. 2 stavebního zákona pod č.j. V/571/2017 ze
dne 11.10.2017

-

koordinované závazné stanovisko MěÚ Domažlice pod č.j. MeDO-56642/2017-Pet ze dne 01.09.2017

-

stanovisko správce povodí Povodí Vltavy, státní podnik, závod Berounka, pod č.j. 48270/2017-343/Bl ze
dne 31.08.2017

-

sdělení odboru životního prostředí Krajského úřadu Plzeňského kraje k záměru pod č.j. ŽP/11747/17 ze
dne 16.08.2017

-

stanovisko odboru životního prostředí Krajského úřadu Plzeňského kraje k záměru pod č.j.
ŽP/11810/17 ze dne 09.08.2017

-

závazné stanovisko Hasičského záchranného sboru Plzeňského kraje, územního odboru Domažlice, pod
č.j. HSPM-4130-2/2017 DO ze dne 21.08.2017

-

stanovisko Krajské hygienické stanice Plzeňského kraje se sídlem v Plzni pod č.j. KHSPL/21140/21/2017
ze dne 28.08.2017

-

vyjádření Vodovodů a kanalizací města Kdyně spol. s r.o., ze dne 23.08.2017

-

stanovisko GridServices, s.r.o., pod č.j. 5001618665, 5001618643, 5001618641 ze dne 08.11.2017

-

vyjádření České telekomunikační infrastruktury a.s., pod č.j. 685707/17 ze dne 08.08.2017

-

souhlas České telekomunikační infrastruktury a.s., pod č.j. POS-PD 743/2017 ze dne 16.08.2017

-

sdělení Telco Pro Services, a.s., pod č.j. 0200609385 ze dne 08.06.2017

-

vyjádření a souhlas ČEZ Distribuce, a.s., pod č.j. 1094118426 ze dne 11.08.2017

-

plná moc
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-

2x projektová dokumentace, kterou zpracovala firma PRAVES spol. s r.o., Marcela Hořeňovská –
autorizovaný technik pro stavby vod. hosp. a krajinného inženýrství, spec. stavby zdravotnětechnické,
ČKAIT 0201776, datum: 11/2017, č.zak. 69/2016

Vodoprávní úřad oznámil zahájení řízení 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 10 dnů od doručení 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.
Vodoprávní úřad stanovil okruh účastníků řízení o vydání stavebního povolení v souladu s § 109 stavebního
zákona (stavebník, vlastník pozemku, vlastník stavby na pozemku, na kterém má být stavba prováděna,
vlastník sousedního pozemku nebo stavby na něm).
Projektovou dokumentaci stavby „Brnířov - rozšíření vodovodní a kanalizační sítě - 2. část” vypracovala
Marcela Hořeňovská – autorizovaný technik pro stavby vod. hosp. a krajinného inženýrství, spec. stavby
zdravotnětechnické, ČKAIT 0201776, datum: 11/2017, č.zak. 69/2016. Projektová dokumentace stavby řeší:
prodloužení stávající splaškové kanalizace a vodovodu pro veřejnou potřebu za účelem odkanalizování
plánovaných rodinných domů v Brnířově a jejich zásobování pitnou vodou. Vodovodní řad 1 je
okruhovaný, řady 2 a 3 jsou větvené. Kanalizační stoky jsou řešené jako oddílné splaškové.
Realizace stavby vodního díla je podmíněna splněním podmínek tohoto rozhodnutí, které byly uloženy na
základě výsledku vodoprávního řízení a stanovisek dotčených orgánů státní správy. Jedná se zejména
o povinnost dodržení vodoprávně projednané projektové dokumentace. Stavebník je povinen zajistit
vypracování havarijního a povodňového plánu platného po dobu provádění stavby. Před zahájením stavby
je stavebník povinen oznámit vodoprávnímu úřadu termín zahájení stavby a název zhotovitele z důvodu
ověření způsobilosti k provádění staveb vodních děl, přičemž pracovníci provádějící organizace budou
povinni dodržovat opatření k zajištění jakosti povrchových i podzemních vod a protipovodňová opatření
(havarijní a povodňový plán).
Stavba vodního díla je dle vydaného stanoviska Povodí Vltavy, státní podnik, závod Berounka, pod č.j. pod
č.j. 48270/2017-343/Bl ze dne 31.08.2017 z hlediska zájmů daných platným Národním plánem povodí Labe
a Plánem dílčího povodí Berounky možná, protože lze předpokládat, že stavbou nedojde ke zhoršení stavu
vodního útvaru a nebude mít za následek nedosažení dobrého stavu vod.
K záměru stavby vydal obecný stavební úřad stavební odbor MěÚ Kdyně veřejnoprávní smlouvu o umístění
stavby pod č.j. 339/2017/V/Al dne 02.10.2017 a souhlas se stavbou podle § 15 odst. 2 stavebního zákona
pod č.j. V/571/2017 dne 11.10.2017. Stavební úřad zahrnul do podmínek veřejnoprávní smlouvy podmínky
dotčených orgánů (orgánu ochrany zemědělského půdního fondu) z koordinovaného závazného stanoviska
MěÚ Domažlice ze dne 01.09.2017. Proto vodoprávní úřad tyto podmínky v tomto rozhodnutí již necitoval.
Vodoprávní úřad zahrnul do podmínek tohoto rozhodnutí (pod bodem 4. a) v I. části výroku rozhodnutí)
podmínky správců inženýrských sítí - ČEZ Distribuce, a.s., z jejich vyjádření a souhlasu pod č.j. 1094118426
ze dne 11.08.2017, neboť se v území dotčeném stavbou nachází elektrické podzemní vedení NN, nadzemní
vedení NN a elektircké nadzemní vedení VN chráněné ochrannými pásmy.
Stavba bude dokončena do 31.12.2019. Jelikož se jedná o stavbu, jejíž vlastnosti nemohou budoucí
uživatelé ovlivnit, může být podle § 122 odst. 1 stavebního zákona užívána pouze na základě kolaudačního
souhlasu. Souhlas vydává na žádost stavebníka vodoprávní úřad. Stavebník v žádosti uvede identifikační
údaje o stavbě a předpokládaný termín jejího dokončení. Pro vydání kolaudačního souhlasu stavebník
opatří závazná stanoviska dotčených orgánů k užívání stavby vyžadovaná zvláštními právními předpisy.
Podle § 14 odst. 4 zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně
některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích) vodoprávní úřad upustil od zpracování nového
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kanalizačního řádu, neboť rozšíření kanalizační sítě nevyvolá žádnou jinou změnu ustanovení kanalizačního
řádu než změnu v údajích o délce kanalizační sítě. Stavebník však musí současně se žádostí o vydání
kolaudačního souhlasu předložit aktualizovaný kanalizační řád.
Vodoprávní úřad po dni nabytí právní moci stavebního povolení zašle stavebníkovi jedno vyhotovení
ověřené projektové dokumentace a štítek obsahující identifikační údaje o povolené stavbě. Další
vyhotovení ověřené projektové dokumentace zašle vlastníkovi stavby, pokud není stavebníkem.
Stavebník je povinen štítek před zahájením stavby umístit na viditelném místě u vstupu na staveniště
a ponechat jej tam až do dokončení stavby, případně do vydání kolaudačního souhlasu; rozsáhlé stavby se
mohou označit jiným vhodným způsobem s uvedením údajů ze štítku.
Stavba nesmí být zahájena, dokud stavební povolení nenabude právní moci. Stavební povolení pozbývá
platnosti, jestliže stavba nebyla zahájena do 2 let ode dne, kdy nabylo právní moci.
Vodoprávní úřad konstatuje na základě provedeného řízení, předložených podkladů a dokladů s ohledem
na zájmy chráněné vodním a stavebním zákonem a předpisy s nimi souvisejícími, že za předpokladu
dodržení vodoprávně projednané projektové dokumentace a podmínek tohoto rozhodnutí není vydání
povolení k nakládání s vodami a stavebního povolení k provedení stavby vodního díla v rozporu s veřejným
zájmem, právy či právem chráněných zájmů účastníků řízení a dotčených orgánů státní správy.
Účastníci řízení - další dotčené osoby podle § 109 odst. 1 písm. d) a g) stavebního zákona:
PRAVES, spol. s r.o., VaK města Kdyně, ČEZ Distribuce, a. s.
Účastníci řízení - další dotčené osoby podle § 109 odst. 1 písm. e) stavebního zákona:
osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním pozemkům:
- parc.č. 167/1, 840/3, 718/3, 839/1, 839/6, 840/4, 841/4, 791/5, 689/6, 698/1, 653/6, 689/2, 163/1, 88/1, 88/3,
88/2, 753/1, 763/7, 763/2, 638, 162/1, 771/1, 770/1, 770/3, 763/4, 762/14, 762/2, 753/3, 751/3, 744/3, 726/4, 725/1,
723/1, 723/4, 723/3, 725/4, 744/4, 751/5, 763/1, 161/1, 772/1, 789/2, 789/4, 789/1, 653/1, 653/8, 790/4, 790/1, 838,
653/7, 653/4, 653/3, 653/2, 643, 689/9, 172/1, 169, 168/1, 157/1, 154/1, 156, 88/4 v k.ú. Brnířov

- st.p.č. 158 v k.ú. Brnířov
osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním stavbám:
- Brnířov, zemědělská stavba bez čísla popisného nebo evidenčního na p.č. st. 158
Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků:
- Účastníci neuplatnili návrhy a námitky.
Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí:
- Účastníci se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili.

Poučení účastníků:
Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu Plzeňského
kraje podáním u zdejšího správního orgánu.
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.
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Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení.
Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.

Bc. Petr März
vedoucí odboru životního prostředí

Za správnost: Kitzbergerová

Poplatek:
Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích položky 18 odst. 1 písm. h) ve výši
3000 Kč byl zaplacen dne 19.12.2017.

Obdrží:
zástupce stavebníka (dodejky)
PRAVES, spol. s r.o., Petrovická č.p. 286, 344 01 Domažlice
účastníci řízení s postavením účastníků řízení podle § 109 odst. 1 písm. d) a g) stavebního zákona se
vyrozumívají jednotlivě (dodejky)
PRAVES, spol. s r.o., IDDS: wswr3mk
VaK města Kdyně, IDDS: zqia5vd
ČEZ Distribuce, a. s., IDDS: v95uqfy
dotčené orgány
stavební úřad MěÚ Kdyně, IDDS: myqbdp5
MěÚ Domažlice, odbor životního prostředí – ZPF, U nemocnice č.p. 579, 344 01 Domažlice
Hasičský záchranný sbor Plzeňského kraje, územní odbor Domažlice, IDDS: p36ab6k
Krajská hygienická stanice Plzeňského kraje se sídlem v Plzni, pracoviště Domažlice, IDDS: samai8a
úřady pro vyvěšení a podání zprávy o datu vyvěšení a sejmutí (doručení jednotlivě)
MěÚ Domažlice, U Nemocnice č.p. 579, 344 01 Domažlice
OÚ Brnířov, Brnířov č.p. 41, 345 06 Kdyně

účastníci řízení s postavením účastníků řízení dle § 109 odst. 1 písm. e) stavebního zákona se vyrozumívají
veřejnou vyhláškou (veřejná vyhláška)
osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním pozemkům:
- parc.č. 167/1, 840/3, 718/3, 839/1, 839/6, 840/4, 841/4, 791/5, 689/6, 698/1, 653/6, 689/2, 163/1, 88/1, 88/3,
88/2, 753/1, 763/7, 763/2, 638, 162/1, 771/1, 770/1, 770/3, 763/4, 762/14, 762/2, 753/3, 751/3, 744/3, 726/4, 725/1,
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723/1, 723/4, 723/3, 725/4, 744/4, 751/5, 763/1, 161/1, 772/1, 789/2, 789/4, 789/1, 653/1, 653/8, 790/4, 790/1, 838,
653/7, 653/4, 653/3, 653/2, 643, 689/9, 172/1, 169, 168/1, 157/1, 154/1, 156, 88/4 v k.ú. Brnířov

- st.p.č. 158 v k.ú. Brnířov
osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním stavbám:
- Brnířov, zemědělská stavba bez čísla popisného nebo evidenčního na p.č. st. 158

Příloha:
 kopie vyjádření a souhlasu ČEZ Distribuce, a.s., pod č.j. 1094118426 ze dne 11.08.2017
Příloha pro stavebníka (po nabytí právní moci):
 ověřená projektová dokumentace stavby
 štítek „Stavba povolena“

Toto rozhodnutí musí být podle § 25 odst.2 správního řádu vyvěšeno na úřední desce MěÚ
Domažlice a OÚ Brnířov po dobu 15 dnů.
Vyvěšeno dne: …....................................

Sejmuto dne: …....................................

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení.
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