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Městský úřad Černošice  
Odbor stavební úřad 
Karlštejnská 259 
252 28 Černošice 
 
Spis. ZN. výst.: 44782/2021/To V Černošicích dne 14.07.2021 
Č.j.: MUCE 95739/2021 OSU  
vyřizuje: 
tel./e-mail: 

Ing. Renáta Tomková, kancelář č. 1.08, Karlštejnská 259 
221 982 567 / renata.tomkova@mestocernosice.cz 

 

ROZHODNUTÍ 

SPOLEČNÉ POVOLENÍ ZMĚNY STAVBY PŘED DOKONČENÍM 

Výroková část: 

Městský úřad Černošice, odbor stavební úřad (dále jen „stavební úřad“), jako stavební úřad pří-
slušný podle § 13 odst. 1 písm. c) ve spojení s § 13 odst. 8) zákona č. 183/2006 Sb., o územním 
plánování a stavebním řádu v platném znění (dále jen „stavební zákon“), ve společném územním a 
stavebním řízení (dále jen „společné řízení“), které je zároveň navazujícím řízením podle § 3 písm. g) 
bod 3. a 14. zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, v platném znění (dále 
jen „zákon EIA“), posoudil podle § 94o stavebního zákona žádost o vydání společného povolení ke 
změně stavby před dokončením, tj. ke změně územního rozhodnutí k umístění stavby č.j. MUCE 
46192/2017 OSU, Spis. ZN. výst. 14251/2017/To ze dne 28.07.2017 (též „Územní rozhodnutí“) a 
společného povolení č.j. MUCE 73879/2018 OSU, Spis. ZN. výst. 60389/2018/To ze dne 28.11.2018 
(též „Společné povolení“), kterou dne 14.04.2021 podalo 

Město Roztoky, IČO 00241610, nám. 5. května 2, 252 63  Roztoky, 
které zastupuje na základě plné moci 
Štěpán Illich, IČO 46433597, Václavská 732, 252 63  Roztoky (dále jen „stavebník“), 
a na základě tohoto posouzení: 

I. Podle § 94p odst. 1 stavebního zákona a § 13a vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpra-
vě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu 

s c h v a l u j e   z m ě n u   s t a v e b n í h o   z á m ě r u 

s názvem: 

"Základní škola Žalov", 

a to v rozsahu změn uložení některých sítí technické infrastruktury pro areál VTP Žalov, vše na po-
zemcích parc. č. 2990/1 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 2990/9 (zastavěná plocha a nádvoří), 
parc. č. 2994/2 (ostatní plocha), parc. č. 2994/38 (ostatní plocha), parc. č. 2995/1 (ostatní plocha / 
silnice), parc. č. 2995/14 (ostatní plocha), parc. č. 3189/75 (ostatní plocha), parc. č. 3189/109 (ostatní 
plocha) v katastrálním území Žalov. 

Změna stavby zahrnuje změnu podmínek územního rozhodnutí pro: 
• Řady splaškové kanalizace 

- změna hloubky uložení řadu 
• Řady dešťové kanalizace + retenční nádrž 

- změna sytému likvidace dešťových vod napojením do stávající dešťové kanalizace města 
- nový propojovací řad dešťové kanalizace (část stoky DA) 
- zrušení napojení dešťové kanalizace na splaškovou kanalizaci 
- změna hloubky uložení řadu 
- změna retenční nádrže při zachování objemu 



Č.j. MUCE 95739/2021 OSU 

Strana 2 (celkem 10) 

• Řad dešťové kanalizace - rezerva 
- zrušení řadu 

• Vodovodní řad 
- zkrácení řadu o cca 7-8 m 

• Plynovodní řad 
- zkrácení řadu o cca 4,5 m 

• Areálové vedení NN objektové 
- příprava chrániček NN + rezervní chránička pro výhledový objekt tělocvičny 

• Veřejné osvětlení 
- Posun napojovacího a spínacího pilíře 

II. Stanoví podmínky pro změnu v umístění stavby: 
1. Změna v umístění stavby bude realizována podle podmínek tohoto rozhodnutí a podle dokumen-

tace ke společnému změnovému řízení (dále jen „změnová dokumentace“), zpracované ke dni 
20.12.2019, revize části k 17.3.2021, kterou vyhotovila společnost Šetelík Oliva, s.r.o., Heleny 
Malířové 11, 169 00 Praha 6, HIP: Ing. Jan Šetelík, zejména podle situačního výkresu C.3.1 - 
Koordinační situace trubních sítí v měřítku 1:500 a C.3.2 - Koordinační situace elektro v měřítku 
1:250, které jsou nedílnou součástí změnové dokumentace. 

2. Mění se a doplňují některé z podmínek uvedené v části II. Územního rozhodnutí a v části II. Spo-
lečného povolení pro umístění následujících stavebních objektů (doplňující a měněný text zvý-
razněn podtržením, platné části původního textu nezobrazeny): 

• Řady splaškové kanalizace 
Splašková stoka SA - PVC SN10 ø250 mm, délka 228 m, v úseku mezi kanalizační přípojkou pro 
objekt ZŠ a revizní šachtou SA1 prohloubena o 2,32 m. 

• Řady dešťové kanalizace + retenční nádrž 
Dešťová kanalizační stoka DA - PVC SN10 ø300 mm, délka celkem 76 m; revizní šachta na již-
ním koncovém bodě stoky s původním označením DA1, nyní označeno DA-3; revizní šachta na 
severním koncovém bodě stoky s původním označením DA0, nyní označeno DA-2, v ní napojena 
nová část stoky délky 35,5 m, sklon 57,79 o/oo, vedena směrem východním mírně k severu přes 
pozemky parc.č. 2995/1 a 3189/75 v k.ú. Žalov. Ukončena revizní šachtou s označením DA-0 na-
pojením na stávající stoku dešťové kanalizace. Ve vzdálenosti cca 10 m směrem západním od DA-
0 osazena revizní šachta s označením DA-1, jak je uvedeno ve výkresu C.3.1 - Koordinační situa-
ce trubních sítí v měřítku 1:500. 
Dešťová kanalizační stoka DB - PVC SN10 ø250 až 400 mm, délka celkem 169 m. Uložení stoky 
prohloubeno o 1,2 m. 
Sestava retenčních nádrží – 3 ks železobetonových prefabrikovaných nádrží složených do re-
tenční nádrže o celkovém retenčním objemu 330 m3, o celkových vnějších rozměrech 
15,4x11,1x3,2 m. Nádrž bude na severní straně opatřena odtokovým potrubím do šachty osazené 
škrtícím elementem regulujícím odtok na 17,0 l/s, které bude dále napojeno na stoku DA dešťové 
kanalizace. 

• Řad dešťové kanalizace – rezerva 
Stoka dešťové kanalizace s označením DD jako příprava pro odvodnění sousedních pozemků 
nebude realizována. 

• Vodovodní řad 
Vodovodní řad VA - LT DN125, délka celkem 180 m (zkráceno o 8 m). 

• Plynovodní řad 
Plynovodní řad PA - PE100 SDR11 63x5,8 mm, délka celkem 172 m (zkráceno o cca 4,5 m). 

• Areálové vedení NN objektové 
Přípojka NN 0,4 kV pro objekt ZŠ bude ukončena ve vnitřním elektroměrovém rozváděči v roz-
vodna elektřiny v 1.PP objektu ZŠ. 
Doplňují se tři dvojice chrániček ø110 mm délky 20 m pro NN a slaboproud, vedené kolmo k ose 
páteřní komunikace mezi pozemky parc.č. 2990/9 a 2990/1 (2 x) a parc.č. 2994/2 a 2990/1, vše 
v k.ú. Žalov, jak je uvedeno ve výkresu C.3.2 - Koordinační situace elektro v měřítku 1:250. 
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Doplňuje se 3 x chránička ø110 mm délky 27 m pro NN a slaboproud vedené kolmo k ose páteřní 
komunikace mezi pozemky parc.č. 2994/2 a 2990/1 v k.ú. Žalov, a to z prostoru rozvodny elektro 
v objektu základní školy + příprava kabelu 1 ks AYKY 3x120+70 – rezervní délka 40 m, celkem dl. 
cca 80 m dle výkresu C.3.2. 

• Veřejné osvětlení 
Napojovací a spínací pilíř VO bude nově umístěn v návaznosti na objekt stávající distribuční tra-
fostanice TS5438 na pozemku parc.č. 2979/3 v k.ú. Žalov u jeho jihovýchodního rohu. Zapínací 
bod jihovýchodním rohu pozemku parc.č. 2990/9 v k.ú. Žalov napojen na lampu č. 1. Kabelová tra-
sa celkově o 2 x 45 m prodloužena. 

III. Stanoví podmínky pro realizaci stavby: 
1. Budou splněny podmínky z vyjádření správce povodí ke změně záměru, které vydalo dne 

27.3.2020 Povodí Vltavy, s.p., závod Dolní Vltava pod zn. PVL-22889/2020-240 (relevantní, 
zkráceně): 
- Při realizaci záměru nesmí být ohrožena jakost povrchových a podzemních vod, zejména zá-

vadnými látkami podle ustanovení § 39 vodního zákona, v platném znění – odpovídá zhotovitel 
stavby. 

- S návrhem odvodnění souhlasíme. Bude dodržen odtok 17,0 l/s. srážková voda bude v maxi-
mální míře využívána. 

2. Budou splněny podmínky z vyjádření správce komunikace, které vydala dne 16.7.2020 Kraj-
ská správa a údržba silnic Středočeského kraje, p.o. pod zn. 2056/20/KSUS/KLT/REZ (rele-
vantní, zkráceně): 
- Nadále platí podmínky dané předchozími vyjádřeními č.j. 5262/18/KSUS/KLT/CAJ ze dne 

27.9.2018 a č.j. 569/18/KSUS/KLT/CAJ ze dne 12.6.2018. 
- Odvodnění celé lokality musí být takové,, aby nedocházelo ke stékání vody na silnici III/2422 a 

nebylo narušeno stávající odvodnění celé silnice. 
- Dešťová kanalizační přípojka bude vedena překopem vozovky silnice III/2422, přípojka bude 

uložena v min. hloubce 1,2 m. 
- Výkop v silnici musí být prováděn tak, aby nedošlo k ohrožení stability tělesa přilehlé silnice III. 

třídy. 
- Výkop ve vozovce bude prováděn dle TP 146 Povolování a provádění výkopů a zásypů rýh pro 

inženýrské sítě ve vozovkách pozemních komunikací Ministerstva dopravy a spojů ČR. 
- Výkopový ani stavební materiál po dobu stavby nebude uklídán na tělese silnice III/2422, vo-

zovku u držovat v čistotě, případné znečištění neodkladně odstraňovat. 
- Stavba přípojek musí být dokončena popřípadě koordinována se stavbou „Rekonstrukce 

povrchu silnice III/2422“. 
- Stavba musí být projednána se silničním správním úřadem, tj. MěÚ Černošice, OSÚ – odd. do-

pravy a správy komunikací. 
- Jakýkoli zásah do tělesa silnice nesmí být provázen v zimním období. 
- Začátek a konec stavebních prací nutno nahlásit na KSÚS. 

3. Budou splněny podmínky z vyjádření správců a provozovatelů technické infrastruktury, na 
něž se areál ZŠ napojuje (PREdistribuce, a.s., GasNet Služby, s.r.o., Severočeské vodovody a 
kanalizace, a.s.). 

4. Ostatní podmínky pro realizaci stavby uvedené v předchozích rozhodnutích (Územní rozhodnutí, 
Společné povolení) zůstávají v platnosti. 

IV. Stanoví podmínky pro změnu v provedení stavby vodního díla: 
1/ Stavba bude provedena podle změnové dokumentace (dokumentace pro provedení stavby) 

z 20.12.2019, revize části k 17.3.2021, kterou zpracovala společnost Šetelík Oliva, s.r.o., Heleny 
Malířové 11, 169 00 Praha 6, a kterou autorizoval Ing. Jan Šetelík, autorizovaný technik pro vo-
dohospodářské stavby, spec. Stavby zdravotnětechnické, ČKAIT 0007729. 

2/ Stavba vodních děl bude provedena v souladu s podmínkami obsaženými v závazném stanovis-
ku příslušného vodoprávního úřadu, Městského úřadu Černošice, odbor životního prostředí, od-
dělení vodního hospodářství, vydaného dne 16.6.2021 pod č.j. MUCE 80145/2021 OŽP/V/Fei, 
Spis.zn. S-MUCE 67337/2021 OŽP/Fei: 
• Dešťová kanalizace (regulovaný odtok z dešťové nádrže) nebude napojen do splaškové kanali-

zace, potažmo do ČSOV Žalov, ale přímo do dešťové kanalizace města, která je vedena ulicí  
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Na Panenské, Šebkova a Levohradská přímo do Žalovského potoka. Stávající dešťovou kana-
lizaci tvoří stoky DN 300 a DN 400, ve spádu 3 až 5 %, kapacita cca 130 l/s. regulovaný odtok 
z retenční nádrže je max. 17 l/s (vírový ventil). 

• Pro napojení plánované obytné lokality západně od navrhované školy nebude prováděna sa-
mostatná (druhá) stoka dešťové kanalizace. Tato lokalita má předepsanou retenční nádrž a re-
gulovaným odtokem max. 8 l/s. provádět pro takto malý průtok samostatnou stoku by bylo více 
než neekonomické. Plánovaná lokalita bude tedy napojena do stejné stoky jako plánovaná ško-
la, kapacita vírového ventilu bude navýšena o tento regulovaný odtok, tedy v součtu 8 l/s pro 
Horní Žalov a 8,9 l/s pro školu a budoucí tělocvičnu, celkem tedy výše uvedených 17 l/s. Funk-
ce retenční nádrže bude i po této úpravě nezměněna, stejně tak její objem. 

• Splašková kanalizace zůstává polohově beze změny. Dojde pouze k úpravě hloubky (prohlou-
bení) v úseku od přípojky pro novou školu až po šachtu SA-1 o cca 2,3 m. 

• Vodovodní řad byl mírně zkrácen, neboť v roce 2019 byly provedena rekonstrukce veřejných 
vodovodních řadů v oblasti a nově uložený řad se nachází blíže ke komunikaci Přemyslovská – 
zkrácení o 7 m. 

Ostatní části závazného stanoviska Městského úřadu Černošice, vydaného pod sp. zn. S-MUCE 
61305/2018 OZP/V/Rýz, č.j. MUCE 68884/2018 OZP/V/Rýz, ze dne 7.11.2018, zůstávají beze 
změny. 

Účastníci řízení, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu: 

Město Roztoky, nám. 5. května 2, 252 63  Roztoky 

Odůvodnění: 
Dne 14.4.2021 podal stavebník žádost o povolení změny stavby před dokončením, která se týkala 
změny v umístění některých objektů (tj. podmínek Územního rozhodnutí) a změny některých podmí-
nek stavebního povolení (Společného povolení) pro stavbu Základní škola a VTP Žalov, a to staveb 
podmiňující technické infrastruktury. Dnem podání žádosti bylo zahájeno společné změnové řízení, 
které je zároveň navazujícím řízením podle § 3 písm. g) bod 3. a 14. zákona č. 100/2001 Sb., o po-
suzování vlivů na životní prostředí (dále jen „zákon EIA“). Řízení bylo vedeno pod spisovou značkou 
výst. 44782/2021/To podle ustanovení stavebního zákona týkajících se společného územního a sta-
vebního řízení (§ 94j – 94p) a podle § 9b – 9e zákona EIA. 
V roce 2017 umístěném záměru „Základní škola a vědeckotechnický park Žalov“ byl v roce 2018 
stavebně povolen areál základní školy a společná technická a dopravní infrastruktura. Předmětná 
stavba nese označení „Základní škola Žalov“, část záměru s umístěnými objekty vědeckotechnického 
parku se zatím nerealizuje. Po zahájení stavby došlo v roce 2020 k úpravě majetkových vztahů k 
pozemkům záměru parc.č. 2994/2, 2990/9 (areál ZŠ), 2994/38, 2990/1 a 2992, vše v k.ú. Žalov. Drži-
teli Územního rozhodnutí a Společného povolení je v současnosti město Roztoky. Projednávaná 
změna stavby objektů podmiňující a související technické infrastruktury se týká vedle výše uvede-
ných pozemků záměru (areálu VTP a ZŠ) i pozemků veřejně přístupných pozemních komunikací a 
veřejných prostranství (parc.č. 2995/1, 2995/14, 3189/75, 3189/109 v k.ú. Žalov). Změna stavby před 
dokončením objektu ZŠ a dalších souvisejících objektů v areálu ZŠ, vč. změny polohy některých pří-
pojek TI byla povolena rozhodnutím z 3.2.2021 vydaným zdejším stavebním úřadem pod č.j. MUCE 
163800/2020 OSU, Spis. ZN. výst. 29974/2020/To. Při prvním změnovém řízení v roce 2020 neměl 
stavebník obstarány všechny podklady pro změnu souvisejících staveb inženýrských sítí, proto o tuto 
změnu požádal v dalším kroku. 
Stavební úřad oznámil zahájení společného řízení známým účastníkům řízení, veřejnosti a dotčeným 
orgánům opatřením č.j. MUCE 63324/2021 ze dne 28.5.2021 vyvěšením na úřední desce po dobu 
30 dnů. Ústní jednání spojené s ohledáním na místě vyhlášeno nebylo, neboť projednávané změny 
nemají významný dopad do území, stav na staveništi a průběh stavby jsou stavebnímu úřadu 
z prováděných kontrolních podmínek známy. V zákonné lhůtě 30 dnů se do navazujícího řízení ne-
přihlásil jako účastník řízení žádný zástupce dotčené veřejnosti uvedené v § 3 písm. i) bodě 2. záko-
na EIA. 
Stavební úřad přezkoumal předloženou žádost a její podklady, posoudil projektovou dokumentaci 
stavby, zda odpovídá podmínkám vydaného Územního rozhodnutí a zda se vypořádává s podmín-
kami správců dotčené dopravní a technické infrastruktury a na podkladě vydaných závazných stano-
visek dotčených orgánů prověřil, zda uskutečněním změny stavby nebo jejím užíváním nebudou 
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ohroženy zájmy chráněné stavebním zákonem, předpisy vydanými k jeho provedení a zvláštními 
předpisy. Povolované změny stavby, objekty technické infrastruktury, byly posouzeny orgánem EIA a 
nebyly shledány významnými ve smyslu ustanovení § 4 odst. 1 písm. g) zákona EIA, tj. nemají nega-
tivní dopad do kvality životního prostředí. K navazujícímu společnému řízení bylo vydáno souhlasné 
závazné stanovisko orgánu EIA, Krajského úřadu Středočeského kraje, odbor životního prostředí a 
zemědělství, k ověření změn záměru. 
Stavba hlavní i stavby související s účelem záměru vyhovují obecným požadavkům na využívání 
území. Projektová dokumentace stavby splňuje obecné požadavky na výstavbu. Stavbu areálu zá-
kladní školy lze považovat za stavbu ve veřejném zájmu. Stavba byla pravomocně umístěna, povo-
lena, dílčí změny plynoucí z podmínek zjištěných při provádění stavby negenerují nad míru negativní 
dopad do práv ostatních účastníků řízení a veřejnosti. 
Stavební úřad v průběhu řízení neshledal důvody, které by bránily povolení projednávané změny 
stavby před dokončením. 

Účastníci řízení: 

Podle § 94k stavebního zákona je účastníkem společného řízení stavebník, obec, vlastník pozemku 
nebo stavby, osoby mající jiné věcné právo k těmto nemovitostem a dále osoby, jejichž vlastnická 
nebo jiná věcná práva k sousedním stavbám anebo sousedním pozemkům nebo stavbám na nich 
mohou být společným povolením stavby přímo dotčena:  
1) podle § 94k písm. a) stavebního zákona - stavebník: 

− Město Roztoky, nám. 5. května 2, 252 63  Roztoky 
2) podle § 94k písm. b) stavebního zákona - obec, na jejímž území má být záměr uskutečněn: 

− Město Roztoky, nám. 5. května 2, 252 63  Roztoky 
3) podle § 94k písm. d) stavebního zákona – vlastník pozemku, na kterém má být požadovaný 

stavební záměr uskutečněn: 
− změna stavby před dokončením se netýká částí stavby, kterými budou dotčeny pozemky ve 

vlastnictví osob odlišných od osoby stavebníka 
4) podle § 94k písm. e) stavebního zákona – osoby, jejichž vlastnické nebo jiné věcné právo k 

sousedním stavbám nebo sousedním pozemkům nebo stavbám na nich může být společným 
povolením přímo dotčeno: 
− vlastníci sousedních pozemků parc. č. 2994/1, 2994/28, 2994/29, 2979/3, 2994/38, 2990/1, 

2995/1 a 2995/14 v katastrálním území Žalov 
− změna stavby před dokončením se netýká částí stavby, kterými budou dotčeny pozemky, k 

nimž existují jiná věcná práva. 
Veškerá opatření stavebního úřadu, kterými byly oznamovány jednotlivé kroky prováděné v rámci 
společného řízení, byla v souladu s § 9b odst. 3 zákona EIA a § 87 odst. 1 stavebního zákona a ve 
spojení s § 144 odst. 6 správního řádu doručována veřejnou vyhláškou prostřednictvím úřední desky. 
Dotčeným orgánům a účastníkům řízení uvedených v ustanovení 94k písm. a) (stavebník), b) (obec), 
a d) se doručuje jednotlivě do vlastních rukou. Vlastníci sousedních pozemků byli v dokumentech 
identifikováni čísly pozemků.  

Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí: 
- Účastníci řízení se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili. 

Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků: 
- Účastník řízení Ing. Radislava Jandová, vlastník sousedního pozemku parc.č. 2994/1 v k.ú. Ža-

lov (dále jen „namítající“), podala dne 18.06.2021pod č.j. MUCE 80835/2021 své námitky vůči 
změně stavby. Se změnou stavby nesouhlasí z těchto důvodů: 

► 
Oznámení o zahájení řízení o druhé změně při stavbě základní školy ze dne 28. 05. 2021 Spis. ZN. 
výst.: 44782/2021/To Č.j.: MUCE 63324/2021 OSU, uvádí: „ Změna stavby se týká změn staveb 
podmiňující technické infrastruktury pro areál s objektem základní školy a pro hlavní řady technické 
infrastruktury uložené pod páteřní komunikací celého areálu VTP Žalov.“, což znamená rozhodovat o 
další změně konkrétní části původního projektu bez souvislostí a návaznosti na celý projednaný a 
schválený projekt a vydané opatření obecné povahy - regulační plán Horní Žalov.  
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Stavební úřad k námitce uvádí: 
K navrhované změně stavby před dokončením, která se týká uložení sítí technické infrastruktury (TI) 
pro pravomocně umístěný záměr s názvem „Základní škola a vědeckotechnický park Žalov“, dochází 
dle sdělení stavebníka z důvodu upřesněného zaměření stávající TI, na niž budou nová vedení napo-
jována. Jedná se zejména o změnu hloubky uložení kanalizačního řadu. Od zahájení stavby též do-
šlo k nalezení vhodnějšího řešení pro likvidaci srážkových vod ze střech objektů a zpevněných ploch 
areálu, a to napojením dešťové kanalizace areálu přes retenční nádrž na stávající dešťovou kanali-
zaci města Roztoky, nikoli do splaškové kanalizace. Dle výpočtu obsaženého ve změnové dokumen-
taci regulovaný odtok z retenční nádrže kapacitně nezahltí stávající dešťovou kanalizaci města. 
Obdobně bylo výpočtem prokázáno, že odvodnění pozemků západně od areálu VTP a ZŠ Žalov (po-
zemky ve vlastnictví namítající Ing. Jandové) je realizovatelné pomocí regulovaného odtoku do deš-
ťové stoky uložené pod páteřní komunikací areálu, není tedy nutné budovat neekonomickou rezervní 
dešťovou stoku, jejíž „zrušení“ je předmětem tohoto řízení. 
Z výše uvedeného je tedy zřejmé, že budovaná páteřní infrastruktura má sloužit jak pro potřeby bu-
dovaného areálu, tak pro potřeby pozemků západně od areálu. Pozemky areálu VTP a ZŠ Žalov 
nejsou zahrnuty v regulačním plánu Horní Žalov 

Stavební úřad námitce nevyhovuje 
► 
Dále oznámení se odkazuje na Závazné stanovisko k posouzení vlivů provedení záměru na životní 
prostředí, ze dne 31. 3. 2016 č.j. 136181/2015/KUSK, ze kterého není patrné, že by předmětem 
posouzení byla základní škola, neboť: „ Záměr zahrnuje výstavbu areálu vědeckotechnického par-
ku (dále jen VTP), který se skládá ze tří výzkumných objektů (A1, B1, C1) a ze tří objektů služebních 
bytů s mateřskou školou (BDI, BDII, BDIII).  
Platnost tohoto závazného stanoviska skončila 31.3.2021 a verifikačním řízením nebyla automaticky 
prodloužena. Verifikační stanovisko v souhrnné charakteristice změn záměru a jejich předpokláda-
ných vlivů na životní prostředí dle předložených pokladů, v období mezi ukončením procesu posuzo-
vání vlivů na životní prostředí a zahájením společného řízení pro změnu stavby před dokončením pro 
stavbu Základní škola Žalov a stavbám podmiňující dopravní a technické infrastruktury umístěné na 
pozemcích v katastrálním území Žalov, vlastní stanovené podmínky nezměnilo ani nezrušilo. Pod-
mínkou realizace předmětu závazného stanoviska EIA je intenzifikace ČOV Roztoky, vybudování 
dešťové kanalizace a zvýšení kapacity splaškové kanalizace, což splněno není. Tyto podmínky do-
sud nejsou plněny a byly známé již před zahájením stavby. 
Druhá změna stavby před dokončením se bez technického posouzení, zda tato změna ovlivní či ne-
ovlivní stanovenou podmínku verifikovaného závazného stanoviska zveřejněného v Informačním 
systému EIA na internetových stránkách Agentury CENIA http://www.cenia.cz/eia a na stránkách 
Ministerstva životního prostředí htto://www.env.cz/ pod kódem záměru STC1877, se nedá schválit 
ani po získání stanoviska o přípustnosti záměru orgánu územního plánování. 

Stavební úřad k námitce uvádí: 
Společně s podáním žádosti o povolení změny stavby před jejím dokončením požádal stavebník 
v souladu se zákonem č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí příslušný orgán EIA 
k vydání verifikačího stanoviska k zamýšlené změně stavby podle předložené změnové dokumenta-
ce zpracované společností Šetelík Oliva, s.r.o., Heleny Malířové 11, 169 00 Praha 6. Stavební úřad 
obdržel souhlasné závazné stanovisko k ověření změn záměru (verifikační stanovisko), které vydal 
Krajský úřad Středočeského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství dne 25.6.2021 pod č.j. 
067201/2021/KUSK. Orgán EIA ve svém stanovisku konstatuje, že změny záměru jako celku nemají 
významný negativní vliv na životní prostředí. 
Stanovené podmínky z původního závazného stanoviska k posouzení vlivů záměru na životní pro-
středí z roku 2016, které se nachází na portálu CENIA pod kódovým označením STC1877 a které je 
vždy uváděno v souvislosti s jakýmkoli navazujícím řízením ve věci, byly překonány nalezením vhod-
nějšího technického řešení a následně odsouhlaseny příslušným dotčeným orgánem EIA. Úprava 
technického řešení sítí technické infrastruktury prováděná v ploše záměru nevyvolává potřebu po-
souzení souladu záměru s územně plánovací dokumentací orgánem územního plánování podle § 
96b stavebního zákona. 

Stavební úřad k námitce nepřihlíží 
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► 
Se změnou stavby nesouhlasím, neboť komplikuje již stanovené a projednané napojení celé-
ho zemníku do inženýrských sítí technické infrastruktury. V pořadí druhá změna společného 
povolení  č.j. MUCE 73879/2018 OSU, Spis. ZN. výst. 60389/2018/To ze dne 28.11 . 2018, které 
nabylo právní moci dne 29.12.2018, neodpovídá vydaným regulativům textové části bod D4 odst. 
D4.1.1 až D4.1.3 str. 11- 13 regulačního plánu.  
Dle stanovených podmínek je i tato změna vázaná na dokončení podmiňujících staveb dopravní a 
technické infrastruktury. Páteřní komunikace končí pod pozemkem 2994/1 a technické řešení navr-
žené změny neumožňuje naplnění stanovených regulativů pro napojení bytových domů do vybudo-
vaného vodního hospodářství v páteřní komunikaci. S charakterem popsané změny, která má opětně 
dodatečně zlegalizovat skutečné provedení stavby dokumentace, nesouhlasím.  
Při výstavbě Základní škol dochází k opakovanému zneužití institutu změna stavby před dokonče-
ním, protože stavba byla povolena v „nekonfliktní“ podobě. Prvky dotýkající se práv vlastníků sou-
sedních nemovitostí do ní byly zaneseny a není důvodu, proč je měnit. Stavebník je povinen prová-
dět stavbu v souladu s jejím povolením vydaným podle stavebního zákona, tzn. dle pravomocného 
rozhodnutí a schválené, SÚ potvrzené projektové dokumentace. 
Ke změně stavby základní školy Žalov před jejím dokončením není důvod. Neznámé skutečnosti, o 
kterých by stavebník (město Roztoky), bývalý partner původního a řádně projednaného záměru  VTP 
Žalov s.r.o., IČ 241 20 081, se sídlem Praha 5 - Stodůlky, Bucharova 2641/14, PSČ 158 00, zastou-
penou Ing. Marcelem Souralem, jednatelem, nenastaly. (Smlouva o spolupráci při výstavbě 
24 000 000 6350 ze dne 30.8.2017 a Smlouva o postoupení smlouvy 24 000 000 6351 ze dne 
30.08.2017).  Změna stavby základní školy před jejím dokončením není vyvolána ani modifikací zá-
měru na podnět MŠMT a jeho organizačních směrnic. Výstavba základní školy byla správními orgány 
povolena i bez nezbytné tělocvičny, proto pokud stavebník potřebuje měnit pravomocné rozhodnutí, 
tak pro použití § 118 stavebního zákona nejsou dodrženy stanovené podmínky.  

Stavební úřad k námitce uvádí: 
Při výstavbě většiny záměrů většího rozsahu dochází k jistým změnám, takže výsledná realizace 
neodpovídá ověřené projektové dokumentaci. Může to být z důvodu nalezení lepšího technického 
řešení či levnějšího řešení, dostupností / nedostupností některých výrobků apod. Proto existuje insti-
tut změny stavby před dokončením uvedený v § 118 stavebního zákona. Změna nedokončené stav-
by je projednávána ve správním řízení obdobným způsobem jako je projednávána stavba nová, tj. na 
podkladě změnové projektové dokumentace vč. její aktualizované dokladové části. V tomto řízení je 
povolována změna prostorového řešení části stavby (záměru), ale bez významných dopadů na okol-
ní pozemky a stavby na nich. 
Páteřní komunikace ústí na hranici sousedního pozemku parc.č. 2994/1 v k.ú. Žalov. Jedná se o ve-
řejnou pozemní komunikaci zajišťující přístup k pozemkům západně od areálu VTP a ZŠ Žalov, které 
spadají pod regulační plán Horní Žalov. Obdobně jsou k hranici pozemku přivedeny i inženýrské sítě. 
Společným povolením z roku 2018 bylo přijato řešení umožňující dopravní i technické napojení zá-
padních pozemků. Změnou stavby před dokončením z roku 2020 (rozšíření suterénních prostor ZŠ, 
změna polohy přípojek, úprava pilotové stěny a přístupu do suterénních prostor apod.) toto napojení 
dotčeno není. Změnou v uložení sítí pod páteřní komunikací rovněž ne. 
Stavební úřad připouští mírné dotčení západních pozemků tím, že nebude realizována rezervní stoka 
dešťové kanalizace, která byla určena pro napojení odvodnění těchto pozemků. Vzhledem k tomu, 
že regulační plán Horní Žalov předepisuje pro budoucí zástavbu vlastní retenční zařízení a z něj re-
gulovaný odtok, došel autor projektové dokumentace k pro stavebníka (město Roztoky) ekonomicky 
výhodnějšímu řešení podloženému hydrotechnickými výpočty, a to napojení regulovaného odtoku ze 
západních pozemků do areálové dešťové stoky. Dešťové vody budou dále přes retenční nádrž vy-
pouštěny do obecní dešťové kanalizace. Umožnění odvodnění západních pozemků přes areál VTP a 
ZŠ tak zůstává zachováno. 
Stavební úřad má zato, že společné povolení z roku 2018 pro změnu v umístění některých staveb-
ních objektů areálu a pro povolení staveb objektu základní školy, vodních děl (řady vodovodní a ka-
nalizační) a komunikací vydané v „nekonfliktní“ podobě, se v principu nemění. Možnost dopravního a 
technického napojení sousedních pozemků přes nově vybudovanou infrastrukturu areál VTP a ZŠ 
zůstává zachována. 

Stavební úřad námitce nevyhovuje 
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- Ostatní účastníci řízení nepodali žádné návrhy ani námitky. 

Vyhodnocení připomínek veřejnosti: 
- Veřejnost se k navrhovanému záměru nevyjádřila 

Ke společnému řízení byly doloženy tyto doklady a listiny 
 

název listiny ze dne 

Město Roztoky - plná moc k zastupování pro Ing. Štěpána Illicha 30.04.2021 

Krajský úřad Středočeského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství – souhlasné závazné 
stanovisko k ověření změn záměru; SZ_067201/2021/KUSK, č.j. 067201/2021/KUSK 

25.06.2021 

MěÚ Černošice, odbor životního prostředí, odd. vodního hospodářství – závazné stanovisko - 
souhlas se změnou stavby před dokončením dle PD; Spis.zn. S-MUCE 67337/2021 OŽP/Fei, č.j. 
MUCE 80145/2021 OŽP/V/Fei 

16.06.2021 

Povodí Vltavy, s.p., závod Dolní Vltava – stanovisko správce povodí, souhlas; zn. PVL-
22889/2020-240 

27.03.2020 

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, p.o. – vyjádření, podmínky; zn. 
2056/20/KSUS/KLT/REZ 

16.07.2020 

Technické služby města Roztoky, p.o. – souhlas se změnou, podmínky z předchozího vyjádření 
z 5.4.2018 v platnosti 

25.03.2020 

PREdistribuce, a.s. – souhlas s dokumentací ke změně stavby 27.07.2020 

GasNet Služby, s.r.o. – souhlas se stavbou, plynárenská zařízení, podmínky; zn. 5002293620 18.01.2021 

Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. –vyjádření ke změně stavby, platnost předchozích s 
podmínkami pro realizaci; zn. O20610111272/UTPCTU/Kok 

16.06.2020 

CETIN a.s. – souhlas se změnou stavby 02.06.2020 

Dokumentace pro provádění stavby – společná infrastruktura, kterou zpracoval Šetelík Oliva, 
s.r.o., IČO 00241610, Heleny Malířové 11, 169 00 Praha 6 

30.6.2019 

Stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených orgánů vyža-
dovaných zvláštními předpisy a zahrnul je do podmínek rozhodnutí. Stavební úřad dále posoudil, zda 
byly podmínky z vyjádření dotčených osob zahrnuty do projektové dokumentace a případně je zahr-
nul do podmínek rozhodnutí. 
Stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů 
ve výroku uvedených. 

Stavební úřad upozorňuje stavebníka, že: 
− Stavební úřad po dni nabytí právní moci tohoto rozhodnutí předá stavebníkovi jedno vyhotovení 

rozhodnutí opatřené doložkou právní moci spolu s ověřenou změnovou projektovou dokumentací. 
− Jakékoli případné další změny stavby musí být opět předem projednány se stavebním úřadem. 
− Případný zábor veřejného prostranství není předmětem tohoto rozhodnutí.  
− Při provádění stavby je nutno dbát na ochranu proti hluku dle zákona o ochraně veřejného zdraví. 
− Při provádění stavebních prací je nutno dbát na bezpečnost práce a ochranu zdraví osob na 

staveništi, zejména dodržet požadavky vyhlášky č. 324/1990 Sb., o bezpečnosti práce a 
technických zařízení při stavebních pracích. 

− Staveniště musí být zabezpečeno proti vstupu neoprávněných osob po celou dobu výstavby. 

Poučení účastníků: 
Proti tomuto rozhodnutí se mohou účastníci řízení odvolat do 15 dnů ode dne jeho doručení ke Kraj-
skému úřadu Středočeského kraje, Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5, podáním u u zdejšího správní-
ho orgánu, Městského úřadu Černošice, odbor stavební úřad, se sídlem Karlštejnská 259, 252 28 
Černošice. 
Odvolání proti rozhodnutí vydanému v navazujícím řízení může podat též dotčená veřejnost uvedená 
v § 3 písm. i) bodě 2 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, a to i v přípa-
dě, že nebyla účastníkem řízení v prvním stupni. 
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Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgá-
nu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyho-
toví je správní orgán na náklady účastníka. 
Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. 
Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné. 
 
 
 

Ing. Renáta Tomková v.r.  
 referent stavebního úřadu MÚ Černošice 

"otisk úředního razítka" 
 
 
 
 
 
 
Originál podpisu se vyplní pouze do rozhodnutí, které zůstává součástí spisu: 
Kontrolovala Ing. Petra Pelešková, vedoucí stavebního úřadu …………........................................................ 
 
 
 
 
 
 

Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů: 
- na elektronické úřední desce MěÚ Černošice umístěné ve veřejném prostoru a zároveň umož-
ňující dálkový přístup 

- na úřední desce MěÚ Roztoky a současně způsobem umožňujícím dálkový přístup. 
 
 
 
Vyvěšeno dne: ..............................   Sejmuto dne: .................................... 
 
 
 
Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Poplatek: 
Správní poplatek podle položky 18 odst. 5 ve výši 1000 Kč byl zaplacen. 
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Obdrží: 
do vlastních rukou účastníci řízení podle § 94k písm. a) až d) stavebního zákona 
Štěpán Illich, IDDS: ziwa6z4 
 místo podnikání: Václavská č.p. 732, 252 63  Roztoky u Prahy 
 zastoupení pro: Město Roztoky, nám. 5. května 2, 252 63  Roztoky 
CETIN a.s., IDDS: qa7425t 
 sídlo: Českomoravská č.p. 2510/19, 190 00  Praha 9-Libeň 
GasNet Služby, s.r.o., IDDS: jnnyjs6 
 sídlo: Plynárenská č.p. 499/1, Zábrdovice, 602 00  Brno 2 
Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, IDDS: a6ejgmx 
 sídlo: Zborovská č.p. 81/11, 150 00  Praha 5-Smíchov 
Povodí Vltavy, státní podnik, závod Dolní Vltava, IDDS: gg4t8hf 
 sídlo: Holečkova č.p. 106/8, 150 00  Praha 5-Smíchov 
PREdistribuce, a.s., IDDS: vgsfsr3 
 sídlo: Svornosti č.p. 3199/19a, 150 00  Praha 5-Smíchov 
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s., IDDS: f7rf9ns 
 sídlo: Přítkovská č.p. 1689/14, Trnovany, 415 01  Teplice 1 
Technické služby města Roztoky, IDDS: wxusus5 
 sídlo: Lidická č.p. 1642, 252 63  Roztoky u Prahy 
veřejnou vyhláškou účastníci společného řízení podle § 94k písm. e) stavebního zákona 
vlastníci pozemků parc. č. 2994/1, 2979/3, 3189/566 až 3189/581, 3189/597 v k.ú. Žalov 
dotčené orgány 
Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje, IDDS: dz4aa73 
 sídlo: Jana Palacha č.p. 1970, 272 01  Kladno 1 
Krajská hygienická stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze, IDDS: hhcai8e 
 sídlo: Dittrichova č.p. 329/17, Nové Město, 120 00  Praha 2 
Krajský úřad Středočeského kraje, Odbor životního prostředí a zemědělství, IDDS: keebyyf 
 sídlo: Zborovská č.p. 81/11, 150 00  Praha 5-Smíchov 
Městský úřad Černošice, Odbor životního prostředí, Podskalská 19, 120 00  Praha 2 
obecní úřady, v jejichž správních obvodech se doručuje 
Městský úřad Roztoky, IDDS: ticbbnc 
 sídlo: nám. 5. května č.p. 2, 252 63  Roztoky u Prahy 
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