
   

 

        
 
 
 
 
Městský úřad Černošice – odbor životního prostředí 
Oddělení vodního hospodářství 
Podskalská 1290/19 
120 00 Praha 2 
zivotni@mestocernosice.cz 
 
oprávněná úřadní osoba: Mgr. Lucie Feixová 
telefon: 221 982 204 
e-mail: lucie.feixova@mestocernosice.cz 
počet stran: 6 
spis. zn.: S-MUCE 84915/2022 OZP/V/Fei 
č.j.: MUCE 112714/2022 OZP/V/Fei-R                                                                              Praha, dne 10. 8. 2022 
 
Věc: oprava vodovodu v ulici Přílepská ve městě Roztoky na pozemcích č. parc. 3087/1, 3087/3, 
3029/1 a 3030 v kat. ú. Žalov – společné povolení  

 
R O Z H O D N U T Í 

 

 

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA 
 

Městský úřad Černošice, jako věcně a místně příslušný vodoprávní úřad podle § 106 odst. 1 zákona 
č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (dále vodní zákon), ve znění pozdějších 
předpisů, a stavební úřad příslušný podle § 94j odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním 
plánování a stavebním řádu (dále stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, v souladu s § 115 
odst. 1 vodního zákona,   r o z h o d l   o žádosti města Roztoky, IČ: 00241610, se sídlem nám.      
5. května 2, 252 63 Roztoky, účastníka řízení podle § 27 odstavec 1 zákona č. 500/2004 Sb., 
správní řád, ve znění pozdějších předpisů, zastoupené na základě plné moci společností Valbek, 
spol. s r.o., IČ: 48266230, se sídlem Vaňurova 505, 460 01 Liberec, t a k t o: 
 
podle § 94p stavebního zákona a podle § 15 vodního zákona 
 

s e   v y d á v á   s p o l e č n é   p o v o l e n í    
 
k opravě vodovodního řadu: 
  
Vodovod [432] – místní, zásobovací síť, pro veřejnou potřebu: 

 materiál profil délka 

 vodovodní řad – „A“ LT  DN100 315,10 m 

včetně 1 m přepojení stávajících přípojek 17x d32 a 2x d63 
původ vody: směs podzemní a povrchové vody, 
 
účel: zásobování obyvatelstva pitnou vodou, 
 
na pozemcích č. parc. 3087/1, 3087/3, 3029/1 a 3030 v kat. ú. Žalov, ve městě Roztoky, okres 
Praha-Západ, v kraji Středočeském, Č.H.P: 1-12-02-0170-0-00, vodní útvar povrchových vod: 
DVL_0820, ČHGR 6250, hydrogeologický útvar: 62500, 
 
podle ověřené projektové dokumentace: „PP úprav a rekonstrukcí vybraných částí vodovodní a 
kanalizační sítě města Roztoky – IO 01 Oprava vodovodu ul. Přílepská“, kterou v březnu 2021 
vypracoval Ing. Jaromír Drašar, autorizovaný inženýr pro vodohospodářské stavby, ČKAIT 
0500781. 
 
 
 

 

Dle rozdělovníku 
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V souladu s § 94p stavebního zákona se povolení uděluje za těchto podmínek, jejichž splnění zajistí 
stavebník: 
1. Výkopové práce budou prováděny technologií nepoškozující stabilitu staveb a objektů na 

sousedních pozemcích. 
2. Bude zajištěna očista vozidel vyjíždějících ze stavby na veřejné komunikace a průjezdnost 

komunikací. 
3. Prostorová poloha stavby bude vytyčena subjektem k tomu oprávněným.  
4. Bude zajištěno vytyčení a ochrana stávajících inženýrských sítí.  
5. V místech, kde stavba zasáhne do ochranných pásem stávajících inženýrských sítí, budou 

správci těchto sítí požádáni o souhlas se stavební činností v ochranném pásmu a výstavba 
v ochranném pásmu musí být prováděna dle požadavků a podmínek těchto správců. 

6. Jakoukoli manipulaci se stávajícím vodovodem může provést pouze pracovník jeho 
provozovatele.  

7. Pracovník společnosti provozovatele stávajícího vodovodu musí být přizván ke všem kontrolním 
dnům stavby. Z kontrol budou provedeny zápisy do stavebního deníku, podepsané pracovníkem 
provozovatele. 

8. Vodovodní řad bude opatřen identifikačním vodičem po celé jeho délce. Identifikační vodič bude 
vyveden v dostatečné délce na sekčních šoupatech. 

9. Musí být dodrženo prostorové uspořádání sítí dle ČSN 73 6005 Prostorové uspořádání sítí 
technického vybavení, ve znění jejích změn. 

10. Bude dodržena TNV 755402 odst. 9 pro podsyp a obsyp potrubí. 
11. V ochranných pásmech stávajících sítí nesmí být deponie nebo skládky materiálu. 
12. Zahájení zemních a výkopových prací bude oznámeno Ústavu archeologické památkové péče 

středních Čech v předstihu nejméně 3 týdnů. Písemné potvrzení o provedení výzkumu bude 
předloženo ke kolaudaci. 

13. Budou dodrženy podmínky závazného stanoviska KHS Středočeského kraje č.j. KHSSC 
20684/2021 ze dne 29.4.2021: 
- Před uvedením stavby do provozu bude proveden proplach a dezinfekce vodovodního řadu 

a nejpozději při závěrečné kontrolní prohlídce stavby bude doloženo, že kvalita dodávané 
pitné vody z navrhované části vodovodního řadu splňuje hygienické požadavky na pitnou 
vodu stanovené § 3 odst. 2 zákona v souladu s § 4 odst. 7 písm. a) vyhlášky č. 252/2004 
Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah její 
kontroly, v platném znění (dále jen „vyhlášky“) – v rozsahu kráceného rozboru dle přílohy     
č. 5 vyhlášky. 

- Nejpozději při závěrečné kontrolní prohlídce stavby bude doloženo, že při realizaci stavby 
byly pro přímý styk s pitnou a teplou vodou použity pouze výrobky, které byly před uvedením 
na trh ověřeny, že při účelu jejich užití nedojde k nežádoucímu ovlivnění pitné vody, jak 
stanoví § 5 odst. 11 zákona. 

14. Odborné vedení provádění stavby (stavbyvedoucí) musí zajišťovat osoba s oprávněním k 
vybraným činnostem ve výstavbě vodohospodářských staveb ve smyslu § 158 a § 160 
stavebního zákona. 

15. Musí být provedeno zajištění výkopů pro vodní díla, v noční době jejich řádné osvětlení 
výstražnými světly. 

16. Pokud stavbou dojde k omezení provozu na pozemních komunikacích, bude v dostatečném 
předstihu před zahájením prací předloženo Policii České republiky dopravně inženýrské 
opatření k odsouhlasení a zvláštní užívání komunikace bude projednáno s jejím vlastníkem a 
správcem.  

17. S veškerým odpadem, který při stavbě vznikne, bude naloženo v souladu se zákonem č. 
541/2020 Sb., o odpadech a souvisejících prováděcích vyhlášek, tj. bude vytříděn, předán 
k recyklaci nebo uložen na řízené skládce a bude o něm vedena průběžná evidence. Doklady o 
nakládání s odpadem budou předloženy ke kolaudaci stavby. Na místě nebude ponechána 
žádná deponie výkopové zeminy a odpadů. Podorniční zemina bude ukládána odděleně a 
následně využita k zásypům. 

18. Pozemky, dotčené stavbou budou uvedeny do původního stavu nebo využity v souladu se 
záměry povolenými podle zvláštních předpisů. 
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19. Stavba bude dokončena nejpozději do 2 let od jejího zahájení. 
20. Dle § 119 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební 

zákon) lze stavbu užívat jen na základě kolaudačního souhlasu. 
21. Po ukončení stavby podá stavebník návrh na vydání kolaudačního souhlasu v souladu s § 11a) 

vyhlášky číslo 432/2001 Sb., o dokladech žádosti o rozhodnutí nebo vyjádření a o náležitostech 
povolení, souhlasů a vyjádření vodoprávního úřadu, ve znění pozdějších předpisů. 

22. Vodovod bude sloužit pro veřejnou potřebu, vztahuje se na něj zákon č. 274/2001 Sb. o 
vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů ve znění 
pozdějších předpisů (zákon o vodovodech a kanalizacích), správu, údržbu a provoz bude 
zajišťovat vlastník prostřednictvím osoby s povolením k provozování vydaným krajským úřadem 
v souladu s § 6 tohoto zákona. Toto povolení bude předloženo ke kolaudaci. 

 
O d ů v o d n ě n í 

 
MěÚ Černošice obdržel, dne 18.5.2022, návrh města Roztoky, IČ: 00241610, se sídlem nám.             
5. května 2, 252 63 Roztoky, zastoupené na základě plné moci společností Valbek, spol. s r.o.,                      
IČ: 48266230, se sídlem Vaňurova 505, 460 01 Liberec, na vydání povolení podle § 94j stavebního 
zákona, společného územního a stavebního povolení stavby: „Oprava vodovodu v ulici Přílepská ve 
městě Roztoky na pozemcích č. parc. 3087/1, 3087/3, 3029/1 a 3030 v kat. ú. Žalov“. Dnem podání 
žádosti bylo zahájeno vodoprávní řízení.  
 
Z předložené projektové dokumentace: „PP úprav a rekonstrukcí vybraných částí vodovodní a 
kanalizační sítě města Roztoky – IO 01 Oprava vodovodu ul. Přílepská“, kterou v březnu 2021 
vypracoval Ing. Jaromír Drašar, autorizovaný inženýr pro vodohospodářské stavby, ČKAIT 
0500781, bylo zjištěno: 
 
Jedná se o opravu stávajícího vodovodu ve stávající trase a niveletě, od VA1 (km 0,00000) po VA3 
(km 0,01092) dojde ke změně trasy, dojde také ke zvětšení dimenze z DN80 na DN100. Vodovod 
s datem výstavby 1940 je ve špatném technickém stavu a je na hranici životnosti. Vodovod 
nevyhovuje ani kapacitně, na vodovod je napojeno 19 nemovitostí samostatnými přípojkami. 
 
Oprava vodovodu začíná na křižovatce ulic Přílepská, U Školy a Přemyslovská napojením na 
stávající vodovod LT DN200, stavba dále prochází zastavěným územím ulicí Přílepská a končí na 
křižovatce ulic Přílepská a Zahradní napojením na stávající vodovod PVC d100. Stavba je liniová, 
podzemní. Oprava vodovodu a přepojení přípojek bude probíhat v otevřeném výkopu. 
 
Je navržen vodovodní řad „A“ z potrubí LT DN100 v délce 315,10 m včetně 1 m přepojení přípojek     
17x d32 a 2x d63. 
 
V ostatních podrobnostech se odkazuje na ověřenou projektovou dokumentaci, kterou obdrží po 
nabytí právní moci rozhodnutí investor. 
Při přípravě a provádění stavby připadají stavebníkovi povinnosti a odpovědnost podle § 152 
stavebního zákona. 
 
Ke stavbě vodních děl uvedených ve výroku je třeba následujících pozemků: 

parcelní číslo katastrální území vlastník, adresa 

3087/1, 3087/3, 
3029/1 a 3030 

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

Náklady stavby: 5 500 000 Kč  
 

Orientační určení  
polohy stavby 

začátek konec 
Y X Y X 

 vodovodní řad – „A“ 745504,5 1034554,5 745353,4 1034534,1 
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Okruh účastníků řízení byl stanoven podle § 94k stavebního zákona, takto: 
Stavebník a vlastník pozemků dotčených stavbou: 
město Roztoky, nám. 5. května 2, 252 63 Roztoky  
vlastníci a provozovatelé podzemních sítí, jejichž vlastnické právo může být prováděním stavby 
přímo dotčeno: Severočeské vodovody a kanalizace, a.s., Přítkovská 1689, 415 50 Teplice, 
GasNet Služby, s.r.o., Plynárenská 499/1, 602 00 Brno, 
Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Olšanská 2681/6, 130 00 Praha 3, 
PREdistribuce, a.s., Svornosti 3199/19a, 150 00 Praha 5, 
Technické služby města Roztoky, příspěvková organizace, Lidická 1642, 252 63 Roztoky, 
Vlastnící sousedních pozemků: 3032, 3125/6, 3126/1, 3127, 3129, 3131, 3132/1, 3132/2, 3133/4, 
3133/3, 3133/5, 3136, 3137, 3140, 3142, 3143, 3146/1, 3148, 3152, 3150, 3153, 3154, 3156/4, 
3087/4, 3029/23, 3029/24, 3035/1, 3035/2, 3029/22, 3029/21, 3029/20 - veřejnou vyhláškou 
 
Ke stavbě bylo vydáno sdělení MěÚ Černošice, odboru územního plánování, č.j. MUCE 55846/2021 
OUP, ze dne 10.5.2021.  
 

Podaná žádost poskytla dostatečný podklad pro posouzení navrhované stavby a vodoprávnímu 
úřadu jsou známy poměry na staveništi. Proto se podle § 94m odst. 3 stavebního zákona upustilo 
od ústního jednání a ohledání na místě. 
 
K žádosti byly doloženy následující doklady: 
- plná moc ze dne 15.10.2018 a 20.4.2017 
- substituční plná moc ze dne 6.1.2021 
- závazné stanovisko MěÚ Černošice, OŽP, č.j.: MUCE 62298/2021 OŽP/Apr ze dne 21.5.2021 a 
č.j.: MUCE 69351/2022 OŽP/Apr ze dne 11.4.2022,  

- závazné stanovisko MěÚ Černošice, OUP, č.j.: MUCE 55846/2021 OUP ze dne 10.5.2021 
- vyjádření Města Roztoky, odbor správy a rozvoje města, č.j.: MURO 1760/2021/OSRM                

ze dne 31.5.2021 
- závazné stanovisko KHS Středoč. kraje č.j. KHSSC 20684/2021 ze dne 29.4.2021 
- závazné stanovisko HZS Středoč. kraje Ev. č. HSKL-4061-2/2022-PCNP ze dne 5.5.2022 
- stanovisko Povodí Vltavy s.p., zn. PVL-34778/2021/240-Mr ze dne 17.5.2021 
- souhlas Krajského ředitelství Policie Středočeského kraje, č.j.: KRPS-100375-1/ČJ-2021-

011606-Kl ze dne 3.5.2021 
- vyjádření Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. zn.: SCVKZAD128304 ze dne 7.2.2022  
- vyjádření Středočeského muzea v Roztokách u Prahy, zn.: 639/2021/193 ze dne 4.5.2021 
- vyjádření CETIN, a.s., č.j.: 571451/22 ze dne 14.3.2022 
- vyjádření PPD, a.s., zn.: 2022/OSDS/01515 ze dne 21.3.2022 
- vyjádření GasNet Služby, s.r.o., zn.: 5002566534 ze dne 30.3.2022 
- vyjádření T-mobile Czech Republic a.s., zn.: E07101/22 ze dne 13.2.2022 
- vyjádření Vodafone Czech Republic a.s., zn.: 220204-1225387527 ze dne 11.2.2022 
- vyjádření Technické služby města Roztoky, příspěvková organizace, ze dne 14.3.2022 
- vyjádření Connect plus s.r.o., ze dne 21.12.2020 
- vyjádření PREdistribuce a.s., zn.: S 21130/300100732 ze dne 10.3.2022 
- vyjádření Pražské vodovody a kanalizace, a.s., zn.: ZADOST28003 ze dne 14.12.2020 
- vyjádření ČEZ Distribuce, a.s., zn.: 0101679354 ze dne 4.2.2022 a zn.: 0101679411 ze dne 

4.2.2022 
- vyjádření ČEZ ICT Services, a.s., zn.: 0700502762 ze dne 4.2.2022 a zn.: 0700502806 ze dne 

4.2.2022 
- vyjádření Telco Pro Services, a.s., zn.: 0201364626 ze dne 4.2.2022 a zn.: 0201364581 ze dne 

4.2.2022 
- katastrální mapy se zákresem stavby 
- výpis z katastru nemovitostí na dotčené pozemky stavbou a pro sousední pozemky 
- projektovou dokumentaci 
- doklad o zaplacení správního poplatku 
 
 



         č.j.: MUCE 112714/2022 OZP/V/Fei-R
  

 
 

5 

Dne 24.6.2022 bylo zahájení vodoprávní řízení oznámeno pod č.j.: MUCE 99810/2022                     
OZP/V/Fei-ozn, s tím, že účastníci řízení mohli uplatnit své námitky nejpozději do 15 dnů ode dne 
doručení oznámení. Ve stanoveném termínu nebyly žádné námitky uplatněny. 
 
Vodoprávní úřad posoudil soulad stavby s požadavky vodního a stavebního zákona a jejich 
prováděcích právních předpisů, ověřil, že dokumentace je úplná a v odpovídající míře řeší obecné 
požadavky na výstavbu, ke stavbě je zajištěn příjezd. Účinky budoucího užívání stavby neovlivní 
negativně okolní prostředí. Oprava stávajícího vodovodu je přínosem pro životního prostředí i pro 
obyvatele lokality. V rámci provedeného řízení nebyly zjištěny skutečnosti bránící vydání 
požadovaného povolení. Proto bylo rozhodnuto, jak je ve výroku uvedeno. 

 

 
P o u č e n í    ú č a s t n í k ů 

 

Proti tomuto rozhodnutí se mohou účastníci řízení odvolat podle § 81 a následujících zákona č. 
500/2004 Sb., správního řádu, ve znění pozdějších předpisů, a to do 15 dnů ode dne jeho doručení, 
ke Krajskému úřadu Středočeského kraje, podáním učiněným u Městského úřadu Černošice. 
 
 
 
 
 
 
                                            Mgr. Lucie Feixová 
                     oprávněná úřední osoba 
 
 
 
Toto rozhodnutí se doručuje účastníkům řízení (vlastníkům sousedních pozemků) veřejnou 
vyhláškou. Po dobu 15 dnů bude vyvěšeno na úřední desce Městského úřadu Černošice.  Poslední 
den této lhůty je dnem doručení. 
 
 
……… ………..                                                                                             …........................                                                                                                    
 vyvěšeno dne     razítko                 sejmuto dne 
 
 
 
 
Rozdělovník: 
  
Účastníci řízení do vlastních rukou: 
1. město Roztoky, nám. 5. května 2, 252 63 Roztoky, zastoupené: Valbek, spol. s r.o., Vaňurova 

505, 460 01 Liberec (datovou schránkou)                        
2. Severočeské vodovody a kanalizace, a.s., Přítkovská 1689, 415 50 Teplice (datovou schránkou) 
3. GasNet Služby, s.r.o., Plynárenská 499/1, 602 00 Brno (datovou schránkou) 
4. Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Olšanská 2681/6, 130 00 Praha 3 (datovou 

schránkou) 
5. Technické služby města Roztoky, příspěvková organizace, Lidická 1642, 252 63 Roztoky                

(datovou schránkou) 
6. PREdistribuce, a.s., Svornosti 3199/19a, 150 00 Praha 5 (datovou schránkou) 
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Ostatní účastníci řízení – veřejnou vyhláškou 
7. vlastníci sousedních pozemků a staveb sousedících s pozemky dotčených stavbou 
 
Dotčené orgány: 
8. SÚ Roztoky (datovou schránkou) 
9. Krajská hygienická stanice Stř. kraje, Dittrichova 17, 128 01 Praha 2 (datovou schránkou) 
 
Na vědomí: 
10. Povodí Vltavy, státní podnik, závod Dolní Vltava, Garfická 36, 150 21 Praha 5 (datovou 

schránkou) 
 

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