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úředně oprávněná osoba

ÚZEMNÍ

ROZHODNUTÍ

(VEŘEJNÁ

VYHLÁŠKA)

Výroková část:

Stavební
odst. I písmo g)
znění pozdějších
dále podle § 79
21.12.2012 podal

úřad, úřadu Městyse Zlonice, jako stavební úřad příslušný podle ustanovení § 13
zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) ve
předpisů (dále jen "stavební zákon") v územním řízení posoudil podle § 84 až 91 a
stavebního zákona žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby, kterou dne

ing.Luděk Šofr, nar. 16.9.1961, bytem Královice 8, 27401 Slaný
(dále je "žadatel") a na základě tohoto posouzení
vydává podle ustanovení § 79, a § 92 stavebního zákona a podle ustanovení § 9 vyhl.č.
503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření a na
základě provedeného veřejného ústního projednání dne 24.1.2013
rozhodnutí

"Hipocentrum-Královický

o umístění stavby

dvůr likvidace srážkových vod",

která bude plně nebo částečně umístěna na pozemcích v kat.úz.Královice u Zlonic
v KN parc.č. 877/11, par.čA5/I, parc.č. 29/1, parc.č. 19/4, parc.č. 45/2, parc.č.st. 4/1, parc.č.st.4/3,
parc.č.st. 5/3, parc.č.st. 5/2, parc.č.st. 80/2, parc.č.st. 80/1 a v PK parc.č. 45/t.
Popis stavby. Jde o dešťovou kanalizaci, která bude svádět povrchové vody ze střech budova
zpevněných ploch "Hipocentra-Královický dvůr". Kanalizace bude provedena z kanalizačních trub
PVC, hladkých o průměrech DN 125 až 200 mm. Sestává se z 10 větví (stok) a bude opatřena
revizními šachtami uličními vpustěmi dle PO. Součástí dešťové kanalizace je retenční objekt.Výusť
do Bakovského potoka a okapní svody budou osazeny lapači střešních splavenin. Dvě výustě jsou
zaústěny do retenčního objektu, jedna do Bakovského potoka. Ta u šachty na této stoce bude opatřena
vírovým regulátorem průtoku ZETEC Vortex, CYE - 055.300 z nerezové oceli. Potrubí do vodoteče se
uloží pod 45 až 60° ve směru toku, výustě se obloží z lomového kamene do štěrkopískového lože.

Pro umístění a projektovou

přípravu

stavby se stanoví tyto podmínky:

l. Stavba bude umístěna, jak je zakresleno v situačních výkresech měřítka I:500 a I:250 na pozemcích v KN
parc.č. 877/11, par.č.45/1, parc.č. 29/1, parc.č. 19/4, parc.č. 45/2, parc.č.st. 4/1, parc.č.st.4/3, parc.č.st. 5/3,
parc.č.st. 5/2, parc.č.st. 80/2, parc.č.st. 80/1 a v PK parc.č. 45/ I, podle projektové dokumentace a její změny ze
dne 24.9.2012 škrtícího prvku u šachty S I,
kterou vypracoval ing.Jan Knotek, projektová činnost fČ
48691267, Nová Studnice 34, Kačice, ČKAIT 0001020. Jakákoliv změna v umístění musí být sdělená
stavebnímu úřadu.

-22. Pro vodoprávní řízení bude předložen upravený projekt v části vyústění kanalizace do Bakovského potoka dle
bodu č.5 vyjádření Povodí Vltavy S.p., Grafická 36, Praha, čj. 46787/20 12-243-Ža, ze dne 4.9.2012. Potrubí
bude vyúsťovat pod úhlem 45 až 60 stupňů ve směru toku.Takto dopracovaná a doplněná projektová
dokumentace bude před vodoprávním řízením odsouhlasena Povodím Vltavy, Grafická 36, Praha a odborem ŽP
MěÚ Slaný.
3. Srážkové vody ze střechy a zpevněných ploch se musí likvidovat maximálně možnou mírou infiltrací do
terénu na pozemcích stavebníka. Ostatní budou svedeny do nově vybudované dešťové kanalizace, provedené dle
projektové dokumentace projektanta ing. Knotka s názvem "HTPOCENTRUM - Královický dvůr, likvidace
srážkových vod" a jejího dodatku, ze dne 24.9.2012. Kanalizace je vodním dílem, proto podléhá vodoprávnírnu
řízení.
4. V případě nemožnosti zásaku budou srážkové vody zadržovány v příslušných retencích.Maximální odtok
srážkových vod zaústěných do Bakovského potoka z celé stavby bude max. 5 I/s. Srážkové vody lze využívat pro
zálivku zeleně, či jako užitkovou vodu.
5. Splaškové vody, oplachové vody a močůvka nesmí být svedeny do společné jímky. Musí být provedeno
oddělení jímek na splaškové vody a na oplachové vody a močůvku, neboť vyvážení močůvky a oplachových
vod na biologickou ČOV je nepřípustné.
6. Ke kolaudačnímu souhlasu na stavbu bude doložena smlouva na vyvážení jímek a odběru hnoje.
7.Podél koryta Bakovského potoka zachovat volné nezastavěné území o šíři 6m od břehové čáry na obě strany,
ve kterém nebudou osazovány žádné nové stavby ani vysazovány nové trvalé porosty ( platí i pro oplocení).
8. Výústní objekt bude označen štítkem s registračním číslem výusti PV-162-0007/V
9. Opevnění výustního objektu realizovat v kamenné dlažbě do cementové malty či betonu. Dlažbu realizovat v
šíři lm nad vnější potrubí proti vodě a 2 m po směru toku. V rozsahu VO zpevnit i dno koryta dlažbou do
betonu. VO ukončit stabilizačními betonovými prahy.
10.Povodí Vltavy státní podnik, správce Bakovského potoka neodpovídá za případné škody vzniklé na
vybudované stavbě v důsledku činnosti vody či ledových jevů.
ll.lnvestor stavby nebo jeho právní nástupce odpovídá za škody vzniklé na vodním toku a vodním díle a to jak v
průběhu, tak i při provozování stavby.
12.Výkopek ani stavební materiál nesmí být skladován a ukládán tak, aby mohlo dojít k jeho splavení do koryta
vodního toku. Skladovat mimo soustředěný odtok povrchových vod. V případě splavení koryto vyčistit.
13.Stavebními pracemi nesmí dojít ke kontaminaci povrchových ani spodních vod.
14. Na místě stavby musí být prostředky pro likvidaci případné ekologické havárie.
15 Stavební technika musí obsahovat ekologické náplně. Nečerpat, ani nemanipulovat s náplněmi v blízkosti
vodního toku.
16 Stavbou nesmí dojít ke zhoršení stávajících vodohospodářských poměrů řešeného území a povodí a to i níže
položeného.
17.Po vydání kolaudačního souhlasu bude s Povodim Vltavy S.p. Grafická 36, Praha uzavřena smlouva o zřízení
věcného břemene.
18. V případě dočasného nebo trvalého dotčení dalších pozemků, ke kterým má Povodí Vltavy, S.p., právo
hospodařit, se pro vyřešení majetkoprávních vztahů obraťte na majetkoprávní oddělení, závod Dolní Vltava.
19.Při závěrečné kontrolní prohlídce nutno předložit doklad o využití, nabídnutí k využití nebo odstranění
odpadů vzniklých při realizaci stavby, a to pouze osobou oprávněnou k nakládání s odpady v souladu se zák.č.
185/2001 Sb., o odpadech ve znění pozdějších předpisů. O odpadech vzniklých při stavbě musí být dle § 39 odst.
I zákona o odpadech vedena průběžná evidence odpadů s uvedením jejich specifikace, množství a způsobu
odstranění.
20. Akce bude prováděna v souladu se zásadami ochrany dřevin na nelesních pozemcích dle ustn. § 7 zákona,
dále bude prováděna v souladu s normou ČSN DIN 18 920. K nezbytnému kácení stromů mimo les je nutno
požádat předem příslušný orgán ochrany přírody (Obecní úřad Královice) o povolení dle § 8 odst. I zákona.
2I.Stavba dešťové kanalizace je vodní dílo dle § 55 odst. I a bude podléhat dalšímu vodoprávnímu řízení.
Současně s provedením stavby vodního díla musí být požádáno o nakládání s povrchovými vodami dle § 8 odst.
I písmo a).
22 .Zahájení zemních prací bude oznámeno Archeologickému ústavu AV nejméně 14 dní předem a současně
bude zaslán situační plán stavby(situace šírších vztahů v měřítku I:5000 nebo ml: 10 000) s vyznačením plochy
dotčené zemními pracemi.
23. Před zahájením zemních prací bude uzavřena písemná dohoda na záchranný archeologický výzkum mezi
stavebníkem a Archeologickým ústavem AV ČR
24. Náhodné archeologické nálezy učiněné při stavební činnosti budou nahlášeny Archeologickým ústavem AV
ČR

-3Rozhodnutí o námitkách účastníků řízení:
Nebyly vzneseny

Odůvodnění
Žadatel podal návrh na umístění výše uvedené stavby
dne 21.12.2012. V souladu s
ustanovením § 87 stavebního zákona stavební úřad oznámil opatřením ze dne 10.1.2013 veřejnou
vyhláškou zahájení územního řízení a dotčeným orgánům jednotlivě.K projednání žádosti současně
nařídil veřejné ústní jednání, které se konalo dne 24.1.2013 z kterého byl sepsán protokol. Při místním
šetření vyslovili pracovníci Povodí Vltavy S.p. a odboru ŽP MěÚ Slaný požadavek na úpravu uložení
výustě kanalizace do Bakovského potoka pod 45 až 60 stupni ve směru toku. Takto musí být upravena
i projektová dokumentace, která bude před vodoprávním řízení odsouhlasena těmito orgány. Zadatele
požadavek nerozporoval.
Návrh byl doložen (i v průběhu řízení) těmito doklady, vyjádřeními a stanovisky:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

eznam vlastníků dotčených pozemků
Dokladem prokazující vlastnické právo-výpisem z katastru nemovitostí
Dokumentace stavby podle vyhl. Č. 503/2006 Sb.
Kopie katastrální mapy a situační výkres
Územně plánovací informaci ÚÚP MěÚ laný čj. 3411/2012/SÚ ze dne 31.1.2012
závazné stanovisko ÚÚP MěÚ Slaný čj. 47152/2011/ ÚU ze dne 28.12.20 II
vyjádření MěÚ Slaný, ŽP čj. ŽP 8080/12 ze dne 6.9.2012
Vyjádření Povodí Vltavy čj. 9244/2012-243-Ža, SP-20 12/2135 ze dne 7.2.2012
Vyjádření Povodí Vltavy čj. 46787/2012-243-Ža,
P-20 12/2135 ze dne 4.9.20 12
Vyjádření Povodí Vltavy čj. 53914/20 12-234-Ža, P-20 12/2135 ze dne 12.10.2012
mlouva o smlouvě budoucí Č. 2253/2012- ML mezi stavebníkem a Povodím Vltavy
závazné stanovisko -Hasičský záchr.sbor K1adno čj. H KL-12 I32-2/20 II-PCNP
závazné stanovisko-Krajská hyg. stanice Kladno čj. KHS C 52825/20 II ze dne 15. I 1.20 II
stanovisko Krajské veterinární stanice K1adno čj- CZ 11- 211 12-583 ze dne 31.1 0.20 I I
vyjádření-Krajský úřad tř.kraje odbor ŽP čj. 026827/2012/KUSK ze dne 28.2.2012

Stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených stanovisek a připomínek dotčených
orgánů státní správy vyžadovaných zvláštními předpisy a zahrnul je do podmínek rozhodnutí, pokud
se týkali umístění stavby. Pokud tyto doklady obsahovali povinnosti a činnosti týkající se samostatné
výstavby, nebo budou vyvolaná erůběhel!l výstavby tak tyto uvede v stavebním povolení příslušný
vodoprávní stavební úřad (OZP MěU Slaný). Umístění stavby vyhovuje obecným technickým
požadavkům na výstavbu stanoveným vyhláškou Č. 268/2009 Sb.
Vlastnictví, ani jiná práva ke vzdálenějším sousedním pozemkům a stavbám na nich nemohou
být tímto rozhodnutím přímo dotčena.
Toto územní rozhodnutí platí dva roky ode dne kdy nabude právní moci. Nepozbude však
platnosti, jestliže v této lhůtě bude podána žádost o stavební povolení.
Poučení
Proti tomuto rozhodnutí se mohou účastníci řízení odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámenÍ.
Odvolání se podává u zdejšího stavebního úřadu s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden
stejnopis zůstal stavebnímu úřadu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Odvolání bude
postoupeno Krajskému úřadu Středočeského kraje, odboru regionálního rozvoje ,Zborovská 11, 150
21, Praha 5 k rozhodnutí.

Hořeňovský František
ved.stavebního úřadu

-4Přílohy: Potvrzená projektová dokwnentace

(bude zaslána po nabytí právní moci rozhodnutí)

Tento dokument musí být vyvěšen na úřední desce Městyse Zlonice a Obce Královice a na stránkách
umožňující dálkový přístup po dobu 15 dnů, 15. den je posledním dnem oznámení.

Obdrží:
Ing. Luděk Šofr
Obec Královice
Povodí Vltavy, Grafická 36, Praha
MěÚ Slaný, ŽP, vodní hospodářství
HZS Kladno
KHS Kladno,
spis
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