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VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
Městský úřad Nýřany, pracoviště Plzeň, odbor životního prostředí, oznamuje v souladu s ustanovením § 25 odst. 1 a 2
zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen správní řád),
že písemnost Rozhodnutí o stavební povolení k vodním dílům „Krašovice zásobování pitnou vodou 2. etapa“, konkrétně
výstavba nových vodovodních řadů v celkové délce 2403,0 m v západní části obce Krašovice kolem komunikace III/1806
na pozemku parc. č. KN st. 48, 21/2, 45/3, 46/1, 46/21, 46/22, 46/23, 66/1, 70/1, 70/2, 71, 72, 75, 79/1, 253/10, 285/10,
289/1, 289/7, 299/2, 302, 304/1, 304/13, 304/14, 304/15, 307, 322/1, 322/2, 327/1, 466/1, 473/1, 473/2, 473/3, 476/1,
476/4, 476/5, 476/6, 476/15, 476/23, 478/7, 478/13, 485/1, 485/5, 499/3, 502/6, 502/9, 502/12, 502/14, 57 7, 578, 583
v kat. území Krašovice u Plzně, obci Krašovice v Plzeňském kraji, vydaném na základě žádosti obce Krašovice, IČO
00527888 se sídlem Krašovice 49, 330 13 Trnová pod č. j. OŽP-BAR/19959/2016 ze dne 14.07.2016, spis. zn.
MUNY/1285/2016/OŽP-Bar, je uložena na Městském úřadě Nýřany, pracoviště Plzeň, odbor životního prostředí, Americká
tř. 39, Plzeň, přízemí, dveře č. 3. Účelem stavby vodovodu (2. etapa) je zásobování obce Krašovice pitnou vodou.
Z důvodu řízení s velkým počtem účastníků řízení, tj. více než 30 účastníků, jsou v souladu s ust. § 144 správního řádu
a ust. § 112 stavebního zákona vlastníci sousedních pozemků nebo staveb na nich, mohou-li být jejich vlastnická práva
prováděním stavby přímo dotčena, uvědomeni o zahájení řízení a v dalších úkonech řízení veřejnou vyhláškou. Dále
v souladu s ust. § 112 stavebního zákona jsou vlastníci sousedních pozemků identifikováni označením pozemků a staveb
evidovaných v katastru nemovitostí přímo dotčených vlivem záměru, viz níže v rozdělovníku.
Uloženou písemnost lze převzít na Městském úřadě Nýřany, pracoviště Plzeň, odboru životního prostředí v pracovních
dnech, konkrétně v pondělí a ve středu v době od 7.00 do 17.00 hod., v úterý a ve čtvrtek v době od 7.00 do 15.00 hod.
a v pátek v době od 7.00 do 13.30 hod. (přízemí, dveře č. 3).
Poslední den patnáctidenní lhůty, po kterou je vyhláška vyvěšena, je dle § 25 odst. 2 správního řádu považován za den
doručení.

Ing. Petr Hauer
vedoucí odboru životního prostředí
Potvrzení o vyvěšení na úřední desce, a to i způsobem umožňující dálkový přístup (§ 26 odst. 1 správního řádu)
Vyvěšeno dne:
Sejmuto dne:
Rozdělovník:
a) Účastníci vodoprávního řízení, dotčené orgány a ostatní:
rozhodnutí o stavebním povolení č. j. OŽP-BAR/19959/2016 ze dne 14.07.2016 doručováno do vlastních rukou
b) Účastníci vodoprávního řízení – vlastníci sousedních pozemků nebo staveb na nich doručováno veřejnou vyhláškou:
Sousední pozemky stavby v kat. území Krašovice u Plzně – parcely katastru nemovitostí č. 322/4, 465/2, 326/2, 326/3,
326/1, 327/3, 499/8, 289/14, 289/2, 473/4, 304/18, 309, 473/1, 301/1, 502/4, 502/2, 327/2, 499/4, 310, 304/5, 312, 313/1,
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35/1, 595, st. 25/2, st. 25/1, 572, st. 27, 304/2, 304/7, st. 34/5, st. 35, 41, 584, st. 34/1, 586, 42/4, 42/2, 585, 499/2, 73/1,
74, 73/2, st. 70, 473/1, 502/5, 476/17, 502/13, 476/16, 502/15, st. 146, 593, st. 48, 34/2, 34/1, st. 23/2, st. 23/1, 33/1, 3 3/3,
582, 37/2, st. 31, st. 32/1, 45/6, 46/5, 46/2, 46/4, 46/20, 502/8, 67/2, st. 67, 67/4, st. 76, st. 68, st. 69, st. 73, 67/8, 67/7,
67/1, 67/10, 64/1, 58/2, 76/2, 76/1, 77/1, 502/7, st. 24, st. 23/4, 56/3, 54/1, 1/4, 1/3, 1/5, st. 3/1, st. 125, st. 2/1, 50 2/1,
289/3, 8, st. 5/2, st. 5/1, 9/3, st. 44, st. 6/1, 13/1, 476/2, 255/2, 255/5, 255/6, 476/20, st. 40/1, 254/19, 254/14, 590, st. 46/4,
st. 8, 254/3, 477/2, 234/1, 234/6, st. 60, st. 65/2, st. 66, 252/1, 252/2, 252/3, st. 77, 253/3, st. 78, 254/4, 254/5, st. 7 9,
253/5, st. 80, 253/6, st. 133, 167/5, st. 81, 253/7, st. 82, st. 85, 254/16, 254/15, 254/6, 476/22, 589, st. 84/1, st. 83, st. 10,
st. 11, st. 47, 254/2, 544/2, st. 12, 544/1, st. 13, 17, 492/2, 18, st. 135, st. 59, 217/3, 502/19, 502/17, st. 49, st. 180, st.
15/1, 21/4, st. 50, st. 14/4, 21/3, 476/18, 217/2, 591, 167/2, st. 108, 216/7, st. 64, 77/2, st. 117, 83, 81/2, 79/3, st. 63, 79/2,
st. 18, 26, st. 17, st. 19/1, st. 52/1, 502/6, 32/6, 32/2, 31/2, 476/14, st. 16/1, st. 53
c) vlastní (spis)
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ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
VYŘIZUJE:
Ing. J. Bartošová
TEL.:
377 168 024
FAX:
377 168 002
E-MAIL:
jaroslava.bartosova@nyrany.cz
ČÍSLO JEDNACÍ: OŽP-BAR/19959/2016

DATUM: 14.07.2016

ROZHODNUTÍ
Městský úřad Nýřany, pracoviště Plzeň, odbor životního prostředí jako vodoprávní úřad věcně příslušný podle ustanovení
§ 104 odst. 2 písm. c) a ust. § 106 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon),
ve znění pozdějších předpisů, dle ust. § 27 odst. 1 zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou
potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), ve znění pozdějších předpisů, jako speciální
stavební úřad podle ust. § 15 odst. 1 písm. d) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební
zákon), ve znění pozdějších předpisů, místně příslušný správní orgán podle ust. § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád,
ve znění pozdějších předpisů, účastníku řízení (§ 27 odst. 1 správního řádu), kterým je
Obec Krašovice, IČO 00527888, se sídlem Krašovice 49, 330 13 Trnová,
vydává
podle ust. § 15 odst. 1 vodního zákona a ust. § 115 stavebního zákona
s t a v e b n í p o v o l e n í k provedení vodního díla vodovodu dle projektové dokumentace stavba „Krašovice –
zásobování pitnou vodou, 2. etapa“ na pozemku parc. č. KN st. 48, 21/2, 45/3, 46/1, 46/21, 46/22, 46/23, 66/1, 70/1,
70/2, 71, 72, 75, 79/1, 253/10, 285/10, 289/1, 289/7, 299/2, 302, 304/1, 304/13, 304/14, 304/15, 307, 322/1, 322/2, 327/1,
466/1, 473/1, 473/2, 473/3, 476/1, 476/4, 476/5, 476/6, 476/15, 476/23, 478/7, 478/13, 485/1, 485/5, 499/3, 502/6, 502/9,
502/12, 502/14, 577, 578, 583 v kat. území Krašovice u Plzně, obci Krašovice v Plzeňském kraji, v západní části obce
kolem komunikace III/1806.
Základní údaje o povolované stavbě:
Druh vodního díla: vodovodní řady - § 55 odst. 1 písm. c) vodního zákona
Rozsah stavby: Vodovodní řady v délce celkové 2403,0 m, navržený materiál PE 100, profil DN80 – DN50
větev V1 z trub PE 100 DN80 dl. 1187,0 m- napojení na stávající vodovod PE 90 v prostoru areálu vrtu a čerpací stanice;
ve V20 bude napojena na stávající vodovod PR 5/4“, na trase bude proveden 3x podvrt vodního toku Bělá - dl. 8,0 m; dl.
9,0 m; dl. 18,0 m; 1x podvrt Brodského potoka dl. 2,0 m; 2x podvrt bezejmenného vodního toku dl. 8,0 m; dl. 12,0 m, 2x
podvrt pod komunikací v délce l5,0 m a 15,0 m, napojení větví 2 až 8, osazení 6 podzemních hydrantů, ukončení řadu
nadzemním hydrantem
větev V2 z trub PE 100 DN50 dl. 131,0 m napojena na větev 1 (bod V9), napojení větve 2-1, na trase navrženy 2 podz.
hydranty
větev V2-1 z trub PE100 DN 50 dl. 22,5 m napojena na větev 2 (bod V94), podvrt pod komunikací dl. 8,0 m, ukončení
podz. hydrantem
větev V3 z trub PE 100 DN80 dl. 342,0 m napojena na větev 1 (bod V14), podvrt komunikace dl. 22,0 m, podvrt
Brodského potoka dl. 10,0 m, napojení větve 3-1 a větve 3-2, 2x podz. hydrant
větev V3-1 z trub PE 100 DN80 dl. 148,0 m napojena na větev 3 (bod V141), podvrt Brodského potoka dl. 18,0 m, 2 podz.
hydranty
větev V3-2 z trub PE 100 DN50 dl. 42,0 m napojena na větev 3 (bod V152), podz. hydrant
větev V4 z trub PE 100 DN80 dl. 260,5 m napojena na větev 1 (bod V17), podvrt pod komunikací dl. 10,0 m, 2x podz.
hydranty, napojení větve 4-1 a větve 4-2 (část dl. 32,5 m v úseku V180 – V181 v komunikaci nebude realizována)
větev V4-1 z trub PE 100 DN50 dl. 7,0 m napojena na větev 4 (bod V174), napojení na stávající vodovod
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větev V4-2 z trub PE 100 DN80 dl. 176,0 m napojena na větev 4 (bod V178), podz. hydrant
větev V5 z trub PE 100 DN50 dl. 17,0 m napojena na větev 1, podvrt bezejmenného vodního toku dl. 10,0 m, napojení
na stávající vodovodní řad PE 5/4“ u obecní vodárny (bod V18)
větev V6 z trub PE 100 DN50 dl. 15,0 m napojena na větev 1 (bod V32), podvrt pod komunikací dl. 15,0 m, podz. hydrant
větev V7 z trub PE 100 DN50 dl. 15,0 m napojena na větev 1 (bod V33), podvrt pod komunikací dl. 15,0 m, podz. hydrant
větev V8 z trub PE 100 DN50 dl. 15,0 m napojena na větev 1 (bod V34), podvrt pod komunikací dl. 15,0 m, podz. hydrant
větev V10 z trub PE 100 DN50 dl. 25,0 m napojena na stávající řad PR 5/4“ u restaurace, ukončena podz. hydrantem
Na konci řadů a v nejnižších a nejvyšších místech budou osazeny podzemní a nadzemní hydranty pro odkalení
a odvzdušnění. Křížení vodovodních řadů s komunikací a s vodními toky bude řešeno bezvýkopovou metodou:
Orientační určení polohy stavby v souřadnicovém systému S-JTSK: začátek (napojení V1 severní okraj): X, Y=1054815,
825254, (ukončení V4-2 JV okraj): X, Y=1055418, 825503
Povolení se vydává se souhlasem místně příslušného obecného úřadu s pravomocí stavebního úřadu, t. j. MěÚ Třemošná,
stavebního odboru.
K provedení vodního díla se stanovují tyto podmínky:
l. / Stavba bude provedena podle ověřené projektové dokumentace „Krašovice – zásobování pitnou vodou, 2. etapa“
vypracované Ing. Jaroslavem Egermaierem, autorizovaným inženýrem pro vodohospodářské stavby, ČKAIT 0200681,
v měsíci dubnu 2016; umístění stavbyv západní části obce kolem komunikace III/1806 v kat. území Krašovice u Plzně, obci
Krašovice v Plzeňském kraji,
2. / Veškeré změny proti předložené projektové dokumentaci budou předem odsouhlaseny oprávněným projektantem
a projednány s vodoprávním úřadem.
3. / Před zahájením výkopových prací ověří investor existenci všech podzemních vedení, zajistí vytyčení a ochranu před
jejich poškozením a splní stanovené podmínky správců podzemních vedení a vlastníků dotčených pozemků.
4. / Budou respektovány podmínky a připomínky vyplývající z vyjádření účastníků řízení:
4.1 Česká telekomunikační infrastruktura a.s. (CETIN) – vyjádření č. j. 624980/16 ze dne 31.05.2016:
Ve vyznačeném zájmovém území se nachází síť elektronických komunikací společnosti Česká telekomunikační infrastruktura
a.s. (dále jen SEK), nebo její ochranné pásmo. Ochranné pásmo SEK je v souladu s ust. § 102 zákona č. 127/2015 Sb.,
o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů stanoveno rozsahem 1,5 m po stranách krajního
vedení SEK a není v přiloženém výřezu/výřezech z účelové mapy SEK vyznačeno (dále jen ochranné pásmo).
Podmínky ochrany SEK jsou stanoveny v tomto vyjádření a stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen řídit se
těmito Všeobecnými podmínkami ochrany společnosti CETIN.
Obecné podmínky: Přeložení SEK zajistí její vlastník, společnost. Stavebník, který vyvolal překládku SEK, je dle ust. 104
odst. 17 zákona č. 127/2005 Sb. povinen uhradit společnosti CETIN veškeré náklady na nezbytné úpravy dotčeného úseku
SEK, a to na úrovni stávajícího technického řešení. Pro účely přeložení SEK je stavebník povinen uzavřít se společností
Česká telekomunikační infrastruktura a.s. Smlouvu o realizaci překládky SEK.
Všeobecné podmínky ochrany SEK společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. (CETIN):
I. Obecná ustanovení:
1. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen při provádění jakýchkoliv činností, zejména stavebních nebo jiných
prací, při odstraňování havárií a projektování staveb, řídit se platnými právními předpisy, technickými a odbornými
normami (včetně doporučených), správnou praxí v oboru stavebnictví a technologickými postupy a učinit veškerá opatření
nezbytná k tomu, aby nedošlo k poškození nebo ohrožení sítě elektronických komunikací ve vlastnictví společnosti CETIN
a je výslovně srozuměn s tím, že SEK jsou součástí veřejné komunikační sítě, jsou zajišťovány ve veřejném zájmu a jsou
chráněny právními předpisy.
2. Při jakékoliv činnosti v blízkosti vedení SEK je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen respektovat ochranné
pásmo SEK tak, aby nedošlo k poškození nebo zamezení přístupu k SEK. Při křížení nebo souběhu činností se SEK je
povinen řídit se platnými právními předpisy, technickými a odbornými normami (včetně doporučených), správnou praxí
v oboru stavebnictví a technologickými postupy. Při jakékoliv činnosti ve vzdálenosti nejméně 1,5 m od krajního vedení
vyznačené trasy podzemního vedení SEK (dále PVSEK) nesmí používat mechanizačních prostředků a nevhodného nářadí.
3. Pro případ porušení kterékoliv z povinností stavebníka, nebo jím pověřené třetí osoby, založené Všeobecnými
podmínkami ochrany SEK společnosti CETIN je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, odpovědný za veškeré náklady
a škody, které společnosti CETIN vzniknou porušením jeho povinnosti.

4. V případě, že budou zemní práce zahájeny po uplynutí doby platnosti tohoto Vyjádření, nelze toto vyjádření použít jako
podklad pro vytýčení a je třeba požádat o vydání nového Vyjádření.
Součinnost stavebníka při činnostech v blízkosti SEK
1. Započetí činností je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen oznámit POS. Oznámení bude obsahovat číslo
Vyjádření, k němuž se vztahují tyto podmínky.
2. Před započetím zemních prací či jakékoliv jiné činnosti je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen zajistit
vyznačení trasy PVSEK na terénu dle polohopisné dokumentace. S vyznačenou trasou PVSEK prokazatelně seznámí
všechny osoby, které budou, anebo by mohly činnosti provádět.
3. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen upozornit jakoukoliv třetí osobu, jež bude provádět zemní práce,
aby zjistila nebo ověřila stranovou a hloubkovou polohu PVSEK příčnými sondami, a je srozuměn s tím, že možná
odchylka uložení středu trasy PVSEK, stranová i hloubková, činí +/- 30 cm mezi skutečným uložením PVSEK
a polohovými údaji ve výkresové dokumentaci.
4. Při provádění zemních prací v blízkosti PVSEK je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen postupovat tak, aby
nedošlo ke změně hloubky uložení nebo prostorového uspořádání PVSEK. Odkryté PVSEK je stavebník, nebo jím
pověřená třetí osoba, povinen zabezpečit proti prověšení, poškození a odcizení.
5. Při zjištění jakéhokoliv rozporu mezi údaji v projektové dokumentaci a skutečností je stavebník, nebo jím pověřená třetí
osoba, povinen bez zbytečného odkladu přerušit práce a zjištění a zjištění rozporu oznámit POS. V přerušených pracích
pokračovat teprve poté, co od POS prokazatelně obdržel souhlas k pokračování pracích.
6. V místech, kde PVSEK vystupuje ze země do budovy, rozvaděče, na sloup apod. je stavebník, nebo jím pověřená třetí
osoba, povinen vykonávat zemní práce se zvýšenou mírou opatrnosti s ohledem na ubývající krytí nad PVSEK. Výkopové
práce v blízkosti sloupů nadzemního vedení SEK (dále jen NVSEK) je povinen provádět v takové vzdálenosti, aby nedošlo
k narušení jejich stability, to vše za dodržení platných právních předpisů, technických a odborných norem, správné praxi
v oboru stavebnictví a technologických postupů.
7. Při provádění zemních prací, u kterých nastane odkrytí PVSEK, je povinen stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba před
zakrytím PVSEK vyzvat POS ke kontrole. Zához je oprávněn provést až poté, kdy prokazatelně obdržel souhlas POS.
8. Stavebník nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn manipulovat s kryty kabelových komor a vstupovat
do kabelových komor bez souhlasu CETIM.
9. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn trasu PVSEK mimo vozovku přejíždět vozidly nebo
stavební mechanizací, a to až do doby, než PVSEK řádně zabezpečí proti mechanickému poškození. Stavebník, nebo jím
pověřená třetí osoba, je povinen projednat s POS způsob mechanické ochrany trasy PVSEK. Při přepravě vysokého
nákladu nebo mechanizace pod trasou NVSEK je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen respektovat výšku
NVSEK nad zemí.
10. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn na trase PVSEK (včetně ochranného pásma) jakkoliv měnit
niveletu terénu, vysazovat trvalé porosty ani měnit rozsah a konstrukci zpevněných ploch (např. komunikací, vjezdů aj.).
11. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen manipulační a skladové plochy zřizovat v takové vzdálenosti od
NVSEK, aby činnosti na nich nemohly být vykonávány ve vzdálenost menší než 1 m od NVSEK.
12. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn užívat, přemísťovat a odstraňovat technologické, ochranné
a pomocné prvky SEK.
13. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn bez předchozího projednání jakkoliv manipulovat s případně
odkrytými prvky SEK, zejména s ochrannou skříní optických spojek, optickými spojkami, technologickými rezervami či
jakýmkoliv jiným zařízením SEK.
14. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen každé poškození či krádež SEK neprodleně od okamžiku zjištění
takové skutečnosti, oznámit POS na telefonní číslo: 607 866 142, 377 143 049, 800 184 084.
Součinnost stavebníka při přípravě stavby
1. Pokud činností stavebníka, nebo jím pověřené třetí osoby, k níž je třeba povolení správního orgánu dle zvláštního
právního předpisu, mohlo dojít k ohrožení či omezení SEK, je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen
kontaktovat POS a předložit zakreslení SEK do příslušné dokumentace stavby (projektové, realizační, koordinační atp.).
2. V případě, že pro činnosti stavebníka, nebo jím pověřené třetí osoby, není třeba povolení správního orgánu dle zvláštního
právního předpisu, je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen předložit zakreslení trasy SEK i s příslušnými
kótami do zjednodušené dokumentace (katastrální mapa, plánek), ze které bude zcela patrná míra dotčení SEK.
3. Při projektování stavby, rekonstrukce či přeložky vedení, nejpozději však před zahájením správního řízení ve věci
povolení takové stavby, je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen zpracovat ochranná opatření a předat je POS.
4. Při projektování stavby, při rekonstrukci, která se nachází v ochranném pásmu radiových tras společnosti CETIN
a překračuje výšku 15 m nad zemským povrchem, a to včetně dočasných objektů zařízení staveniště (jeřáby, konstrukce,
atd.), nejpozději však před zahájením správního řízení ve věci povolení takové stavby, je stavebník, nebo jím pověřená třetí
osoba, povinen kontaktovat POS. Ochranné pásmo radiových tras v šíři 50 m je zakresleno do situačního výkresu. Je
tvořeno dvěma podélnými pruhy o šíři 25 m po obou stranách paprsku v celé jeho délce, resp. 25 m kruhem kolem
vysílacího radiového zařízení.

5. Pokud se v zájmovém území stavby nachází podzemní silnoproudé vedení (NN) společnosti CETIN a.s. je stavebník,
nebo jím pověřená třetí osoba, před zahájením správního řízení ve věci povolení správního orgánu k činnosti stavebníka,
nebo jím pověřené třetí osoby, nejpozději však před zahájením stavby, povinen kontaktovat POS.
6. Pokud by navrhované stavby (produktovody, energovody aj.) svými ochrannými pásmy zasahovaly do prostoru
stávajících tras a zařízení SEK, či do jejich ochranných pásem, je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen
realizovat taková opatření, aby mohla být prováděna údržba a opravy SEK, a to i za použití mechanizace, otevřeného
plamene a podobných technologií.
Křížení a souběh se SEK
1. Stavebník, nebo jim pověřená třetí osoba, je povinen v místech křížení PVSEK se sítěmi technické infrastruktury,
pozemními komunikacemi, parkovacími plochami, vjezdy atp. ukládat PVSEK v zákonnými předpisy stanovené hloubce a
chránit PVSEK chráničkami s přesahem minimálně 0,5 m na každou stranu od hrany křížení. Chráničku je povinen utěsnit a
zamezit vnikání nečistot.
Stavebník, nebo jim pověřená třetí osoba, není oprávněn trasy PVSEK znepřístupnit (např. zabetonováním)
Stavebník, nebo jim pověřená třetí osoba, je při křížení a souběhu stavby nebo sítí technické infrastruktury a kabelovodem
povinen zejména: pokud plánované stavby, nebo trasy sítí technické infrastruktury budou umístěny v blízkosti kabelovodu
ve vzdálenosti menší než 2 m nebo při křížení kabelovodu ve vzdálenosti menší než 0,5 m nad nebo kdekoli pod
kabelovodem, předložit POS zakreslení v příčných řezech, do příčného řezu zakreslit také profil kabelové komory
v případě, kdy jsou sítě technické infrastruktury či stavby umístěny v blízkosti kabelové komory ve vzdálenosti kratší než 2
m, neumisťovat nad trasou kabelovodu v podélném směru sítě technické infrastruktury, předložit POS vypracovaný odborný
statický posudek včetně návrhu ochrany tělesa kabelovodu pod stavbou, ve vjezdu nebo pod zpevněnou plochou,
nezakrývat vstupy do kabelových komor, a to ani dočasně, projednat s POS, nejpozději ve fázi projektové přípravy,
jakékoliv výkopové práce, které by mohly být vedeny v úrovni či pod úrovní kabelovodu nebo kabelové komory a veškeré
případy, kdy jsou trajektorie podvrtů a protlaků ve vzdálenosti menší než 1,5 m od kabelovodu.
4.2 RWE Distribuční služby, s.r.o. – stanovisko a souhlas se stavbou zn. 5001298906 ze dne 16.05.2016:
V zájmovém prostoru stavby dojde k dotyku s těmito plynárenskými zařízeními: plynovodní zařízení STL PE d50 a d 160 +
STL plynovodní přípojky
Pro realizaci stavby stanovujeme tyto podmínky:
- obrysy kanalizačních šachet budou umístěny min. 500 mm od obrysu plynárenského zařízení
- při křížení plynovodů z materiálu PE bude provedena kontrola funkčnosti signalizačního vodiče
- pokud realizace stavby vyvolá výškovou nebo směrovou úpravu trasy plynárenského zařízení, bude toto posuzováno jako
přeložka. Náklady budou hrazeny investorem stavby
- dojde-li ke křížení stokového potrubí s plynovodem či umístění uliční vpusti v menší vzdálenosti než 500 mm, minimálně
však 150 mm, opatří se plynovod z PE chráničkou přesahující stokové potrubí 1 metr na každou stranu. Úhel křížení potrubí
s podzemními vedeními technického vybavení má být 90°, nelze-li úhel dodržet, může být úhel křížení menší, min. však 60°
- v ochranném pásmu plynovodů (1+1 m) budou práce prováděny výhradně ručním způsobem
Plynárenské zařízení je dle ust. § 2925 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku provozováno jako zařízení zvlášť
nebezpečné a z tohoto důvodu je chráněno ochranným pásmem dle zákona č. 458/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
Při realizaci uvedené stavby budou dodrženy podmínky pro provádění stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenského
zařízení (dále jen OPPZ):
1. Za stavební činnosti se pro účely tohoto stanoviska považují všechny činnosti prováděné v OPPZ (tzn. i bezvýkopové
technologie).
2. Stavební činnosti v OPPZ je možné realizovat pouze při dodržení podmínek stanovených v tomto stanovisku. Nebudou-li
tyto podmínky dodrženy, budou stavební činnosti, popř. úpravy terénu prováděné v OPPZ považovány dle § 68 zákona
č. 458/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů za činnost bez našeho předchozího souhlasu. Při každé změně projektu nebo
stavby (zejména trasy navrhovaných inženýrských sítí) je nutno požádat o nové stanovisko k této změně.
3. Před zahájením stavební činnosti v OPPZ bude provedeno vytýčení plynárenského zařízení a přesné určení uložení
plynárenského zařízení. Vytýčení trasy provede příslušná provozní oblast (formulář a kontakt naleznete na www.rwe-ds.cz
nebo Zákaznická linka 840113355). Při žádosti uvede žadatel naši značku (číslo jednací) uvedenou v úvodu stanoviska.
O provedeném vytýčení bude sepsán protokol. Přesné určení uložení plynárenského zařízení je povinen provést stavebník
na svůj náklad. Bez vytýčení a přesného určení uložení plynárenského zařízení stavebníkem nesmí být vlastní stavební
činnosti zahájeny. Vytýčení plynárenského zařízení považujeme za zahájení stavební činnosti v OPPZ.
4. Bude dodržena mj. ČSN 73 6005, TPG 702 04 zákon č. 458/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, případně další
předpisy související s uvedenou stavbou.
5. Pracovníci provádějící stavební činnosti budou prokazatelně seznámeni s polohou plynárenského zařízení, rozsahem
ochranného pásma a těmito podmínkami.
6. Při provádění stavební činnosti v OPPZ, vč. přesného určení uložení plynárenského zařízení je investor povinen učinit
taková opatření, aby nedošlo k poškození plynárenského zřízení nebo ovlivnění jeho bezpečnosti a spolehlivosti provozu.

Nebude použito nevhodného nářadí, zemina bude těžena pouze ručně bez použití pneumatických, elektrických, bateriových
a motorových nářadí.
7. Odkryté plynárenské zařízení bude v průběhu nebo při přerušení stavební činnosti řádně zabezpečeno proti jeho
poškození.
8. V případě použití bezvýkopových technologií (např. protlaku) bude před zahájením stavební činnosti provedeno úplné
obnažení plynárenského zařízení v místě křížení na náklady stavebníka. V případě, že nebude tato podmínka dodržena,
nesmí být použita bezvýkopová technologie.
9. Stavebník je povinen neprodleně oznámit každé i sebemenší poškození plynárenského zařízení (vč. izolace,
signalizačního vodiče, výstražné fólie atd.) na telefonu 1239.
10. Před provedením zásypu výkopu v OPPZ bude provedena kontrola dodržení podmínek stanovených pro stavební
činnosti v OPPZ a kontrola plynárenského zařízení. Kontrolu provede příslušná provozní oblast (formulář a kontakt
naleznete na www.rwe-ds.cz nebo Zákaznická linka 840113355). Při žádosti uvede žadatel naši značku (číslo jednací)
uvedenou v úvodu tohoto stanoviska. Povinnost kontroly se vztahuje i na plynárenské zařízení, která nebylo odhaleno.
O provedené kontrole bude sepsán protokol. Bez provedené kontroly nesmí být plynovodní zařízení zasypáno. V případě,
že nebudou dodrženy výše uvedené podmínky, je povinen stavebník na základě výzvy provozovatele PZ, nebo jeho
zástupce doložit průkaznou dokumentaci o nepoškození PZ během výstavby – nebo provést na své náklady kontrolní sondy
v místě styku stavby s PZ.
11. Plynárenské zařízení bude před zásypem výkopu řádně podsypáno a obsypáno těženým pískem, zhutněno a bude
osazena výstražná fólie žluté barvy, vše v souladu s ČSN EN 12007-1-4, TPG 702 01, TPG 702 04.
12. Neprodleně po skončení stavební činnosti budou řádně osazeny všechny poklopy a nadzemní prvky plynáren. zařízení.
13. Poklopy uzávěrů a ostatních armatur na plynárenském zařízení vč. hlavních uzávěrů plynu (HUP) na odběrném
plynovém zařízení udržovat stále přístupné a funkční po celou dobu trvání stavební činnosti.
14. Případné zřizování staveniště, skladování materiálů, stavebních strojů apod. bude realizováno mimo OPPZ (není-li
ve stanovisku uvedeno jinak).
15. Bude zachována hloubka uložení plynárenského zařízení (není-li ve stanovisku uvedeno jinak).
16. Při použití nákladních vozidel, stavebních strojů a mechanizmů zabezpečit případný přejezd přes plynárenské zařízení
uložením panelů v místě přejezdu plynárenského zařízení.
4.3 ČEZ Distribuce, a.s. – vyjádření zn. 1084728757 ze dne 02.05.2016:
Při splnění uvedených podmínek nemáme ke stavbě námitek:
V zájmovém území se nachází DTS, kabelové vedení NN a vzdušné vedení VN a NN (chráněné ochranným pásmem),
distribuční soustavy v majetku a správě ČEZ Distribuce a.s., které je třeba respektovat. Při provádění výkopů u venkovního
vedení nesmí být porušena stabilita opěrných bodů, zvláště pak na těch, u kterých dochází k jednosměrným vrcholovým
tahům.
Zemní práce v ochranném pásmu je třeba provádět ručním způsobem dle § 46 zákona č. 458/2000 Sb., ve znění pozdějších
předpisů.
Nutno v dostatečném předstihu před zahájením výkopových prací v ochranném pásmu kabelového vedení pořádat
prostřednictvím zákaznické linky, tel. 840840840, o jeho vytýčení a prokazatelně seznámit pracovníky, jichž se to týká, se
skutečnou polohou vedení.
Je zakázáno provádět činnosti, které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpečnost tohoto zařízení nebo ohrozit život, zdraví
či majetek osob.
Při odkrytí kabelového lože energetického zařízení je nutno před záhozem provést prokazatelnou kontrolu trasy uložení
pracovníkem ČEZ Distribuční služby s.r.o., PPS Plzeň vn a nn.
V ochranném pásmu podzemního vedení dle § 46 odst. 8 a 10 zákona č. 458/2000 Sb. je zakázáno:
a) zřizovat bez souhlasu vlastníka těchto zařízení stavby či umisťovat konstrukce a jiná podobná zařízení, jakož i
uskladňovat hořlavé a výbušné látky
b) provádět bez souhlasu vlastníka zemní práce
c) provádět činnosti, které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpečnost provozu těchto zařízení nebo ohrozit život, zdraví či
majetek osob
d) provádět činnosti, které by znemožňovaly nebo podstatně znesnadňovaly přístup k těmto zařízením
e) vysazovat trvalé porosty a přejíždět vedení těžkými mechanizmy.
Pokud stavba nebo stavební činnost zasahuje do ochranného pásma podzemního vedení, je třeba požádat o písemný souhlas
vlastníka nebo provozovatele tohoto zařízení na základě § 46, odst. (8) a (11) zákona č. 458/00 Sb.
V ochranných pásmech podzemních vedení je třeba dále dodržovat následující podmínky:
1. Dodavatel prací musí před zahájením prací zajistit vytýčení podzemního zařízení a prokazatelně seznámit pracovníky,
jichž se to týká, s jejich polohou a upozornit na odchylky od výkresové dokumentace.
2. Výkopové práce do vzdálenosti 1 m od osy (krajního) kabelu musí být prováděny ručně. V případě provedení sond
(ručně) může být tato vzdálenost snížena na 0,5 m.

3. Zemní práce musí být prováděny v souladu s ČSN 73 6133Návrh a provádění zemního tělesa pozemích komunikací a při
zemních pracích musí být dodrženo nařízení vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost
a ochranu zdraví při práci na staveništích.
4. Místa křížení a souběhy ostatních zařízení se zařízeními energeticky musí být vyprojektovány a provedeny zejména dle
ČSN 73 6005, ČSN EN 50 341-1,2, ČSN EN 50341-3-19, ČSN 33 2000-5-52 a PNE 33 3302.
5. Dodavatel prací musí oznámit příslušnému provozovateli distribuční soustavy zahájení prací min. 3 pracovní dny předem.
6. Při potřebě přejíždění trasy podzemních vedení vozidly nebo mechanizmy je třeba po dohodě s provozovatelem provést
dodatečnou ochranu proti mechanickému poškození.
7. Je zakázáno manipulovat s obnaženými kabely pod napětím. Odkryté kabely musí být za vypnutého stavu řádně
vyvěšeny, chráněny proti poškození a označeny výstražnou tabulkou dle ČSN ISO 3864.
8. Před záhozem kabelové trasy musí být provozovatel kabelu vyzván ke kontrole uložení. Pokud toto organizace
provádějící zemní práce neprovede, vyhrazuje si provozovatel distribuční soustavy právo nechat toto znovu odkrýt.
9. Při záhozu musí být zemina pod kabely řádně udusána, kabely zapískovány a provedeno krytí proti mechanickému
poškození.
10. Bez předchozího souhlasu je zakázáno snižovat nebo zvyšovat vrstvu zeminy nad kabelem.
11. Každé poškození zařízení provozovatele distribuční soustavy musí být okamžitě nahlášeno na Linku pro hlášení poruch
Skupiny ČEZ Distribuce, a.s. tel. 840 850 860, která je k dispozici 24 hodin denně, 7 dní v týdnu.
12. Ukončení stavby musí být neprodleně ohlášeno příslušnému provoznímu útvaru.
13. Po dokončení stavby provozovatel distribuční soustavy nesouhlasí s vyhlášením ochranného pásma nových rozvodů,
které jsou budovány, protože se již jedná o práce v ochranném pásmu zařízení provozovatele distribuční soustavy.
Případné opravy nebo rekonstrukce na svém zařízení nebude provozovatel distribuční soustavy provádět na výjimku
z ochranného pásma nebo na základě souhlasu s činností v tomto pásmu.
II. Budou splněny podmínky pro provádění činností v ochranných pásmech nadzemních vedení:
Ochranné pásmo nadzemního vedení podle § 46 odst. 3 zákona č. 458/2000 Sb., je souvislý prostor vymezený svislými
rovinami vedenými po obou stranách ve vodorovné vzdálenosti měřené kolmo ne vedení, které činí od krajního vodiče
vedení na obě jeho strany:
a) u napětí nad 1 kV a do 35 kV včetně, pro vodiče bez izolace 7 metrů (resp. 10 metrů u zařízení postaveného
do 31.12.1994), pro vodiče s izolací základní 2 metry, pro závěsná kabelová vedení 1 metr
b) u napětí nad 35 kV do 110 kV včetně 12 metrů (resp. 15 m u zařízení postaveného do 31.12.1994)
V ochranném pásmu nadzemního vedení je podle § 46 odst. 8 a 9 zakázáno:
1. zřizovat bez souhlasu vlastníka těchto zařízení stavby či umisťovat konstrukce a jiná podobná zařízení, jakož
i uskladňovat hořlavé a výbušné látky
2. provádět bez souhlasu vlastníka zemní práce
3. provádět činnosti, které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpečnost provozu těchto zařízení nebo ohrozit život, zdraví či
majetek osob
4. provádět činnosti, které by znemožňovaly nebo podstatně znesnadňovaly přístup k těmto zařízením,
5. vysazovat chmelnice a nechávat růst porosty nad výšku 3 metry
Pokud stavba nebo stavební činnost zasahuje do ochranného pásma nadzemního vedení, je třeba požádat o písemný souhlas
vlastníka nebo provozovatele tohoto zařízení na základě § 46, odst. (8) a (11) zákona č. 458/2000 Sb.
Nadzemní vedení nízkého napětí nejsou chráněna ochrannými pásmy. Při činnosti v jejich blízkosti je však třeba dodržet
minimální vzdálenost 1 metr od neizolovaných živých částí a pro stavby a konstrukce je třeba dodržet vzdálenosti dané
v ČSN 33 3301.
V ochranných pásmech nadzemních vedení je třeba dále dodržovat následující podmínky:
1. Při pohybu nebo pracích v blízkosti elektrického vedení vysokého napětí se nesmí osoby, předměty, prostředky nemající
povahu jeřábu přiblížit k živým částem – vodičům blíže než 2 metry (dle ČSN EN 50 110-1).
2. Jeřáby a jim podobná zařízení musí být umístěny tak, aby v kterékoli poloze byly všechny jejich části mimo ochranné
pásmo vedení, a musí být zamezeno vymrštění lana
3. Je zakázáno stavět budovy nebo jiné objekty v ochranných pásmech nadzemních vedení vysokého napětí.
4. Je zakázáno provádět pozemní práce, při kterých by byla porušena stabilita podpěrných bodů – sloupů nebo stožárů.
5. Je zakázáno upevňovat antény, reklamy, ukazatele apod. pod, přes nebo přímo na stožáry elektrického vedení.
6. Dodavatel prací musí prokazatelně seznámit pracovníky, jichž se to týká, s ČSN EN 50-110-1.
7. Pokud není možné dodržet body č. 1 až č. 4., je možné požádat příslušný provozní útvar provozovatele distribuční
soustavy o další řešení (zajištění odborného dohledu pracovníka s elektrotechnickou kvalifikací dle vyhl. č. 50/79 Sb.,
vypnutí a zajištění zařízení, zaizolování živých částí), pokud nejsou tyto podmínky již součástí jiného vyjádření ke
konkrétní stavbě.
8. V případě požadavku na vypnutí zařízení na nezbytnou dobu provádění prací je nutné požádat minimálně 20 dní před
požadovaným termínem. V případě nízkého vedení napětí je možné též požádat o zaizolování části vedení.

Případné nedodržení uvedených podmínek bude řešeno příslušným stavebním úřadem nebo nahlášeno státní energetické
inspekci v souladu s § 93 zákona č. 458/2000 Sb., jako porušení zákazu provádět činnosti v ochranných pásmech dle
§ 46 téhož zákona.
4.4 MěÚ Nýřany, odbor dopravy – stanovisko č. j. OD-Fro/196/2016 ze dne 22.01.2016:
Stavba a způsob uložení předmětné technické infrastruktury bude předem projednána s vlastníky dotčených pozemních
komunikací (PK), a dále, z hlediska bezpečnosti a plynulosti silničního provozu na PK (např. při realizaci stavby),
s příslušným orgánem Policie ČR, DI Plzeň- sever, jejichž podmínky budou obsahem podmínek povolení stavby. V případě
osazování zařízení (např. hydrantů) nad terénem v blízkosti PK nesmí tato tvořit pevnou překážku v provozu na PK, v
dopravním prostoru (pěším ani motoristické dopravě), ani v rozhledových polích křižovatek nebo jiných komunikačních
připojení, a rovněž tak jimi nesmí být narušen odvodňovací systém nebo stabilita dotčených PK.
Zásahy a vstupy do PK budou minimalizovány se zachováním nebo vhodnou úpravou odvodnění, se zalitím pracovních
spár, doplněním konstrukce, případně odnovou dopravního značení apod. Pro napojení nebo převedení inženýrských sítí
přes PK budou přednostně navrženy protlaky (podvrty) pod tělesem PK, popřípadě souběh mimo vozovku PK.
Pro vstupy do místní komunikace (MK) požádá vybraný zhotovitel stavby předem v předstihu před zahájením prací
(nejdříve však po pravomocném povolení stavby) tamní správní orgán obce o povolení zvláštního užívání dotčené MK
(a popřípadě uzavírku) a zdejší odbor dopravy o stanovení přechodných dopravních opatření na PK, a to po předchozím
písemném projednání s uvedeným orgánem policie, v případě vstupu do krajské silnice pořádá předem zhotovitel obdobně
u zdejšího silničního správního orgánu.
4.5 Správa a údržba silnic Plzeňského kraje – souhlas zn. 1064/16/SÚSPK-PS/MP ze dne 20.05.25016:
Stavba bude realizována na základě uzavřené Smlouvy o omezení užívání nemovitosti ve správě SÚS Plzeňského kraje č.
S713/16. Smlouva slouží stavebníkovi jako doklad prokazující právo provést stavbu nebo část stavby na předmětném
pozemku nebo stavbě.
Pro provedení stavby budou dodrženy podmínky, které jsou obsahem Smlouvy o omezení užívání nemovitosti
ve správě SÚS Plzeňského kraje č. S713/16.
Nebude realizována část větve V4 (v úseku V180-V181, tj. km 0,2605-0,293 staničení řadu), kdy na základě novely zákona
č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, platné od 31.12.2015, není možno dle § 36 citovaného zákona podélně
umisťovat do tělesa silnic II. a III. tříd inženýrské sítě, které neslouží pro potřeby těchto silnic.
4.6 Povodí Vltavy, s. p., závod Berounka – zn. 27498/2016-343/Br ze dne 19.05.2016 –
I. stanovisko správce povodí: že z hlediska zájmů daných platným Národním plánem povodí Labe a Plánem dílčího povodí
Berounky je uvedený záměr možný, protože lze předpokládat, že záměrem nedojde ke zhoršení stavu vodního útvaru a
nebude mít za následek nedosažení dobrého stavu vod.
II. vyjádření správce vodního toku – s předloženým záměrem souhlasíme za těchto podmínek:
- Křížení koryt vodních toků bude provedeno protlaky s minimální hloubkou uložení potrubí pode dnem 1,2 m. Na březích
bude křížení vyznačeno osazením výtyček. Případné odstranění břehového porostu bude předem projednáno se správcem
toku.
- Pro realizaci stavby je nezbytné, aby stavebník získal k dotčené části pozemku p.č. 476/15 v k.ú. Krašovice u Plzně,
k němuž má Povodí Vltavy, s.p., právo hospodařit, potřebné oprávnění k jeho užívání (bude uzavřena smlouva o smlouvě
budoucí na zřízení služebnosti). K žádosti o vydání tohoto oprávnění je nutno dodat snímek z KN mapy se zakreslením
dotčení citovaného pozemku stavbou vodovodní větve V1.
5. / Stavba se s největší pravděpodobností nachází na území s archeologickými nálezy a při zemních pracích by mohlo dojít
k jejich narušení. Proto je stavebník již od doby přípravy stavby povinen podle zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové
péči § 22 odst. 2 záměr oznámit Archeologickému ústavu a umožnit oprávněné organizaci provést na dotčeném území
záchranný archeologický výzkum.
6. / Z hlediska obecné ochrany přírody a krajiny pro realizaci stavby budou splněny tyto podmínky: v případě kontaktu
stavby se zelení bude postupováno k její ochraně dle ČSN 83 9061 Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při
stavebních činnostech; kácení z důvodu uvolnění staveniště je přípustné jen v nezbytně nutném a odůvodněném rozsahu
a v době stanovené obecně jako vegetační klid; ke kolaudaci stavby budou veškeré plochy dotčené stavbou upraveny
do finální podoby, a to bez propadů a nerovností terénu, vegetační plochy budou ohumusovány kvalitní zeminou a osety
travní směsí vhodného složení.
7. / Po dokončení stavby je stavebník povinen předložit zdejšímu vodoprávnímu úřadu žádost o vydání kolaudačního
souhlasu k užívání vodního díla dle ust. § 122 stavebního zákona. Se žádostí budou předloženy předávací doklady
o provedených pracích a informace o stanoviscích dotčených orgánů a účastníků řízení (uvedených ve stavebním povolení)
a jak bylo jejich požadavkům vyhověno.

8. /Stavbu lze užívat jen na základě kolaudačního souhlasu. Žádost o povolení k užívání viz příloha č. 14 k vyhlášce č.
432/2001 Sb.
9. / Stavebník je povinen oznámit vodoprávnímu úřadu:
- Termín zahájení stavby, název a sídlo stavebního podnikatele, který bude stavbu provádět.
- Termíny kontrolních prohlídek.
10. / Termín pro dokončení stavby se stanovuje: do 31.12.2018.
Účastníci řízení dle § 27 a) správního řádu: Obec Krašovice, IČO 00527888, se sídlem Krašovice 49, 330 13 Trnová

Odůvodnění
¨
Obec Krašovice požádala o stavební povolení k provedení vodního díla vodovodu dle § 15 odst. 1 vodního zákona –
k výstavbě druhé etapy vodovodu na pozemku parc. č. KN st. 48, 21/2, 45/3, 46/1, 46/21, 46/22, 46/23, 66/1, 70/1, 70/2,
71, 72, 75, 79/1, 253/10, 285/10, 289/1, 289/7, 299/2, 302, 304/1, 304/13, 304/14, 304/15, 307, 322/1, 322/2, 327/1, 466/1,
473/1, 473/2, 473/3, 476/1, 476/4, 476/5, 476/6, 476/15, 476/23, 478/7, 478/13, 485/1, 485/5, 499/3, 502/6, 502/9, 502/12,
502/14, 577, 578, 583 v kat. území Krašovice u Plzně, obci Krašovice v Plzeňském kraji, v západní části obce kolem
komunikace III/1806. Dnem podání žádosti 20.05.2016 bylo zahájeno vodoprávní řízení.
Se žádostí byla předložena projektová dokumentace „Krašovice – zásobování pitnou vodou, 2. etapa“, kterou vypracoval
Ing. Jaroslav Egermaier, autorizovaný inženýr pro vodohospodářské stavby, ČKAIT 0200681, v měsíci dubnu 2016,
v rozsahu: Vodovodní řady z materiálu PE 100, profil DN80 – DN50, v délce celkové 2435,5 m za účelem zásobování obce
Krašovice pitnou vodou. V průběhu řízení stavebník Krašovice oznámil změnu rozsahu stavby ze dne 25.05.2016, že
nebude realizován úsek V180 – V181, tj. 32,5 m řadu V4 v souladu s vyjádřením správce komunikace SÚS Plzeňského
kraje, tzn. celkový rozsah stavby je 2403,0 m.
Pro stavbu vydal Městský úřad Třemošná, stavební odbor územní souhlas č.j. MUTE-1056/2016/STO/BHa ze dne
20.04.2016 a souhlas dle § 15 stavebního zákona č. j. MUTE-1305/2016/STO/BHa ze dne 25.05.2016.
Se žádostí bylo předloženo:
Smlouvy s vlastníky nemovitostí o podmínkách zřízení stavby a jejího provozu mezi stavebníkem obcí Krašovice a těmito
vlastníky stavbou dotčených pozemků:
Ing. Petr Štál, Drahotínská 383, Kaznějov - parc. č. 72 k.ú. Krašovice, smlouva ze dne 22.1.2016¨
Lukáš Pašek, Hana Pašková a Martina Pašková, všichni č.p. 15, Krašovice - parc. č. 304/14, 304/15, 473/1 k.ú. Krašovice,
smlouva ze dne 5.2.2016
Jaroslav Kepka, Hrad Nečtiny čp. 2 - parc. č. 476/23, 46/1 k.ú. Krašovice, smlouva ze dne 19.1.2016
Luboš Kydlíček, Potoční 340, Světice - parc. č. 467/23, 46/1 k.ú. Krašovice, smlouva ze dne 14.1.2016
Bernard Lainka, č. p. 26, 383 01 Pěčnov – parc. č. 46/21, 45/3, 46/22, 71, 70/2 k.ú. Krašovice, smlouva ze dne 29.01.2016
Pavel Tägl, č. p. 14, Krašovice – parc. č. 75 k.ú. Krašovice, smlouva ze dne 21.01.2016
Roman Tägl, č. p. 14, Krašovice – parc. č. 289/1, 285/10 k.ú. Krašovice, smlouva ze dne 25.01.2016
Růžena Kepková, Žebnice 10, 331 01 Plasy – parc. č. 476/23, 46/1 k.ú. Krašovice, smlouva ze dne 19.01.2016
Hana Píšová, Krašovice 111 – parc. č. 502/6 k.ú. Krašovice, smlouva ze dne 13.1.2016
Jiří Webr, Trnová 333 – parc. č. 302 k.ú. Krašovice, smlouva ze dne 18.01.2016
Ing. Milan Kovařík, č. p. 96, Krašovice – parc. č. 72 k. ú. Krašovice, smlouva ze dne 25.1.2016
Lenka Duchková, č. p. 91, Ledce, Helena Janouškovcová a Jiří Janouškovec, oba č.p. 56, Krašovice – parc. č. 304/1k.ú.
Krašovice, smlouva ze dne 22.01.2016
František Henžlík, č. p. 105, Krašovice – parc. č. 304/13 k.ú. Krašovice, smlouva ze dne 20.01.2016
Aneta Henžlíková, č. p. 105, Krašovice – parc. č. 307 k.ú. Krašovice, smlouva a prohlášení ze dne 20.01.2016
Pavel Beneš a Vladislava Benešová, oba č. p. 33, Krašovice – parc. č. 70/1 k.ú. Krašovice, smlouva ze dne 21.01.2016
Ladislav Karlovec a Jiřina Karlovcová, oba č. p. 40, Krašovice – parc. č. 46/23 k.ú. Krašovice, smlouva ze dne 21.01.2016
Václav Toncar a Jaroslava Toncarová, oba č. p. 63, Krašovice – parc. č. 299/2 k.ú. Krašovice, smlouva ze dne 21.01.2016
smlouva o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti č. 555/2016-SML ze dne 19.05.2016 mezi obcí Krašovice a Povodí
Vltavy, s.p. , závod Berounka – o stavbě na pozemku parc. č. 476/15 k.ú. Krašovice
smlouva o omezení užívání nemovitosti ve správě SÚS Plzeňského kraje č. S713/16 ze dne 25.5.2016
souhlasné stanovisko Policie České republiky, KŘ Policie Plzeňského kraje, územní odbor Plzeň-venkov čj. KRPP-690181/ČJ-2016-031106-47 ze dne 2.5.2016,

stanovisko Krajského úřadu Plzeňského kraje, odboru životního prostředí č. j. ŽP/125/16 ze dne 06.01.2016
závazné stanovisko Hasičského záchranného sboru PK čj. HSPM-39-2/2016 ÚPP z 06.01.2016
souhlasné závazné stanovisko Krajské hygienické stanice čj. KHSPL/10212/21/2016 ze dne 16.5.2016,
vyjádření provozovatelů dotčených sítí s podmínkami, které byly zahrnuty do podmínek tohoto rozhodnutí, a to:
CETIN a.s., Olšanská 2681/6, Praha 3 – vyjádření čj. 566965/16 ze dne 23.03.2016
RWE Distribuční služby, s.r.o., Plynárenská 499/1, 657 02 Brno – vyj. zn. 500129806 ze dne 16.05.2016
ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín – vyjádření zn. 1084728757 ze dne 2.5.2016.
Dnem podání 20.05.2016 bylo zahájeno vodoprávní řízení. Vodoprávní úřad oznámil zahájení vodoprávního řízení
veřejnou vyhláškou č. j. OŽP-BAR/15042/2016 ze dne 25.05.2016 tak, že písemnost Oznámení o zahájení řízení o stavební
povolení k vodním dílům „Krašovice zásobování pitnou vodou 2. etapa“ v k. ú. Krašovice u Plzně pod č. j. OŽPBAR/14867/2016 ze dne 27.05.2016, spis. zn. MUNY/1285/2016/OŽP-Bar, je uložena na Městském úřadě Nýřany,
pracoviště Plzeň, odbor životního prostředí, Americká tř. 39, Plzeň (přízemí, dveře č. 3) a že tam lze uloženou písemnost
převzít v pracovních dnech. Poslední den patnáctidenní lhůty, po kterou je vyhláška vyvěšena, je dle § 25 odst. 2 správního
řádu považován za den doručení. Z důvodu řízení s velkým počtem účastníků řízení, tj. více než 30 účastníků, jsou
v souladu s ust. § 144 správního řádu a ust. § 112 stavebního zákona vlastníci sousedních pozemků nebo staveb na nich,
mohou-li být jejich vlastnická práva prováděním stavby přímo dotčena, uvědomeni o zahájení řízení a v dalších úkonech
řízení veřejnou vyhláškou, v souladu s ust. § 112 stavebního zákona jsou vlastníci sousedních pozemků identifikováni
označením pozemků a staveb evidovaných v katastru nemovitostí přímo dotčených vlivem záměru.
V oznámení správní úřad oznámil účastníkům řízení, že byly shromážděny všechny podklady potřebné pro vydání
rozhodnutí ve věci dle § 36 odst. 3 správního řádu, že k zahájenému řízení mohou dotčené orgány a účastníci řízení uplatnit
svá závazná stanoviska a námitky, popřípadě důkazy nejpozději do 10 dnů ode dne doručení tohoto oznámení k odboru
životního prostředí Městského úřadu Nýřany, pracoviště Plzeň, jinak k nim nebude přihlédnuto; zároveň se mohli do 15 dnů
ode dne doručení tohoto oznámení seznámit s podklady rozhodnutí a vyjádřit se k nim, popřípadě navrhnout jejich
doplnění. Nechá-li se některý z účastníků zastupovat, předloží jeho zástupce písemnou plnou moc. Vodoprávní úřad upustil
od ohledání na místě a ústního jednání, neboť jsou mu dobře známy poměry staveniště a žádost poskytuje dostatečný
podklad pro posouzení navrhované stavby a pro stanovení podmínek k jejímu provádění (ust. § 112 odst. 2 stavebního
zákona). V určených lhůtách nebyly uplatněny žádné námitky ani stanoviska.
Posouzení vodoprávního úřadu: Po přezkoumání podané žádosti s přílohami z hlediska zájmů daných vodním zákonem
a souvisejících zákonů bylo v průběhu vodoprávního řízení zjištěno, že projektová dokumentace splňuje technické
požadavky na vodní díla a že uskutečněním stavby nejsou ohroženy veřejné zájmy ani nepřiměřeně ohrožena práva
a oprávněné zájmy účastníků řízení. Záměr je v souladu s územním plánem obce Krašovice, provozovatelem bude obec
Krašovice. V průběhu řízení stavebník Krašovice oznámil změnu rozsahu stavby ze dne 25.05.2016, tzn., že nebude
realizován úsek V180 – V181, tj. 32,5 m řadu V4 na základě vyjádření správce komunikace SÚS Plzeňského kraje. Tato
změna rozsahu stavby byla správním orgánem zohledněna a v rozhodnutí je uveden rozsah stavby po úpravě, tj. celková
délka stavby vodovodu je 2403,0 m.
Protože vodoprávní úřad v průběhu řízení neshledal důvody bránící povolení vodního díla, rozhodl způsobem uvedeným
ve výroku tohoto rozhodnutí a povolil stavbu vodního díla s podmínkami, které vycházejí ze stavebního zákona (podmínky
č. 1–3, 5, 7-9), podmínka č. 6 vychází ze zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů
a podmínka č. 4 zohledňuje podmínky účastníků řízení k navržené stavbě a podmínka č. 10 vychází ze žádosti stavebníka.
Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem vodoprávnímu úřadu nezbylo než rozhodnout, jak je uvedeno ve výroku tohoto
rozhodnutí.

Poučení

účastníků

Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení podat odvolání, ve kterém se uvede, v jakém rozsahu se rozhodnutí napadá,
a dále namítaný rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo, ve lhůtě 15 dnů
ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu Plzeňského kraje podáním učiněným u Městského úřadu Nýřany, pracoviště
Plzeň, odboru životního prostředí.
Odvolání se podává v počtu stejnopisů dle počtu účastníků řízení. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je
na jeho náklady Městský úřad Nýřany.
Podané odvolání má v souladu s ustanovením § 85 odst. 1 správního řádu odkladný účinek. Odvolání jen proti odůvodnění
rozhodnutí je nepřípustné.

Po dni nabytí právní moci stavebního povolení stavební úřad zašle stavebníkovi jedno vyhotovení ověřené projektové
dokumentace spolu se štítkem obsahujícím identifikační údaje o povolené stavbě.
Stavební povolení pozbývá platnosti, jestliže stavba nebyla zahájena do 2 let ode dne, kdy nabylo právní moci (dle ust.
§ 115 odst. 4 stavebního zákona).
Dobu platnosti stavebního povolení může stavební úřad prodloužit na odůvodněnou žádost stavebníka podanou před jejím
uplynutím. Podáním žádosti se staví běh lhůty platnosti stavebního povolení.

Ing. Petr Hauer
vedoucí odboru životního prostředí
otisk úředního razítka
Doručí se:
a) Účastníci řízení - do vlastních rukou:
Obec Krašovice, č. p. 49, 330 13 Trnová
Ing. Petr Štál, Ph. D., Drahotínská 383, 331 51 Kaznějov
Lukáš Pašek, Krašovice č. p. 15, 330 13 Trnová
Hana Pašková, Krašovice č. p. 15, 330 13 Trnová
Martina Pašková, Krašovice p. č. 15, 330 13 Trnová
Jaroslav Kepka, Hrad Nečtiny 2, 331 62 Nečtiny
Luboš Kydlíček, Potoční 340, 251 01 Světice
Bernard Lainka, č. p. 26, 383 01 Pěčnov
Pavel Tägl, Krašovice č. p. 14, 330 13 Trnová
Roman Tägl, Krašovice č. p. 14, 330 13 Trnová
Růžena Kepková, Žebnice 10, 331 01 Plasy
Hana Píšová, Krašovice 111, 330 13 Trnová
Jiří Webr, Trnová 333, 33013 Trnová
Ing Milan Kovařík, Krašovice č. p. 96, 330 13 Trnová
Lenka Duchková, č. p. 91, 330 14 Ledce
Helena Janouškovcová, č. p. 56, 330 13 Krašovice
Jiří Janouškovec, č. p. 56, 330 13 Krašovice
František Henžlík, č. p. 105, 330 13 Krašovice
Aneta Henžlíková, č. p. 105, 330 13 Krašovice
Pavel Beneš, č. p. 33, 330 13 Krašovice
Vladislava Benešová, č. p. 33, 330 13 Krašovice
Ladislav Karlovec, č.p. 40, 330 13 Krašovice
Jiřina Karlovcová, č. p. 40, 330 13 Krašovice
Václav Toncar, č. p. 63, 330 13 Krašovice
Jaroslava Toncarová, č. p. 63, 330 13 Krašovice
Povodí Vltavy, s.p. , závod Berounka, Holečkova 8, 150 24 Praha 5
Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o., Škroupova 18, 301 00 Plzeň
CETIN a.s., Olšanská 2681/6, Praha 3
RWE Distribuční služby, s.r.o., Plynárenská 499/1, 602 00 Brno
ČEZ Distribuce, a.s. Teplická 8, 405 02 Děčín
b) účastníci řízení - vlastníci sousedních pozemků nebo staveb na nich - doručeno veřejnou vyhláškou pod č. j. OŽP20140/2016 ze dne 14.07.2016
Sousední pozemky stavby v kat. území Krašovice u Plzně – parcely katastru nemovitostí č. 322/4, 465/2, 326/2, 326/3,
326/1, 327/3, 499/8, 289/14, 289/2, 473/4, 304/18, 309, 473/1, 301/1, 502/4, 502/2, 327/2, 499/4, 310, 304/5, 312, 313/1,
35/1, 595, st. 25/2, st. 25/1, 572, st. 27, 304/2, 304/7, st. 34/5, st. 35, 41, 584, st. 34/1, 586, 42/4, 42/2, 585, 499/2, 73/1,
74, 73/2, st. 70, 473/1, 502/5, 476/17, 502/13, 476/16, 502/15, st. 146, 593, st. 48, 34/2, 34/1, st. 23/2, st. 23/1, 33/1, 3 3/3,

582, 37/2, st. 31, st. 32/1, 45/6, 46/5, 46/2, 46/4, 46/20, 502/8, 67/2, st. 67, 67/4, st. 76, st. 68, st. 69, st. 73, 67/8, 67/7,
67/1, 67/10, 64/1, 58/2, 76/2, 76/1, 77/1, 502/7, st. 24, st. 23/4, 56/3, 54/1, 1/4, 1/3, 1/5, st. 3/1, st. 125, st. 2/1, 50 2/1,
289/3, 8, st. 5/2, st. 5/1, 9/3, st. 44, st. 6/1, 13/1, 476/2, 255/2, 255/5, 255/6, 476/20, st. 40/1, 254/19, 254/14, 590, st. 4 6/4,
st. 8, 254/3, 477/2, 234/1, 234/6, st. 60, st. 65/2, st. 66, 252/1, 252/2, 252/3, st. 77, 253/3, st. 78, 254/4, 254/5, st. 7 9,
253/5, st. 80, 253/6, st. 133, 167/5, st. 81, 253/7, st. 82, st. 85, 254/16, 254/15, 254/6, 476/22, 589, st. 84/1, st. 83, s t. 10,
st. 11, st. 47, 254/2, 544/2, st. 12, 544/1, st. 13, 17, 492/2, 18, st. 135, st. 59, 217/3, 502/19, 502/17, st. 49, s t. 180, st.
15/1, 21/4, st. 50, st. 14/4, 21/3, 476/18, 217/2, 591, 167/2, st. 108, 216/7, st. 64, 77/2, st. 117, 83, 81/2, 79/3, st. 63, 79/2,
st. 18, 26, st. 17, st. 19/1, st. 52/1, 502/6, 32/6, 32/2, 31/2, 476/14, st. 16/1, st. 53
Dotčené orgány:
MěÚ Třemošná, stavební odbor, Plzeňská 98, 330 11 Třemošná
MěÚ Nýřany, prac. Plzeň, odbor dopravy
Hasičský záchranný sbor PK, Kaplířova 9, 320 68 Plzeň
Krajská hygienická stanice PK se sídlem v Plzni, Skrétova 15, 301 00 Plzeň
Ostatní:
Policie ČR, KŘ policie Plzeňského kraje, ÚO Plzeň-venkov, DI
vlastní
Správní poplatek byl vyměřen dle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, položka 18, odst. 1 písm. h) ve výši
3000,- Kč a byl zaplacen bankovním převodem dne 26.05.2016.

