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Užívání vodního díla - kolaudační rozhodnutí

ROZHODNUTÍ
Odbor životního prostředí Městského úřadu Brandýs nad Labem – Stará Boleslav, jako
příslušný vodoprávní úřad podle ustanovení § 104 odst. 2 písm. c) a ustanovení § 106 odst. 1
zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
(vodní zákon), jako speciální stavební úřad podle ustanovení § 15 odst. 1 písm. d) zák. č.
183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění (dále jen stavební
zákon) a jako místně příslušný správní orgán podle ustanovení § 11 zákona č. 500/2004 Sb.,
správní řád, ve znění pozdějších předpisů, účastníkovi řízení podle § 27 odst. 1 zák. č.
500/2004 Sb., správní řád, kterým je: Obec Podolanka, Hlavní 15, Podolanka, 250 73
Jenštejn, IČO: 00240605, CZ-NACE: 84110 po provedeném řízení
povoluje
podle ust. § 122a stavebního zákona užívání dokončeného vodního díla:
splašková kanalizace a vodovodní řad Podolanka – Cvrčovice
na pozemcích parc. č.: 210/1, 4/23, 195, 7/1, 9/1, 178/1, 19/5, 19/2, 250/25
v kat. území Podolanka
účel stavby: zásobování nemovitostí vodou a odvádění odpadních vod z nemovitostí
Povolení k vodnímu dílu bylo vydáno dne 19. 10. 2018 pod č. j. OŽP-86208/2018-BUCJA a to
s podmínkami v rozhodnutí uvedenými.
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Vodovodní řady:
Vodovodní řad je napojen na stávající vodovodní řad. Za napojením jsou osazena šoupata,
která jsou ovládána přes zemní soupravy.
Vodovodní řad „VA“ PE100 SDR11 Ø 90x8,2 mm délky 105,1 m
Vodovodní řad „VB“ PE100 SDR11 Ø 90x8,2 mm délky 87,6 m
Vodovodní řad „VC“ PE100 SDR11 Ø 90x8,2 mm délky 175,8 m
Vodovodní řad „VD“ PE100 SDR11 Ø 90x8,2 mm délky 47,9 m
Splašková kanalizace:
Kanalizace je napojena na stávající splaškovou kanalizaci, na stávající šachty.
Kanalizační stoka „SA“ PVC DN250 délky 81,99 m
Kanalizační stoka „SB“ PVC DN250 délky 93,79 m
Kanalizační stoka „SC“ PVC DN250 délky 171,67 m
Kanalizační stoka „SD“ PVC DN250 délky 27,79 m
Umístění vodního díla v souřadnicích S-JTSK:
Vodovodní řad:
X = 1036323.11 Y = 728414.98
X = 1036151.33 Y = 728446.66
X = 1036162.14 Y = 728349.49
X = 1036260.83 Y = 728333.21
X = 1036232.35 Y = 728476.83
Splašková kanalizace:
X = 1036241,90 Y = 728457,90
X = 1036155,44 Y = 728453,45
X = 1036322,12 Y = 728414,17
X = 1036260,23 Y = 728334,51
X = 1036160,79 Y = 728351,50
Toto kolaudační rozhodnutí se uděluje za předpokladu splnění těchto podmínek:
1.

Vlastník vodního díla je povinen dodržovat podmínky, za kterých bylo vodní dílo
povoleno.

2.

Vlastník vodního díla je povinen provozovat a udržovat dílo v řádném stavu tak, aby
nedocházelo k ohrožování bezpečnosti osob, majetku a vodohospodářských a jiných
chráněných zájmů.

3.

Vlastník vodního díla je povinen provádět na svůj náklad opatření, která mu vodoprávní
úřad uloží k odstranění závad zjištěných na vodním díle, zejména při vodoprávním
dozoru.

4.

Armatury budou chráněny před poškozením a udržovány v bezchybném stavu.

5.

Armatury budou označeny orientačními štítky.
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Odůvodnění
Povolení k vodnímu dílu bylo vydáno dne 19. 10. 2018 pod č. j. OŽP-86208/2018-BUCJA a to
s podmínkami v rozhodnutí uvedenými.
Žádost stavebníka o vydání kolaudačního souhlasu k užívání vodního díla byla obdržena dne
7. 2. 2021. Pozvánka k závěrečné kontrolní prohlídce byla rozeslána dne 15. 2. 2021 pod č. j.
MÚBNLSB-OŽP-2853/2021-PROMI, všichni účastníci obdrželi pozvánku včas.
Během závěrečné kontrolní prohlídky konané dne 16. 3. 2021 bylo zjištěno, že stavba je
zrealizována podle schválené projektové dokumentace. Drobné odchylky v délkách stok a
řadů byly během jednání projednány a odsouhlaseny. Byly zjištěny méně významné závady,
zejména: zanesení armatur na vodovodním řadu zeminou, veškeré armatury nebyly
vyvedeny do nivelety terénu, signalizační vodič nebyl kompletně propojen s armaturami
(hydranty). Nepodstatné změny délek řadů a stok jsou zahrnuty v předloženém geodetickém
zaměření.
Během konání kontrolní prohlídky byly předloženy doklady vyplývající z rozhodnutí, kterým
bylo vodní dílo povoleno a to zejména geodetické zaměření v kopii katastrální mapy, včetně
polohopisných souřadnic X a Y v systému S-JTSK, prohlášení o shodách materiálů, prohlášení
o vlastnostech materiálů, čestné prohlášení, prohlášení o použití certifikovaného materiálu a
o provedení prací, doklady o vytýčení sítí, doklad o provedení tlakových zkoušek a zkoušek
nepropustnosti, kamerové zkoušky splaškové kanalizace, protokol - chemický a
mikrobiologický rozbor vody z vodovodního řadu, doklad o proplachu a dezinfekci
vodovodního řadu, doklad o funkčnosti signalizačního vodiče, zpráva o kontrole požárního
vodovodu, protokol o předání a převzetí stavby, stavební deník, doklad o nezávadném
uložení odpadu, dokladu o splnění podmínek ohledně archeologického výzkumu.
Jelikož nebyly splněny podmínky pro vydání kolaudačního souhlasu (absence závazného
stanoviska Krajské hygienické stanice Středočeského kraje, aktualizovaného kanalizačního
řádu a písemné dohody uzavřené v souladu s § 8 odst. 3 zák. č. 274/2001 Sb., o vodovodech
a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů mezi Obcí Podolanka a p.
Miloslavem Müllerem týkající se vodovodního řadu), bylo dne 31. 3. 2021 pod č. j.
MÚBNLSB-OŽP-32883/2021-BUCJA ve smyslu ust. § 122 odst. 5 stavebního zákona
usnesením rozhodnuto o provedení kolaudačního řízení.
Závazné stanovisko Krajské hygienické stanice k trvalému užívání stavby vodovodního řadu
bylo vydáno dne 26. 5. 2021 pod č. j. KHSSC 21948/2021, aktualizovaný kanalizační řád byl
předložen dne 26. 5. 2021 a dohoda mezi vlastníky provozně souvisejícího vodovodu byla
zaslána prostřednictvím e-mailu dne 26. 5. 2021. Ke dni 26. 5. 2021 byly podmínky pro
vydání kolaudačního rozhodnutí splněny, proto vodoprávní úřad rozhodl tak, jak je uvedeno
ve výroku tohoto rozhodnutí.
Stavbu vodního díla lze užívat po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.
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P o u č e n í účastníků
Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení podat podle § 81 zák. č. 500/2004 Sb.,
v platném znění, správní řád, 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 podáním učiněným u
zdejšího odboru a to ke Krajskému úřadu Středočeského kraje.
Podané odvolání má v souladu s ustanovením § 85 odst. 1 správního řádu odkladný účinek.
Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.

Otisk úředního razítka

Ing. Jana Bucková
Vedoucí oddělení vodního hospodářství a ochrany prostředí

Na doručenku:
1. Stavebník, tj. Obec Podolanka, Hlavní 15, Podolanka, 250 73 Jenštejn
Na vědomí:
1. Krajská hygienická stanice Středočeského kraje, Dittrichova 17, 128 00 Praha 2
2. Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje, územní odbor Mladá Boleslav, Laurinova
1370, 293 05 Mladá Boleslav
3. Městský úřad Brandýs nad Labem - Stará Boleslav, odbor stavebního úřadu, územního
plánování a památkové péče, Masarykovo nám. 1, 2, 250 01 Brandýs nad Labem – Stará
Boleslav
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