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Kolaudační rozhodnutí
Odbor životního prostředí Městského úřadu Brandýs nad Labem - Stará Boleslav jako příslušný
vodoprávní úřad podle ustanovení § 104 a § 106 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a změně některých
zákonů (vodní zákon) ve znění pozdějších předpisů, místně příslušný podle § 11 odst. 1 písm. a) zák. č.
500/2004 Sb., správní řád, v platném znění (dále jen „správní řád“) a jako speciální stavební úřad podle
ustanovení § 15 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, (dále jen stavební
zákon) stavebníkovi podle ustanovení § 27 odstavce 1 zák. č. 500/2004 Sb., v platném znění, správní
řád, kterým je Obec Podolanka, Hlavní 15, 250 73 Podolanka, IČ: 00240605, zastoupená Ing. Tomášem
Melicharem, Verdunská 910/28, 160 00 Praha 6, IČ: 13138413, po provedeném řízení podle ustanovení
§ 115 vodního zákona
povoluje
podle ust. § 122a stavebního zákona užívání dokončeného vodního díla:
Vodovodní řad – přivaděč – P2 PE100 SDR11 d160 x 14,6 mm v celkové délce 383,7 m
na pozemcích parc. č. 101/1, 104/1, 104/5, 187/3 v k.ú. Podolanka a parc. č. 1576/1 v k.ú. Vinoř
Určení polohy vodního díla orientačně podle souřadnic v systému S-JTSK:
Vodovodní přivaděč P2:
začátek
X=1037379,27
Y=729552,82
konec
X=1037296,69
Y=729341,81
Stavební povolení vydal zdejší odbor dne 12.11.2018 pod č.j. OŽP-98041/2018-PROMI.
Účastníci řízení, na které se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:
Účastník řízení podle § 27 odst. 1 správního řádu:
Obec Podolanka, Hlavní 15, 250 73 Podolanka
VI. stanovuje podmínky
1.

V termínu do 3 měsíců od nabytí právní moci tohoto rozhodnutí bude doplněna smlouva o
smlouvě budoucí s Hlavním městem Prahou, vlastníkem pozemku parc. č. 1576/1 v k.ú. Vinoř,
kterou zastupuje Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s.
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2.

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

3.

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.

4.

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.

5.

Armatury budou chráněny před poškozením a udržovány v bezchybném stavu.

Odůvodnění
Obec Podolanka, Hlavní 15, 250 73 Podolanka, IČ: 00240605, zastoupená Ing. Tomášem Melicharem,
Verdunská 910/28, 160 00 Praha 6, IČ: 13138413, požádala dopisem doručeným zdejšímu odboru
dne 20. 09. 2020 o kolaudační souhlas k dokončenému vodnímu dílu: Vodovodní přivaděč PE 160 do
vodojemu Podolanka v délce 383,7 m na pozemcích parc. 101/1, 104/1, 104/4, 104/5 a 220 v k. ú.
Podolanka a parc. č. 1576/1 v k.ú. Vinoř. Stavební povolení vydal zdejší odbor dne 12.11.2018 pod
č.j. OŽP-98041/2018-PROMI.
Jednání s místním šetřením bylo svoláno pozvánkou zdejšího odboru ze dne 29.9.2020 pod č.j.
MÚBNLSB-OŽP-96313/2020-PROMI. Při ústním jednání s místním šetřením, které se konalo dne 15.
10. 2020 bylo konstatováno, že stavba je dokončená a provozuschopná. Stavebník předložil
požadované doklady, vyjma smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti s Hlavním městem
Prahou.
Krajská hygienická stanice Středočeského kraje vydala souhlasné závazné stanovisko s trvalým
užíváním stavby dne 30.10.2020 pod č.j. KHSSC 49841/2020.
Vzhledem k tomu, že nebyla doplněna smlouva o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti s Hlavním
městem Prahou, kterou zastupuje Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s., bylo dne 10.11.2020
pod č.j. MÚBNLSB-OŽP-115009/2020-PROMI rozhodnuto o provedení kolaudačního řízení.
Na základě výše uvedeného vodoprávní úřad rozhodl tak, jak je uvedeno ve výroku tohoto rozhodnutí.

Poučení účastníků
Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení podat podle § 83 odst. 1 zák. č. 500/2004 Sb., správní
řád v platném znění, odvolání, ve kterém se uvede, v jakém rozsahu se rozhodnutí napadá a dále
namítaný rozpor s právními předpisy nebo nesprávnosti 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.

Otisk úředního razítka

Mgr. Michaela Prokopová
Referentka odboru životního prostředí
Oprávněná úřední osoba
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Rozdělovník:
Obec Podolanka, Hlavní 15, 250 73 Podolanka
zastupuje Ing. Tomáš Melichar, Verdunská 910/28, 160 00 Praha 6
Na vědomí:
Krajská hygienická stanice Středočeského kraje, Dittrichova 17, 128 01 Praha 2
Pražské vodovody a kanalizace a.s., Ke Kablu 971/1, Hostivař, 102 00 Praha 10
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