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Ro ZIJOD|{UTI
Městský úřad Jilemrrice, odbor životního prostř"edí, jako věoně příslušný vodoprávní úřad podle
ustanovení§104odst.2písrn.c)a§106odst. 1zákonač.2541200l Sb.,ovodáclraozměněněkterýclr
zákonů, ve zttění pozdějších předpisů (dále jen ,,vodní zákon"), a jako rnísttrě příslušný správní orgán
podle ustanoverrí § ll zákona č.50012004 Sb., správtrí ř"ád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen
,.správnířád")ajakospeciálnístavebníúřadpodleustanovení§ 15odst. l písnr.d)zákorrač. l83/2006
Sb., o útzemrrírn plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ,,stavební zákotr") a
podle § 15 odst.4 vodnílro zákona,

žadatelj (ťlčastník ř,ízení podle § 27 odst. l správního ř,ádu):
Obec Vítkovice, Vítkovic e 243 , 512 38 Vítkovice v Krkonoších IČO 002] 6260

schva|uje stavební záměr ve společném územním a stavebním íízení

poclle ustanovení § 15 odst. 1 vodního zákona a ustanovení § 94j odst. l a § 94p stavebního
zákona stavby ,,VÍTKovtCE, VURMOVKA - ROZŠÍŘENÍ VoDoVoDU,, na pozerncích
p.p.č.26911,2912,2936153,2936152,2936151,2936159,2936158,2936185,293614,2936171,2936l]2,
2936148, 2936147 , 293616, 293618, 2936l]4, 2936189, 293615 29361,7,/ , 2936181, 2936l]9, 2936180,
2936183,2936184,2111,290],16216,16ll1 ap.p.č.2939 v kat. úzerníVítkovicev Krkonošíclr.

Stavba zalrmuje:
Rad A
Řad A bLrde napojen rra slávající vodovodní řad vbodě Vl na p.p.č.269lI poblíž stávajícího hyclrantu,
Odtud povede cestou na tlísttlí kornr,rnikaci srněrerl Roudttice a jí v souběhu s ostlu kornunikace až do
koncového bodu V40 na p.p.č.2111.Mez,i body V2l a V26 povede řad po nezpevněné cestě. Na ř,adtr jsou
nejnižších mísleclr navržetry llydranty HB0, které br,rdou slor_ržit k údržbě sítě jako kalníky a v nejvyššíclr
nlístech autotnatické odvzdušňovací a zavzdušňovací soupravy. Na pozemcích p.p.č. 26911, 2912,
2936153,2936152,2936151,2936159,2936158,2936185,293614,2936171,2936172,2936148,2936141,
293616, 2936114, 2936189, 293615 2936111 , 2936181 , 2936l]9, 2936180, 2936183, 2936184, 2711 v kat.
ťrzenrí vítkovice v krkonošíclr.

Na ř,ad budou ttapojen1, řady B, C a ID.

Matc'riálem řadu A ie PE 100 SDR 11 RC D90 s ochranným pláštěm a celkor,á délka řadu A.ie 832
m.

Řad B

Řad B bLrde napoieIr tta vodol,oclní ř,ad A v boclě Vl9-313,0. Ocitud povede z nlístní konrunikace do
parcely cesty a 1í až do kottcového bodLr V46. Řad btrde ukončett autotnatickou odvzdr_ršňovací a
zavzd ušňovací souptavou,

Materiálem řadu B je Pll 100 SDR l1 RC D90 sochranným pláštěm a celková délka řadu B je
1423 m. Na pozemcích p.p.č. 2936l] 1 . 2936172 a p.p.č. 2901 v kat. ťtzerrrí Vítkovice v Krkonoších.



Řad C
Řad C bude rrapojen na vodovodrrí řad A vbodě V21-378,8. Odtud povede vsoubělru sosou
komunikace a v bodě V48-34,3 povede do soukrotné louky a jí v souběltu lrranicí parcely
koncového bodu V50. Řad bLrde ukončen autonratickou odvzdušňovaci a zavzdušňovací soupravou.

Materiálem řadu C je PE 100 SDR l1 RC D63 sochranným pláštěm a celková délka řadu C je
1283 m. Na pozetncích p.p,č. 2936174, 16216, 161l v kat. úzerní Vítkovice v Krkonošíclr

Řad D
Řad D bucle napojetr na vodovodní řad A v bodě V24-503,1. Ocjtucl povede do nezpevněné cesty a ji až do
korrcovéIro bodu V5l, Řad bude ukončen lrydrantem 1-IB0, který bude sloužit k odkalení řadu.

Materiá|em řadu D je PE 100 SDR 11 RC D90 s ochranným pláštěm a cellrová dó|ka řadu D ie
20,7 m.

Vodovodní přípojky

Na vodovodní řady budou napo.jeny veřejné části vodovodníclr přípojek, na které budou navazoyat
domovní části vodovodních přípojek (nejsou součástí toltoto projektu). Napojení na řad bude provedeno
navař'ovacím pasel-n D90*32, šoupátko D32*32, teleskopická zellrní soupI,ava a poklop šoirpátkový.

Materiálem vodovodních přípojek je PE 100 SDR 11 D32 o celkor,é délce 88,4 m.

Výkopové práce, nrateriál apod.

Nový vodovod brrde budován v otevt'enéIn paženém výkopu, Výkop bude proveden strojttě o celkové šírte
dle CSN EN l6l0.
Potrrrbí vodovodu PE 100 RC SDR l1 s ochmtrrrýrn pláštěrn D90l63 (budou použity tyče 6 nebo 12 m,
nepř"ipoLrští se použití návinů) a potrubí vodovodních přípojek PE l00 SDR l 1 D32 bude uloženo na
t-ttovnané lože o tl. l50rrrrn. Potrubí bucle ukládáno tak. aby celoLr svou spodttí niveletou bylo uložerro na
připravenérn Ioži. Po srtrěrovétl a výškovérn urovrrát-tí potrubí bude proveden obsyp tloušt'ky 300 rrrtn nad
vrchol potrLrbÍ. Na obsyp a lože bude použit tříděný štěrkopísek frakce rnax. 4 nlrn. Zásyp je nutné provést
tak, aby splňoval požadavky Ira ťttrosnost pláně pod komr"rrrikací.
Pro spoje jednotlivých trLrbek i pro srněrové lomy, příp, odbočky budou poLržity elektrotvarovky.
Lomové body a korrec potrubí budoLr zajištěny betorrovýrni bloky a potrllbí v nrístě styku s betonoýrrri
bloky bude obaleno do geotextílie.
PřírLrbové spoje v zenri budou provedeny potnocí nerezovélro spojovacílro nrateriálu a spoje budou
clvojnásobně obaleny IZOPLASTEM. Spojovací rnateriál nerezová ocel, šrouby (max. dva závtty nad
matku, šroLrby nerez A2, matice nerez A4), dvo.jitá izolační bandáž př,írtrbových a závitových spojů na
vodovodu a přípoikách.
300 mm nad vrchnínr lícenr potrubí vodovodu bude unrístěna bílá výstražná folie trasová s nápisem
VODOVOD. Pod tuto folii bLrde umístěn identifikační vodič CYKY 2x4 tlltn2, kter} bude vyveden pod
poklopy. Po položení identifikačního vodiče bLide provedena zkouška izolačního stavu vodiče.
Před zasypáním potrubí bLrde provederra tlaková zkouška. proplach a dezinfekce za úrčasti budoucílro
l]rovozovatele. Dále bude potrLrbí geodeticky zarněřetro dle rnetodiky provozovatele. Př,ed uvedenítn
potrubí do provozu bude odebrán vzorek vody a ten podroben zkrácenému laboratomínrrt rozboru, Teprue
po jeho kladnérn vyhodnocení vťrči požadavkům na pitnou vodu tnťtže být potrLrbí uvedetro do provozlt.

SEZNAM VYTÝČoVACÍCH BoDtj :

V1

V3

X: -657216.892] Y: -986865 .1461 Y2
X: -651190.9628 Y = -986905.0193 V4

X: -657216.7530 Y: -986866.2262

X: -657l89.6129 Y: -986907.3595

n-rístní
až do



V5 X: -657188.2629 Y: -986909.6998 V6 X: -657188.5450 Y: -986910.7706

K1 X: -651208.8699 Y: -986920.0181Y7 X: -657216.2515 Y : -986923.4611

V8 X-, -651234.7,788 Y : -986936 .0229 Y9 X: -651252.8744 Y : -986955.0215

Vl0 X= -651259.0892 Y: -986965.7998 Vl1 X : -651272.3888 Y: -987005.0213

v12 X= -657279.4451 Y: -987022.1837 V13 X: -651281.5357 Y: -981026.8062

Y14 X: -657281.5357 Y: -98,7026.8062 V15 X: -657298.1956 Y: -981056.2446

V16 X: -651305.6940 Y : -987074.4846 Y11 X: -657308.2408 Y : -981089.077,7

VlB X: -651301.0332 Y: -987110.2982 Y19 X: -65,7303.5010 Y : -98,7125.1225
y20 X-- -651301.]184 Y: -98713,7.4341 Y21 X: -651219.1815 Y: -987183.8500

Y22 X: -65]237.3]14 Y : -9812339726 v23 X: -651231.1604 Y : -987249.2540

Y24 X: -65]240.78]0 Y : -98]290.2401 Y25 X: -65]241.0054 Y : -987291.I,/07

v26 X: -651240.5258 Y: -981314,95,78 v21 X: -65]241.2389 Y: -987336.9856

v2B X: -651242.4890 Y: -981347,9091Y29 X: -657244.3410 Y = -981355.7542

V30 X: -657250.0850 Y : -981369.4025 Y31 X: -657264.0551 Y: -987391.0504

v32 X= -65,7283.0153 Y : -987418.6835 V33 X : -65731 1.0893 Y : -981461.2694

Y34 X: -651326.1847 Y : -987489.0216 Y35 X: -657338.3646 Y : _987517 .1226

V36 X: -651344.2842 Y : -98,7532.6]39 Y37 X: -651346.4510 Y : -981551.4110

V38 X: -651346.19-/0 Y : -9815,/4.3532 Y39 X: -651344.1081 Y : -98,7583.1128

V40 X-- -651336.9751 Y: -987581 ]25I Y41 X: -657328.2226 Y : -98,7133.254I

Y42 X: -657343.7881 Y: -987138.1002 V43 X: -657311.5291 Y : -981144.6174

v44 X: -657394.8659 Y : -9B1149.6157 v45 X: -65,7413.5604 Y : -987i 54.1669

v46 X: -657441.3015 Y: -987160.2828 v41 X: -65,7275,1245 Y: -987196.1872

V48 X: -651268.7510 Y : -98,7216.303,1 v49 X: -657275.1076 Y: -981218.3176

V50 X: -657361.5958 Y = -98,7230.2140 v51 X: -657220.3218 Y : -981293.36]8

Účel užívání povolených staveb vodních děl:
Rozvod pitné vody.

Pro umístění a provedení stavby se podle ustanovení § 15 odst.3 vodního zákona a ustanovení § 9ap
odst. 1 stavebního zákona současně stanoví §to podmínky a povinnosti:
1. Stavba bude provedena podle projektové dokunentace "VÍTKOVICE, VURMOVKA - nozŠÍŘpxí

VODODVODU" vypmcované v záí,i20l9 lng. Evženetn Kozáketn, Koryta 29,294 ll Lor,rkov, číslo
zakázky 2016011, autorizovaný inžerrýr pro stavby vodního hospodář,ství a krajinnélro inžertýrství,
CKAIT 0000253, ověřené vodoprávttím ťrřadern; případné ztněny rresrní být provedetty bez
předchozího povolerrí vodoprávrrího úřadLr.
Budou dodrženy poclLnínky obsažené v rozhodnutí Obecního úrřadu Vítkovice, siltličního správního
ú ř,adu vydanélro dne 4 .11 .2019 pod č.i. : oÚvftqZl t20019 .

Budou dodrženy podnínky obsažené v koordittovarÉn záyazrlétn stanoviskLr MěÚ Jilenlnice vydané
pod č.i.: PDMU.ll 1507512019, spis. zn.: MUJI 3185l2019lŽP ze dne 6.3.2019:
n Odbor územního plánování a stavebního řádu: (vyřizLrje Crhová. linka l45)
Odbor úzernttího plánování a stavebního řádLr Městského úřadr"r .lilemnice, .iako úřad úzenlního
plánování dle § 6 odst, l zákorta č. lB3/2006 Sb. (dále.jen ..stavebIrí zákon"), ve zttěttí pozdějších
předpisťr, příslLršný podIe .ieho písrn. e) k vydání závaznéllo stanoviska podle § 96b tohoto zákona,

2.

3.



4.

5.

6.

tínrto určuje: výše uvederrý záněr je přípustný za podmínkyo že bude respektováno stanovisko
org,ánu ochrany přírody a krajiny.
n ZP - Odpadové hospodářství: (vyřizuje Sirnurdová, linka 3 l4)
Městský ťrř'ad Jilemnice, odbor životního prostředí jako věcrrě a rnístrrě příslušný orgán výkonu
veřejné správy v oblastiodpadovélro hospodářství dle § 79 odst.4 písm. b) zákona č. l85/200l Sb., o
odpadech a o změně některýclr dalších zákonů, ye nlěni pozdějších předpisů, soulrlasí s akcí
VÍtkovice, Vunnovka rozšířerrí vodovodu na p. p. č.2111,161l1,16216,26911,2907,2912,293614,
293615, 293616, 293618, 293614,7 , 2936148, 2936151, 2936152, 2936153, 2936158, 2936l59, 2936177,
2936l'72,2936174,2936177,2936l'79,2936180,2936181,2936183,2936184,2936l85,2936189,2939 v
k. ú. Vítkovice v Krkonošíclr s následujícírni podmínkarrri:
. Odpady, které vzniktrou při výstavbě, rnusí být vyříděny a jedrrotlivé druhy využity, příp.

nabídnuty k dalšímu využití nebo recyklaci oprávněrré osobě, krorně těch, které nelze využít a je
třeba zajistitjejich řádné odstranětrí v souladu se zákonetn o odpadeclr.

o zvlášítlí důraz bude kladen na shrornažd'ovátrí nebezpečriých odpadů budou umíst'ovány do
vyčleněrrýclr uzavřených rrepropustných nádob a zabezpečer-rých tak, aby rrernohlo dojít k
neoprávněrré rnanipulaci s odpady nebo k úniku do prostoru rnirno rrádoby, Sběrrré nádoby
s odpady ,,N" budou opatřeny iderrtifikačnírni listy nebezpečných odpadů v souladu s požadavkern
zákona o odpadeclr a prováděcí vyhlášky č. 383/200l Sb.

o Se zetninatlri, které případně nebudou vyLržity v nlístě stavby, bude nakládáno v souladu se
zákonetn
č. 185/200l Sb., o odpadeclr a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

o U odpadu, u kterého ttelze vyloLrčit kontaminaci nebezpečnýtni látkarni, je nutné provést
hodnocení nebezpečných vlastlrostí odpadů dle zákona o odpadech. U odpadů potenciá|ně
kontaminovaných se provede test na vyloučení rrebezpečrrých vlastností, a to akreditovanou
laboratoří, podle v}sledku hodnocerlí bude l]avržen způsob nak|ádání a odstranění tolroto drulru
odpadu. Odpovědnost za nakládárrí s odpady vzrrikajícírni při stavbě bude sknovena v př,íslušr-ré
snllouvě uzavřené mezi investorem a dodavatelem stavby.

o O rrakládárrí s odpady a zpťtsobu jejiclr odstrarrění bude vedena evidence v provoztrí dokumetttaci
v souladu s požadavky vyhlášky 383/200l Sb.

o Neprodleně po dokončení realizace zánlěru zašle investor kopie dokladů o likvidaci všeclr odpadů
na Městský úřad Jilemnice, odbor životníIro prostředí,

Budou dodrženy podrnínky obsažerré ve vyjádřerrí spol. Česká telekomunikačrrí infrastruktura a.s.,
Olšanská 268116, l30 00 Praha 3 vydaného pod čj.: 801780i19 dne 10. 11.2019 (viz. příloha č.l
tohoto rozlrodnutí).
Budor"r dodržerry podrnínky obsažené ve vyjádř,ení spol. GridServices, s,r,o., Plynárerrská 49911,
Zábrdovice,602 00 Brno vydaného pod zttačkou 5002032581 dne 12. 11. 2018. (viz příloha č.2
tohoto rozhodnutí).
Budou dodrženy podmínky obsažetté v soulrlas s umístěnírn stavby a s provedením čirrností
v ochrantlém pásmu elektrického zaYízeni evidenčního čísla : LB/SM6631191OP ze dne 21.11.2019 (
viz příloha č. 3 tohoto rozlrodrrutí)
Stavba bude navržetta s olrledetn tla ocllranu stávajících vedetrí a zaí,ízení rlacház,e.lících se v danérn
prostorll, která rra požádátli investora vytyčí správcijednotlivýclr inženýrských sítí.
BLldou dodrženy podrnínky rozhodnutí o rrdělení výjimky vydaného Správou KRNAP, Dobrovskélro
3, 543 0l Vrchlabí pod značkou KRNAP 0347 512017 dne 30.5,201] .

Budou dodrženy podrnínky obsažené v závaznétn stanovisku Správy KRNAP, Dobrovskélro 3, 543 01
Vrclrlabí vydaného dne 21 .11.2019 pod značkou KRNAP 0871812019:
o Pozemky dotčené stavebrrí čirrností budou uvedeny do esteticky při|atelného stavLr.
o Bělrern prací bLrde zafirc,zeno zbytečnému vjíždění nreclratlizace do okolního teréltu louky,

k dopravě stavební techniky a rnateriálu bude vyLržito pouze stávající přístLrpové kornurrikace,
o Práce budou prováděny šetrrrě takovýnr způsobem, aby došlo k trrininralizování vliw stavební

7.

8,

9.



činnosti na okolní živoítlí prostředí.
o zemina zvýkopu bude deponována vjeho b|ízkosti apoužiía na úpravy terénu vprůběhu a po

ukončení prací.
o veškery nepotřebný materiál ze stavby bude odvezen tnitno úzerní KRNAp a jeho ochrannélro

pásnra. Zbytky materiálu zprací rnr"rsí být odvezeny a uloženy rra řárlném skládce či recyklovány.
PřípustIré je využití přebytečné zeminy/kamenů v ránrci povolenýclr stavebních prací v přilelrlém
izemí.

o Budou dodržerry podmínky stanovené v rozhodnutí o udělerrí výjirnky ze základniclr podmínek
zvláště clrrálrětrých druhů rostlin vydanélto Správou KRNAP pod čj.: 0347512017 ze dne
30.5.201].

o konečné terénrrí úpravy budou dokončeny do doby zahájení užívál"li stavby.
10. Br-rdou dodrženy podrnírrky obsažené ve vyjádření spol. ČeZ Distribuce, a.s., Teplická814lB,405 02

Děčín obsažené vydané pod značkou 1106599249 ze dne 21 .10.2019:
o zetnnílni pracerni při realizaci stavby nesrní dojít k narušení statiky podpěrnélro bodu nadzernního

vedení v rnajetku ČPZ Pistribllce, a.s.
. vodorovná vzdálenost od vnějšího líce stěrry vodovodu s naším podpěrným bodem nadzernnílro

vedení nn bude mirrirnálrrě 2m.
o při projektování a případné realizaci bucle respektován soulrlas s umístěním stavby a

s prováděrrírn činrrosti v ochrantrérn pásmu elektrického zařízení evidenčrrí číslo:
LB/SM663/19lOP a respektováno zaŤízeni distribLrčrrí soustavy v rnajetku ČPZ Oistribuoe, a.s.,
které se vdané lokalitě nachází, nebo jelrož výstavba se vdané lokalitě připravuje a je chráněno
ochrannýrn pásrnetn dle zákona č. 45812000 Sb,, § 46, nebo technickýrni nonrrarni, zejrnéna PNE
33 3302 a ČSN EN 50ll0-1 ed. 2, rninimální vzdálenost 1 metr od neizolovartých živých částí
nadzemnílro vedení nn. Stavebník zajistí oclrranu zailzení energelické společnosti v rozsalru
daném zákonem č. 458l2O00 Sb,, příslušrlýrni ČSN PNE tak, aby během stavební činttosti ani
jejírn následkern nedošlo kielro poškození. Vtéto souvislosti odpovídá za škody jak na zařízení
energetické společtrosti, Ák z,a škody vzrriklé na zdraví a rnajetku třetím osobám, Oclrranu
bezporuchového provozu zařízení errergetické společrrosti běhern stavby po jejím dokorrčení
zajistí sám nebo u svých dodavatelů zejrnérla títn, že bezezbytku splní podrnínky, které tvoř,í
nedílnou součást tohoto stanoviska nebo jsou k dispozici na intemetovýclr stránkáclr
l r t 1 ll : // u,_y4u,. 09i4!§!d]2ga c-_c_z,

o Nadzemní el. vederrí nízkého napětí nn do l kv není ze zákona clrrátrěno oclrrannýrn pásrnern. při
činnosteclr prováděnýclr v blízkosti vedení nn (práce v blízkosti) je nuttro dodržet bezpečnou
vzdálenost clanou normou ČSN EN 501l0-1ed. 2, rrrinimální vzdálenclst 1 metr od neizolovanýclr
živý ch částí nadzernního vedení nn.

o pokud dojde kpoškození energetickélro zaí,izení, neprodleně korrtaktujte call centrutn naší
společtrosti na telefon B00 850 860.

11. BLrdor"r dodržerry podrnínky Krajské hygienické stattice Libereckélro kraje se sídlem v Liberci, I{usova
íY.64,460 3l Liberec l, P. O, Box l4l obsažené v závanlém stanovisku vydanéln pod čj.: KHSLB
2458212019 ze dne 1 B ,1 1 .20 1 9:
o Dle požadavku § 5 odst. 11 zák. č.25812000 Sb., v platnérn znění budou před zalrájerrírn užíválrí

stavby předloženy dokutnenty dokládající, že materiály por,ržité rra stavbu vodovodů a přerušovací
šachty jsou sclrváleny pro styk s pitnou vodou,

o př'ed zahájením užívátli stavby bLrde předložen krácený laboratorní rozbor vzorku pitné vody
z rrovýclt částí vodovodů splňtrjící požadavky vyhl. č. 25212004 sb., kterou se stanoví hygienické
poŽadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitlré vody, v platném zrtění.
I{ozsah rozboru musí odpovídat drulru dodávané vody.

12, Před zahájenim zernních prací bLrdou vytyčena veškerá podzernní vedení a zalizení, naclrázející se v
danétrr prostoru. Tato zaiízeltí br,rdou i,ádně zabezpečena proti poškození. Dále je při provádění
stavebttíclr nebo jiných prací ittvestor Ilebo jírn pověřený subjekt povitten Lrčinit nezbytná opatření,



16.
17.
18.

19.
20.

aby rredošlo k olrrožení nebo poškození nadzemnílro vedení inženýrskýclr sítí.
13. Veškeré pozemky dotčené stavbou budou po dokončerrí prací uvedeny do původníIlo stavu. Případné

škody budou nahrazetry dle platnýclr předpisů.
14. Výkopy br.rdou paženy, řádně označeny a zabezpečerry proti pádu osob a zvíYat,
15. Stavebník je povinen ohlásit stavebnímu úřadu předem termíll zahďleni stavby, název a sídlo

stavebrrího podnikatele, který bude stavbu provádět. Změny v těclrto skutečnosteclr oznání
neprodleně stavebnímu úřadu, ohlašovat stavebnímu úYadu fáze výstavby podle plálru kontrolních
prohlídek stavby, umožtrit provedení kontrolní prolrlídky, a pokud tomu nebrání vážné důvody, této
pt ohlídky se zúčastnit,
Stavba vodnílro díla bude dokončena do konce 2023,
PřebytečIrá zcnina z výkopů bude odvezena na řízenou skládku.
Před zalrájerlím stavby vodrrího díla bude rra viditelnérn rnístě u vstupu na staveniště urnístěn štítek
"Stavba povolena", který obdrží stavebník, jakrnile toto rozlrodtrutí nabude právrrí rnoci. Štítek rnusí
být clrráněn před povětrnosttrími vlivy, aby údaje na ttěm uvedené zůstaly čitelné a poneclrál na
staveništi do závěrečrré kontrolní prohlídky stavby vodníIro díla.
Stavba musí být prováděna dodavatelsky stavebním podnikatelem.
Před započetím stavby bude vodoprávnímu úřadu písemně oznárnen název stavebnílro podrrikatele a
jrnéno stavbyvedoucího.

21. Po dokončení stavby bude na příslušný vodoprávní úřad podána žádost o kolaudační souhlas.
K žádosti požadujeme kromě povinných dokladů dle lyhlášky č. 183i2018 Sb., o náležitostech
rozhodnutí a dalších opatření vodoprávního úřadu a o dokladech předIdádaných vodoprávnímu
úřadu, ve znění pozdějších předpisů, doložit zejména doklad o předání stavby mezi zhotovitelem
a objednatelem, geometrické zaměření stavby, dokumentaci skutečného provedení stavby 2x,
doklady o provedení tlakoqých zkouškách vodovodů, o proplachu a dezinfekci vodovodů,
souhlas dotčených orgánů svydáním kolaudačního souhlasu, protokoly o kontrole provedení
uloŽení potrubí v případě křížení nebo souběhu jednotlivých sítí, doklady o použitých
materiálech, doklad o uložení přebytečné zeminy na řízenou skládku, protokol o kontrole
pracovníky provozu vodovodu a další.

O podaných námitkách účastníků íízení se rozhoduje takto:
V rár-nci vodoprávníllo řízení nebyly podány námitky.

odůvodnění

Městský úřad Jilemnice, odbor životního prostředí, obdržel dne 13. 1l. 201^9 ádost od Obce
Vítkovice, se sídlem Vítkovice 243,5l2 38 Vítkovice,ICO 00 276 260 o společné územní a stavební
povolení na stavbu ,,VÍTKOVICE, VURMOVKA -nozŠÍŘBNÍ VODOVODU,, na pozemcích
p.p.č. rra pozemcíclr p.p.č. 26911,2912,2936153, 2936152,2936151 ,2936l59,2936158,2936185,293614,
29361,71,2936l]2,2936148,2936147,293616,29361,74,2936lB9,293615 29361,7,7,2936181,2936l]9,
2936180,2936183,2936184,21l1,2907,16216,16l11 ap.p.č,2939 v kat, úzerní Vítkovice v Krkonošíclr.

V ř'ízení žadatele zastupr:ie na základě př,edložené plné rnoci lrrg. Hana Uhlířová, Rokytrrice nad .lizerou
449, 51 2 44 Rokytnice nad Jizerou, lČO 667 93 866.

Qkruh účastníků řízení b},l stanoven takto:
Učastníkern společného úzernního a stavebrrího řízení podle §94k a §94u stavebrlíIro zákorra a § 27 odst. 1

správrrího řádLr:

. Obec Vítkovice, Vítkovice 243,5l2 38 Vítkovice v Krkonoších, IČ 0027558l
o Zdeněk Řebíček, nar. l945, Knrochova 484, Kolín Il, 280 02 Kolírl
o Eva Řebíčková, nar.l947, Knrochova 4B4, Kolín II, 280 02 Kolín
o Petr Tťttrra, nar. 1949. Křížlice l6, Jestřabí v Krkonoších 5l4 0l .lilernnice



. Pavel Tůma, nar. 1947, Křížlice l l6, Jestřabí v Krkonoších 514 0l Jilernnice
r Mgr. Petr Bárta, nar. |971, Budovcova 625129, PoděbIady lll, 290 0l Poděbrady
o Jaroslav Nedbalý, nar,1966, Jesettiova 441l39, Poděbrady ll1,290 0l Poděbrady
o Jana Nedbalá, nar. l 965, Jeseniova 44] l39 , Poděbrady lll, 290 0 l Poděbrady
o Marie Karbusická, nar. 1969, Vítkovice 379, 512 38 Vítkovice
. Ing. Ivan Karbusický, nar. 1953, Vítkovice 379, 512 38 Vítkovice
o MUDr. Milič Řepa, nar. 1968, 2B5 01 Miskovice 146
o Leoš Kořírrek, nar.1963, Manželů Kotrbových 344, Běchovice, l90 |1 Praha 9
o Iveta Kořínková, nar.1964, Marrželů Kotrbovýclr 344, Běchovice, 190 ll Praha 9
o Petr Muclra, nar. 1953, Prokopa Velikého B61, Kolín III, 280 02 Kolín
o Pavel Král, nar. l961, Radovesnická 51, Štítary,280 02 Kolín
o Hana Žáková, t,lal,. 1946,Letná 42l l24,LiberecXlI - Staré Pavlovice, 460 01 Liberec
o Boleslav Peterka, nar. 1967, Vítkovice 226,512 38 Vítkovice
o Tamara Peterová, nar. 1972, Vítkovice 226, 5I2 38 Vítkovice

LJčastníkem společného ťlzemnílro a stavebnílro řízení podle §94k a §94u stavebrlího zákona a § 27 odst. l

správrrího řádu:
. ČEz Distribuce, a.s., Teplická87418,405 02 Děčín
. Česká telekomurrikační infi,astruktura a.s., Olšansk á 268116,1 30 00 Praha 3
o GridServices, s,r.o., Plynárenská 49911, 602 00 Zábrdovice, Bmo
o Povodí Labe, s,p., VítaNejedlého 95l/B, Slezské Předn-rěstí,500 03 llradec Králové

k žádosti b)rlo doložerro:
1. Seztram pozernků
2. Plná moc - zrnoctrění k zastupovárlí pro pí Ing. Hanu Uhlířovou,IČ 667 93 866
3. Rozlrodnutí Obecního úřadLr Vítkovice o.i,: oÚvír 4TD0|9 z 4. 11 .2019
4. Vyjádření obce Vítkovice - č.j.: oÚvftqsgt20l9 z 12. 1l, 2019
5. Stanovisko s. p. Povodí Labe, Víta Nejedlého 951, Hradec Králové , č. j.pLal20l9l041939

z 31. 10.2019
6. Stanovisko spol. s r. o. GridServices, Pl5márenská 499ll, Bmo - zn.: 5002032581 z 12. 11.2019
1 . Vyjádření a.s. Telco Pro Services, Dulrová 153113, Praha 4 zn.: 020099'732I z 6. 11 ,2019
8. Vy.iádření a.s.ČF,Z Distribuce, Teplická 874l8, Děčín lV-Podrnokly - zn.:0101207229 z6.11.2019
9. Soulrlas umístěním stavby a s prováděnírn činností v oclrrannétn pásrnu elektrického zaí,ízerlí

eviderrčrrí číslo: LB/SM 663l19lOP vydané a.s. ČEZ DistribLrce v Liberci dne 2l .1l .2019 pod značkou
1106426922lSM663

10. Vyjádřel:r"a,s.ČF,ZDistribuce,'Ieplická 8'7418,40502DěčínvydarrévLiberci dne21.11.2019pod
zrračkou 1 l 06599249/5M664

1 1 , Rozhodrlr-rtí Správy KRNAP, Dobrovskéh o 3, 543 0l Vrchlabí vydané pod značkou KRNAP
0347 51201] dne 30.5.201 7.

12. Sdělení a.s.ČP,Z lC'f Services, Dultová 153113,Praha 4 - zn.:O]0012801B z6.11.2019
13, Vy.jádřerlía.s.CETIN,Olšanská268116,Pralra3-č,.l.B01180l19z10.11,2019
14. Závazné stanovisko Správy KRNAP, Dobrovského3,543 0l Vrchlabí vydané pod značkoLr KRNAP

0877812019 dne 21 .11.2019
1 5. Stanovisko NATURA 2000 vydané Správou KRNAP, Dobrovskéh o 3 , 543 0 1 Vrclrlabí vydarré pod

značkou KRNAP 08828/20l 9 dne 2l .| l .20|9.
l6. Koordinované stanovisko MěLJ Jilen-rnice vydarré pocl spis. zn.: MU.II 3185l20l9lŽP dne 6,12.2019
77 . Závazné stanovisko Krajské hygienické stanice Libereckého kraje se sídlern v Liberci, Husova 64,

460 31 Liberec, P.O.Box |41,460 3 l Liberec vydarré pod čj,: KHSI-B 2458212019, sp. ztt. S-
KHSLB 2458212019 ze dne 18.11.20l9

18. Sotrhlasy vlastníků stavbou dotčených pozenlků



19. Hasičský záchranrtý sbor Libereckélro kraje, ťtzemní odbor Semily,nábŤeží Svatopluka Čecha l85,
5l3 0l Sernily vydaného pod čj,: HSLI-2823-3/SM-P-PRE ze ďne 5.prosince 2019.

20. 1x pD ve stupni DÚR/DSn (výtisk č. l),,VÍTKOVICE, VURMoVKA - RoZŠÍŘENÍ
VODOVODU" - hlavní projektant lng. Evžen Kozák, autorizovaný irrženýr pro s€vby vodního
lrospodářství ČKA IT 0000253

Podle ustanovení § 1l5 zákorra č.254l200l Sb., o vodách a o ztněltě některýclr zákonů (vodnízákon), ve
zt^tělli pozdějších předpisů a zákona č. 50012004 Sb., správní řád, ve zněrrí pozdějších předpisů oznárnil
příslušný vodoprávrrí úiad zal^lájelrí vodoprávního řízení všern znánýrn účastníkům Yízení i dotčenýrn
správním úřadůrn oztrátnením č. j.: PDMUJI1604612019, spis. zn.: MUJI 3376l2O19lŽP ze dne 20.11,
2019 bez ústnílro jednání Qrrístnilro šetření) s upozonrěllitn, že na námitky, které nebudou sděleny
nejpozději do l5 dnů od doručení oznátneni, rrebude možno, podle ustanovení § ll5 odst. 8 zákona č.
2541200l Sb., o vodáclr a o změltě někteIých zákorrů (vodní zákon), ve zI-tět-tí pozdějších předpisů, brát
zŤetel.

Vodoprávní úřad vydal výzvukzaplaceni správního poplatku pod čj.: PDMUJl l604612019 R 25l dne
l3.11.2019. Správní poplatek byl uhrazen drre l5.11.2019, Vodoprávrrí úřad si ověřil vlastníky stavbou
dotčenýclr pozemků v dálkovém přístupu do katastru nemovitostí. Vodoprávní úřad po prostudovárrí
projektové dokumentace a obdržerrí všech závazrtýcll stanovisek dotčených orgárrů neslrledal důvody,
které by brárrily ke schválení stavebnílto zálněru, proto rozhodl tak je uvedeno ve výrokové části tolroto
rozl-rodnutí.

poučení účastníků

Proti tomuto rozhodnutí rnťrže ťrčastrrík řízení podat podle ustanovení § 83 odst. l správrrího ř,ádu
odvolání, ve kterém se uvede, v jakérn rozsahu se rozlrodnutí napadá a dále rralnítaný rozpor s právnínri
předpisy nebo nesprávtlost rozhodnutí nebo řízení,jež rnu předcházelo, ve llrůtě l5 dnů ode dne jelro
ozllátnetrí ke Krajskérnu úřadtr Libereckého kraje podáním učiněnýrn u Městského úřadu Jilernrrice.
Odvolání se podává vpočtu l7 stejnopisů. Nepodá-li účastrrík potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je na
jeho náklady Městský úřad Jilernnice. Podané odvolání má v soula_du s ustanovením § 85 odst. 1jeho náklady Městský úřad Jilernnice. Podané odvolání má v soula_du s
správrrího řádu odkladrrý účinek. Odvolání jerr protiodůvodrrěrrí rozlrocllrutí je_

ltl ,

Ing. Václav Myslivec
iVedoucí od boru životního prostředí

příloha rozhodnutí:
l. vyjádření spol. Česká telekclnlr-rnikačrrí infrastt,uktura a.s., Olšanská268116,130 00 Praha 3 vydanélro
pod č j.: 801780/19 dne 10.1 1.2019
2, vyjádření spol. GridServices, s.r.o., Pl5márenská 49911, Zábrdovice,602 00 Bmo vyclanélro pod
značkou 5002032581 dne 12.11.2019
3. soulrlas s utnístěttím stavby a s prováděním čitrnosti v ochrattném pásmlr elektrickél"lo zařízelli
evidenčrrí číslo LB/SM663l19lOP ze detr 21.11.2019



Přílohy pro stavebníka:
1. ověřenou projektovou dokutnentaci - po nctb)líí právní ntoci bhoto rclzhodruttí.
2. Štítek "Stavba povolena" s uvedenílT údajů o stavbě - po nabytí prál,ní tttoc.i tohoío ttlzhodnttíí.,

Tento dokurnent musí být vyvěšen na úřední desce po dobu l5 dnů, l5. dnern po vyvěšení se písemnost
považuje za doručenou.

Datum r.yvěšení: .§l..1.{,.2oí 9 Datum sejmutí: ..{.Í_4, J,40-0

Současně úřad pro vyvěšení a podání zprávy o vyvěšení potvrzuje, že íato písemnost byla zveřejněrra
zpŮsobern urnožňujícíni dálkový přístup, podle věty druhé § 25 odst. 2 zákona50012004 Sb., správní řád.

Podpis oprávněné osoby, potvrzujici vyvěšení Podpis oprávněné osoby, potvrzr_rjící sejrnr_rtí

Sfu** Vítkowfrae
Razítko: Razítko: li] 0027t,2c0, Dlč cZ002762€0

íj ]2 iii] Vítkuvice v Xrl/b4Í
tel. 4tJ'| 5ii2 730
o bec@]vi i kni, írcvilr k. c;
wtvw.vitkovicevkrk. cz

#§ten vítkmvice
lč il027ť,2ti0, nlč czollzlozno
5 i 2 ;l6 i.li1 ;,orlce v Krkl !43

iť,íť,i,íil3jťíi* * .! [ /ffil
www.vrtkovicevkrk.cz 

\Doručí se:

1 . Obec Vítkovice, Vílkovic e 243, 512 38 Vítkovice v Krkonoších, lČ 002'7 558 l - prostředrrictvírn
zrnocněnkyrlě Ing. Hana Uhlířová,512 44 Rokytnice nad Jizerou 449,1ČO 66793866

2. ZderĚk Řebíček, rtar.1945, Ktnochova 484, Kolírr l1,280 02 Kolírt
3 . Eva Řebíčková, nar. l 947, Krnoch ova 484 , Kolín I], 280 02 Kolín
4. Petr Tůma, nar. 1949,Křížlice l 6, Jestr'abí v Krkonoších 5 14 0l Jilemnice
5. Pavel Tůrla, nar. l 947 , KŤižlice l l6, Jestřabí v Krkonoších 51 4 0l Jilemnice
6. Povodí Labe, s,p., Víta Nejedlého 95 l /B, S lezské Předrněstí, 500 03 Hradec Králové
'7 . Mgr, Petr Bárta, nar. l 97 ] , Budov cova 625l29, Poděbrady Il1,290 0l Poděbrady
8. Jaroslav Nedbalý, nar. l966,.leseniova 44]l39, Poděbrady |l1,290 01 Poděbrady
9. Jarra Nedbalá,nar.l965, Jeseniova 447l39, Poděbrady |l1,290 0l Poděbrady
10. Marie Karbusická, nar. 7969, Vítkovice 379,512 38 Vítkovice
1 1 . Ing. Ivan Karbusický, nar. 1953, Vítkovice 379, 512 38 Vítkovice
12. MUDr. Milič Řepa, nar. l 968, 285 0l Miskovice l 46
13. Leoš Kořínek, nar. l963, Marrželů Kotrbových 344, Běchovice, l90 ll Praha 9
14. Iveta Koř'ínková. nar. 1964, Manželťr Kotrbových 344, Běchovice, l 90 1 l Praha 9
15. Petr Muclra, nar. 1953, Prokopa Velikélro 861, Kolín lII,280 02 Kolín
1 6. Pavel Král, nar. 1961 , Radovesnická 5 1 , Štítary, 280 02 Kolín
17, Hana Žákov á, rtar. 1 9 46, Letná 42 1 l24, Liberec X I l - Staré Pavlovice. 460 0 1 Liberec
18. Boleslav Peterka, nar. 796'7 , Vítkovice 226, 512 38 Vítkovice
19. Tatlara Peterová, nar.1972, Vítkovice 226,512 3B Vítkovice
20. ČEZ Distribuce, a.s.. TeplickáB'74l8,405 02 Děčín
21, Česká telekonrunikačrrí irrfrastrLtktura a.s., Olšanská 2681l6,130 00 Pralra 3
22, GridServices, s,r.o., Plynárenská 49911, 602 00 Zábrdovice, Brno

Doručí se veřejnou vyhláškou:
ostatní účastníci řízení vlastttík soLrsedního pozemku nebo stavby tra tlětn, rnůže-li být jeho vlastnické
právo navrhoval]oLl stavbou př,ínlo dotčerlo pozenlky p.p.č.269l7,2]016,2B1^280l1.273l1,24512, st.p.36.



p.p.č.24112,243l1,21813,2936110,21112,19B/3, l9811,2936l73,2936187,2936146,162l],16ll],165l]l,
15011,14813,15012, st.p.č.49, p.p.č.14512,14511,15112,161lB,2936115,2936176,2936145,2936178,115,
114,9614,9615,'/l, 119,2l4, st.p.č. 50, p.p.č.293618,5l4, 118,2212,21l2a p.p.č. ]5]13 v kat. úzerní
vítkovice v krkonoších.

Úřad pro vyvěŠení a podání zprávy o datu vyvěšení a sejmutí (doručení jednotlivě)
Městský ťrřad Jilemnice, Masarykovo náměstí 82,514 01 Jilernnice
Obecní úřad Vítkovice, 512 38 Vítkovice 243

Dotčené organy státní správy:.
1, MěU Jilernnice, odbor UPSR
2. Krajská lrygienická stanice Libereckélro kraje, Husova 186164,460 01 Liberec 1

3. Hasičský záchrantlý sbor Libereckého kraje, úze,nri odbor Sernily, Nábřeží Svatopluka Čecha l85,
5 l3 01 Semily

4. Sekce ekottornická a majetková MO, odclělerlí ochrany úzetnních zájrnů Pardubice, 'I'epléIro l899, 530
02 Pardubice

5. Správa KRNAP, Dobrovskélro3,543 01 Vrchlabí

10


