
Městský úřad Brandýs nad Labem-Stará Boleslav    
Masarykovo náměstí 1/6 
250 01 Brandýs nad Labem-Stará Boleslav 
 

 

 
www.brandysko.cz 
epodatelna@brandysko.cz  
ID datové schránky: c5hb7xy 

 

Odbor životního prostředí 
 
Váš dopis čj.: 

 
- 

Ze dne: 
Naše čj.: 

23. 5. 2019 
MÚBNLSB-OŽP-633/2021-KRM 

Město Brandýs nad Labem-Stará Boleslav 
Masarykovo náměstí 1/6 
250 01 Brandýs nad Labem-Stará Boleslav 
 
 

Naše sp. zn.: OŽP-16920/2019-KRM 
  
Vyřizuje: Mgr. Michaela Krajíčková 
Tel.: 326 653 853 
E-mail: michaela.krajickova@brandysko.cz 
  
Datum: 4. 1. 2021 

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA 

R O Z H O D N U T Í 

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., správního řádu, kterým je: Město Brandýs nad Labem-Stará Boleslav, 
Masarykovo náměstí 1/6, 250 01 Brandýs nad Labem-Stará Boleslav, IČ: 00240079, po 
provedeném řízení podle ust. § 115 vodního zákona 

I .  s c h v a l u j e  s t a v e b n í  z á m ě r  

podle ustanovení § 15 odst. 1) vodního zákona, podle § 94j a 94p stavebního zákona: 
 
k provedení stavby: 

SO 01 Výtlačný řad z vrtu BP-1 ČS Motorlet – HDPE D110 o celkové délce 1306,5 m na 
pozemcích parc. č. 2120/3, 2120/2, 2163/2 a 2162/1 v k. ú. Stará Boleslav a parc. č. 395/4, 
374/26, 374/2 v k. ú. Lhota u Dřís 

SO 02 Čerpací vrt BP-1 – vrtaná studna hloubky 10, 5 m včetně oplocení o celkové délce 
24 m na pozemku parc. č. 374/2 v k. ú. Lhota u Dřís 

SO 03 Přípojka NN pro vrt BP-1 ČS Motorlet – přípojka  o celkové délce 1308 m na 
pozemcích parc. č. 2120/3, 2120/2, 2163/2 a 2162/1 v k. ú. Stará Boleslav a parc. č. 395/4, 
374/26, 374/2 v k. ú. Lhota u Dřís 

pro účel: zásobování obyvatelstva vodou 
 
Souřadnice (S-JTSK): 
Vrt BP-1  X= 1030698,00  Y= 723099,00 

mailto:jana.chvojkova@brandysko.cz
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Výtlačný řad X= 1030702,30 Y= 723102,30 
X= 1031733,86   Y= 722500,36 

 
Účastníci řízení na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:  

Účastník řízení podle § 27 odst. 1 správního řádu: 
Město Brandýs nad Labem-Stará Boleslav, Masarykovo náměstí 1/6, 25001 Brandýs 
nad Labem-Stará Boleslav 

Účastníci řízení podle § 27 odst. 2 správního řádu: 
1. Obec Lhota, Boleslavská 47, 27714 Lhota 
2. Vojenské lesy a statky ČR, s. p., Pod Juliskou 1621/5, 16000 Praha – Dejvice 
3. Stavokomplet spol. s. r. o., Královická 251, 250 01 Zápy 
4. Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Dlážděná 1003/7, 11000 Praha - 

Nové Město 
5. Ministerstvo obrany ČR, sekce ekonomická majetková, Odbor ochrany územních 

zájmů Praha, Tychonova 1, 160 01 Praha 6 
6. Thyramen, a. s., Sokolovská 394/17, 186 00 Praha 8 
7. CETIN, a.s., Olšanská 2681/6, 1300 00 Praha 3 
8. Vlastníci pozemků parc. č. 2120/2, 2155/12,2155/11, 2155/10, 2155/9, 2155/8, 

2155/7, 2955/1, 2155/6, 2155/5, 2155/4, 2155/3, 2155/15, 2155/2, 2120/1, 2163/5 
v  k. ú. Stará Boleslav   

 

I I .  s t a n o v u j e  p o d m í n k y  p r o  p r o v e d e n í  v o d n í h o  d í l a  

1. Stavba bude umístěna v souladu se situačním výkresem, který je součástí projektové 

dokumentace a který obsahuje výkres současného stavu území se zakreslením stavebního 

pozemku, požadovaným umístěním stavby, s vyznačením vazeb a vlivů na okolí, zejména 

vzdáleností od hranic pozemku a sousedních staveb. 

2. Vodní dílo bude provedeno podle projednané a ověřené projektové dokumentace. 

Ověřené vyhotovení dokumentace je pro stavebníka nedílnou součástí tohoto 

rozhodnutí.  

3. Stavebník odpovídá za to, že veškerá nadzemní a podzemní vedení nebudou stavbou 

dotčena, z tohoto důvodu zajistí jejich vytyčení v terénu. Při křížení nebo souběhu budou 

dodrženy podmínky podle ČSN 736005 Prostorová úprava vedení technického vybavení. 

Výkopové práce v ochranném pásmu sítí budou prováděny ručně bez použití 

pneumatických nebo elektrických nástrojů. Pokud dojde při akci k odkrytí podzemního 

vedení, je nutné zajistit jeho řádné zabezpečení proti poškození. Před záhozem musí být 

k prohlídce stavu komunikačního vedení přizván zástupce vlastníka vedení. 

4. Bude dodrženo ochranné pásmo vodovodního řadu a kanalizační stoky dle § 23 zák. č. 

274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých 

zákonů, v platném znění. 

5. Před zahájením stavby bude provedeno vytyčení stávajících sítí. 

6. Budou dodrženy podmínky jednotlivých vlastníků a správců podzemních vedení týkající se 

oznámení předání staveniště a technologického postupu zemních prací. 
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7. Po dokončení stavby požádá stavebník zdejší odbor o kolaudační souhlas vydaný dle § 122 

stavebního zákona a předloží veškeré potřebné doklady, včetně PD skutečného provedení 

stavby (dojde-li ke změnám stavby), geodetického zaměření stavby v kopii katastrální 

mapy, včetně polohopisných souřadnic X a Y v systému S-JTSK, zápisu o předání a 

převzetí stavby, stavebních deníků, atestů použitých materiálů, včetně souhlasu orgánu 

ochrany veřejného zdraví s použitím pro styk s pitnou vodou, tlakové zkoušky 

vodovodního, dokladu o provedení proplachu a dezinfekci vodovod. potrubí, rozboru 

vody z vodovod. potrubí a vrtu, doklad o provedení revize elektroinstalace, doklad o 

nezávadném uložení výkopové zeminy a ostatního nepotřebného materiálu, doklad o 

funkčnosti signal. vodiče, doklad o splnění podmínek ohledně archeologického 

výzkumu, doklady o vytýčení zařízení přísl. správců, doklad o vytýčení stavby a doklady 

prokazujících splnění podmínek tohoto stavebního povolení.  

8. Stavba bude dokončena do 12/2022 

9. Stavba bude provedena dodavatelským způsobem oprávněnou osobou nebo organizací 
k provádění vodohosp. staveb. Zdejšímu odboru bude předem oznámen termín zahájení 
stavby. 

10. Před zahájením zemních prací požádá stavebník provozovatele o vytýčení stávajícího 

vodovodu a kanalizace. 

11. Před započetím stavby bude stavební činnost oznámena v dostatečném předstihu 

nejméně dva týdny předem Archeologickému ústavu AV ČR, Letenská 4, 118 01 Praha 1. 

12. Provozovatel vodovodu bude přizván ke kontrolám uložení a obsypu potrubí vodovodu, 

dále k tlakovým zkouškám, proplachu a desinfekci, k odběru kontrolních vzorků a ke 

zkoušce intenzifikačního vodiče. Dále ke zkoušce vodotěsnosti stok. Nové úseky 

vodovodu mohou být propojeny na stávající vodovod teprve po provedení rozboru vody 

odsouhlaseného správcem VAK.  

13. Je nutno mezi zhotovitelem a provozovatelem projednat podmínky a režim vstupu do 

ochranných pásem a rozsah asistence provozovatele při stavebních pracích. 

14. Do zaploceného ochranného pásma I. stupně stávajícího jímacího objektu „Hájovna“ a 

zaploceného areálu ČS Motorlet musí být po dobu trvání stavby zamezeno přístupu 

nepovolaných osob. 

15. Stavba musí být provedena s minimalizací ovlivnění a omezení vodárenského provozu, tj. 

s minimem krátkých časově omezených odstávek. Je třeba s dostatečným předstihem 

s provozovatelem projednat harmonogram prací. 

16. Při práci v ochranném pásmu stávajícího vodovodu je nutno překopy provádět ručně s 
maximální opatrností. 

17. Napojení vodovodu na stávající zařízení bude provedeno pouze za přítomnosti 

odpovědných pracovníků provozovatele vodovodní sítě. 

18. Poklopy armatur na připojovacím vodovodním řadu musí být vyzvednuty do nivelety 

vozovky. Šoupátkové a hydrantové poklopy budou v nezpevněných komunikacích, 

zajištěny proti poklesu, obetonovány a odlážděny dvěma řadami ženských kostek o 

rozměru min.  100/100 mm.  V zeleném pásu budou poklopy vyzvednuty cca 100 mm 

nad terénem a odkládáním.  Na zemědělských obdělávaných pozemcích budou poklopy 
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ovládání armatur vodovodu vyzvednuty pomocí hutněného zásypu ve skoku DN 1 000 

nebo svahovaného násypu 300 až 500 mm nad okolním terénem, odkládáním a 

opatřením označených tyčí.  Vyhledávací vodič vodovodu bude vyveden do poklopů 

armatur, na obsyp potrubí a kabeláže bude umístěna výstražná folie relevantní barvy.  

Veškeré armatury budou osazeny teleskopickými zemními soupravami a budou jištěny 

proti poklesu ovládání podkladové deskou. 

19. Provozovatel vodovodu bude přizván v dostatečném předstihu ke komplexním zkouškám 

technologického vystrojení připojeného vrtu, úpravy na technologii čerpací stanice, 

systému řízení a dálkového přenosu provozních dat na dispečink. 

20. Konstrukce a provedení vrtu musí být zajištěno proti vniknutí dešťových vod a nečistot 

do vrtu. Při provádění vrtu musí být zajištěno zejména dostatečné odvětrání a před 

vstupem do vrtu musí být provedena zkouška o nezávadnosti ovzduší ve vrtu. 

21. Po vybudování vrtu a před povolením jeho užívání je nutno vrt vyčistit, vymýt, a po 

náležitém odčerpání zajistit odebrání vzorku vody pro provedení rozboru vody. 

22. Bude zpracován provozní řád vodního díla a předám k odsouhlasení provozovateli před 

uvedením do provozu. 

23. Stavba bude při realizaci šachty nad vrtem vč. jeho příslušenství a při pokládce 

propojovacího řadu včetně kabeláže průběžně výškopisně a polohopisně zaměřována.  

Na základě tohoto zaměření bude vypracován projekt skutečného provedení stavby.  

Provozovateli bude předáno jedno paré tohoto projektu včetně el.  datového nosiče s 

digitálním zaměřením (ve formátu *.dwg). 

24. Během realizace stavby je zapotřebí se řídit technickými standardy provozovatele, které 

podrobně upravují zásady a způsob komunikace a součinnosti s provozovatelem. 

25. Budou dodrženy požadavky na řešení stavby spol. Stavokomplet spol. s.r.o., uvedené ve 

vyjádření k PD ze dne 17. 4. 2019 pod č. j. 012V/2019/Br.  

26. Vytěžená zemina, která nebude využita v místě pro úpravu terénu, a jiné stavební 

odpady budou uloženy podle druhu a kategorie odpadů a na základě jejich skutečných 

vlastností na schválené úložiště, odpady využitelné jako druhotné suroviny budou 

nabídnuty k využití. 

27. Při realizaci stavebních prací nesmí dojít k ohrožení jakosti povrchové ani podzemní vody 

a k úniku závadných látek do vod a půdy. Stavba musí být provedena šetrně tak, aby 

nedošlo v důsledku stavby k trvalé erozi a narušení půdního pokryvu. 

28. Do doby kolaudace stavby musí být stanoveno ochranné pásmo vodního zdroje BP-1. 

29. Při stavbě v ochranném pásmu lesa bude stavebník dodržovat základní povinnosti 

ochrany pozemků určených k plnění funkcí lesa v ustanoveních § 13 odst. 2 a 3 lesního 

zákona 289/1995 Sb. Zahájení stavební činnosti v ochranném pásmu lesa oznámí 

stavebník na Lesní správě Lipník – Ing. Vladimír Prokop, tel. 326 307 685. 

30. Vlastník staveb je povinen na svůj náklad provést nezbytně nutná opatření, kterými 

budou jeho stavby zabezpečeny před škodami způsobenými zejména pádem stromů atd. 
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31. Na lesních pozemcích nebude skladován žádný materiál. Nedojde ke znečišťování lesních 

porostů výkopovým materiálem ani jiným stavebním odpadem v souvislosti s realizací 

stavby a v budoucnu ani jiným možným odpadem. 

32. Po ukončení stavebních prací budou dotčené lesní pozemky uvedeny do původního 

stavu. 

33. Vzhledem ke stavebnímu zásahu do pozemků ve správě VLS je dále nutno před kolaudací 

stavby sjednat sepsání smlouvy o věcném břemeni s Ing. Vohankovou ze státního 

podniku VLS ČR Praha, tel. 220 405 183. 

34. Během realizace stavby budou dodrženy podmínky stanovené v rozhodnutí 

vodoprávního úřadu o stanovení ochranného pásma vodních zdrojů (č. j. Vod 1007/86 ze 

dne 8. 7. 1986). 

35. Stavba bude navržena a provedena tak, aby ani v budoucnu nedošlo k porušení její 

funkce vlivem provozu dráhy. 

36. Realizací stavby nesmí být nepříznivě ovlivněny drážní objekty a zařízení v majetku SŽDC. 

Současně nesmí být stavbou ohrožena bezpečnost dráhy a drážní dopravy ani nesmí být 

narušena plynulost železničního provozu. 

37. Realizace stavby musí respektovat provoz dráhy a rozsah drážních zařízení. V důsledku 

stavby nesmí dojít ke ztížení nebo zamezení přístupu a údržby objektů a zařízení v 

majetku SZDC. Musí být dodrženy veškeré platné předpisy, normy a legislativa. Zahájení 

prací v ochranném pásmu dráhy ohlásí investor písemně 14 dní předem OR Praha na e-

mailovou adresu orphatech@szdc.cz a Správě tratí Nymburk (STO Všetaty) p. Aleš Poliak, 

tel. 601 367 930. 

38. Stavební činnost se nachází v blízkosti elektrizované trati se stejnosměrným napětím 3kV, 

kde je nutno respektovat veškeré platné normy, předpisy a zakázané činnosti v blízkosti 

TV pod napětím zejména dle ČSN EN 50 110 - 1.ed. 3 a TNŽ 34 3109. Realizace stavebních 

prací musí respektovat "minimální hranici přiblížení stavby" k trakčnímu vedení dle ČSN 

34 1530. Vzdušné vzdálenosti mezi živými částmi trakčního vedení a stavbami nebo 

konstrukcemi spojenými se zemí jsou stanoveny v ČSN EN 50119. V případě, že stavební 

činnost bude realizována za hranicí výše uvedeného prostoru, musí být na TV zajištěna 

napěťová výluka a stávající TV jako celek musí být chráněn před poškozením. Stavební 

práce musí být realizovány takovým způsobem, aby eliminovaly mechanické poškození 

podpěr trakčního vedení včetně jejich základů. Veškeré zemní práce uskutečňované v 

blízkosti stávajících trakčních podpěr, nesmí narušit jejich statiku a musí respektovat 

jejich ochranné pásmo. 

39. V zájmovém území jsou vedeny kabelové trasy VN 6kV s příloží ve správě Správy 
elektrotechniky a energetiky (SEE) OŘ Praha. Kabelové vedeni nesmí být nijak dotčeno, 
veškeré kabelové vedení je nutné s předstihem vytrasovat. Je nutno zachovat ochranné 
pásmo kabelů dle EZ č. 458/2000 Sb. § 46 v platném znění, včetně zákazu přejíždění 
kabelů vozidly s hmotností nad 6 t. Veškeré zemní práce v jejich blízkosti je nutno 
provádět ručně za zvýšené opatrnosti. Veškeré stavební práce v blízkosti zařízení ve 
správě SEE Praha musí být prováděny pod technickým dohledem správců zařízení. 
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40. Budou splněny veškeré podmínky Správy železniční dopravní cesty, státní organizace 
uvedené ve stanovisku ze dne 25. 4. 2017 pod zn. S 8538/S-13148/2017-SŽDC-OŘ PHA-
710-Rie.  

41. Budou splněny veškeré podmínky Ministerstva obrany ČR uvedené ve stanovisku ze dne 
8. 6. 2017 pod sp. zn.95348/2017-8201-OÚZ-PHA. 

42. Při stavbě dojde ke křížení kanalizačního sběrače ve vlastnictví spol. Thyramen a.s, 
z tohoto důvodu musí být před zahájením prací provedena kopaná sonda za účelem 
ověření horní hrany kanalizace. Křížení kanalizačního sběrače bude provedeno 
protlakem. Zahájení prací ohlásí investor vlastníkovi kanalizace minimálně 14 dní před 
započetím stavebních prací. 

43. Kontrolní prohlídky stavby budou prováděny ve smyslu předloženého plánu kontrolních 

prohlídek. 

44. Stavba se nesmí dotknout zájmů vlastníků sousedních pozemků a nemovitostí, budou 

řádně zajištěny současné vstupy i vjezdy. 

 

Stručný popis projektu:  

SO 01 Výtlačný řad z vrtu BP-1 ČS Motorlet 

Propojení čerpací stanice se zdrojem surové vody na prameništi Motorlet bude realizováno 

novým přívodním řadem, který umožní doplnění stávajícího zdroje a tím i plného využití 

obou pramenišť pro distribuci pitné vody do všech připojených nemovitostí. 

Přívodní řad vedený do vrtu BP-1 bude realizován z HDPE v profilu 110x10 mm pevnostní 

skupiny PE100 SDR11 v celkové délce 1306,5m. 

Výtlak z vrtu BP-1 bude přiveden do objektu čerpací stanice Motorlet, v místě 

technologického kanálu vedeného podél severní stěny v podlaze místnosti ČS. Potrubí 

výtlačného řadu bude připojeno do stávajícího potrubí surové vody přes T-kus. Před 

napojením so společného potrubí bude instalován na výtlačném řadu z vrtu BP-1 indukční 

průtokoměr a uzavírací šoupě. 

SO 02 Čerpací vrt BP-1  

Stavební objekt čerpacího vrtu BP-1 zahrnuje ochranou stavbu vlastního vrtu včetně 

vymezení prostoru kolem zdroje drátěným oplocením. Tento objekt také obsahuje 

prefabrikovanou komoru pro umístění armatur na potrubí výtlaku z vrtu do čerpací stanice 

pitné vody, s vodotěsným vstupem a oplocení drátěným pletivem výšky 1,8 m. 

Účelem objektu je zajištění bezpečného jímání a čerpání surové vody pro čerpací stanici a 

vodojemy v obou městských aglomeracích Brandýs nad Labem – Stará Boleslav. 

SO 03 NN pro vrt BP-1 ČS Motorlet 

Stavební objekt řeší napájení čerpacího vrtu ze stávajícího elektroměrového rozvaděče 

umístěného v prostoru čerpací stanice Motorlet. Kabelem AYKY 3x95+70 uloženým ve 

výkopu a PVC hadici Kopoflex v celkové délce 1308m. 

Další podrobnosti jsou uvedené v projektu zpracovaném Ing. Pavlem Čurdou v březnu 2019, 
číslo zakázky 2019 01. 
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III. p o v o l u j e 

podle § 8 odst. 1 písm. b) bod 1. vodního zákona 

odběr podzemních vod z vrtané studny BP- 1 na pozemku parc. č. 374/2 v k. ú. Lhota u Dřís 
v množství prům. 3,0 l/s, max. 3,5 l/s, max. 9 374 m3/měs., max. 95 000 m3/rok 

účel odběru podzemních vod: zásobování obyvatelstva vodou 

Povolení odběru podzemních vod: do 31. 12. 2030 

Číslo hydrogeologického pořadí: 1-05-04-0090-0-00 

Hydrogeologický rajón: 4521 

 

Poloha místa nakládání s vodami v systému S-JTSK: X= 1030698,00    Y= 723099,00 
 

Odběr podzemní vody se povoluje bez ohledu na její kvalitu.                                 
 
Účastníci řízení na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:  

Účastník řízení podle § 27 odst. 1 správního řádu: 
Město Brandýs nad Labem-Stará Boleslav, Masarykovo náměstí 1/6, 25001 Brandýs 
nad Labem-Stará Boleslav 

Účastník řízení podle § 27 odst. 2 správního řádu: 
Obec Lhota, Boleslavská 47, 27714 Lhota 

 

I V .  s t a n o v u j e  p o d m í n k y  o d b ě r u  p o d z e m n í c h  v o d  

1. Množství odebírané podzemní vody bude měřeno zařízením, jehož správnost musí být 
ověřena a provedeno podle ustanovení § 10 odst. 1) vodního zákona a navazující 
vyhlášky. 

2. Ohlašovací povinnost bude plněna dle § 126 odst. 6) vodního zákona. 

3. Provozní snížení hladiny nepřekročí 5,6 m od odměrného bodu, kterým je současný 
okraj zárubnice. 

O d ů v o d n ě n í 

I. K vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení k vodnímu dílu se kladně 
vyjádřili tito účastníci vodoprávního řízení: 

1. Stavokomplet, spol. s.r.o., Královická 251, 250 01 Zápy ze dne 17. 4. 2019 pod zn. 
012V/2019/Br 

2. Obec Lhota, Boleslavská 47, 27714 Lhota ze dne 21. 3. 2017 pod č. j. 23/17 a ze dne 9. 
12. 2020 pod č. j. TR-244/2020 

3. Vojenské lesy a statky ČR, s.p., Pod Juliskou 1621/5, 16000 Praha – Dejvice ze dne 28. 3. 
2017 

4. Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Dlážděná 1003/7, 11000 Praha - 
Nové Město ze dne 25. 4. 2017 pod zn. S 8538/S-13148/2017-SŽDC-OŘ PHA-710-Rie 
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5. Ministerstvo obrany ČR, sekce ekonomická majetková, Odbor ochrany územních zájmů 
Praha, Tychonova 1, 160 01 Praha 6 ze dne 8. 6. 2017 pod sp. zn.95348/2017-8201-
OÚZ-PHA 

6. Thyramen, a.s., Sokolovská 394/17, 186 00 Praha 8 ze dne 29. 3. 2019 
7. CETIN, a.s., Olšanská 2681/6, 1300 00 Praha 3 ze dne 24. 1. 2018 pod č. j. 519900/18 

a tyto dotčené orgány státní správy a organizace: 
1. MěÚ Brandýs nad Labem, Odbor životního prostředí, Masarykova náměstí 1/6, 250 01 

Brandýs nad Labem – č.j. OŽP-40730/2017-FILSI ze dne 13. 6. 2017 
2. MěÚ Brandýs nad Labem, orgán územního plánování, Masarykovo náměstí 1/6, 250 01 

Brandýs nad Labem – č.j. OSÚÚPPP-32641/2019-PERRE ze dne 12. 4. 2019 
3. MěÚ Brandýs nad Labem, úsek stavebního úřadu, Masarykovo náměstí 1/6, 250 01 

Brandýs nad Labem – č.j. MÚBNLSB-OSÚÚPPP-55032/2019-SIEZD ze dne 1. 7. 2019 
4. Povodí Labe, s.p., Víta Nejedlého 951, 500 03 Hradec Králové – stanovisko správce 

povodí č.j. PVZ/18/45958/Mf/0 ze dne 12.11.2018 
5. KHS Stř. Kraje se sídlem v Praze, Dittrichova 17, 128 01 Praha 2 – souhlasné závazné 

stanovisko č.j. KHSSC 17003/2019 ze dne 3.5.2019 
6. Archeologický ústav AV ČR Praha, v.v.i., Letenská 4, 118 01 Praha 1 ze dne 15. 7. 2019 

pod č.j. ARUP-5778/2019 
7. Drážní úřad, Wilsonova 300/8, 121 06 Praha ze dne 22. 5. 2017 pod zn. MP-

SOP1040/17-2/Rj; DUCR-29029/17-Rj 
8. Vojenský lesní úřad, Tychonova 1, 160 01 Praha 6 ze dne 15. 5. 2017 pod č. j. SpMO 

17443/2017-4707/3 

II. Výsledek vodoprávního řízení:  

Dne 23. 5. 2019 požádal stavebník o vydání společného územního rozhodnutí a stavebního 
povolení ve smyslu ust. § 94j stavebního zákona a o povolení k nakládání s vodami podle § 8 
odst. 1 písm. b) vodního zákona. Tento den bylo zahájeno řízení. Jednání v této věci bylo 
svoláno pozvánkou zdejšího odboru ze dne 10. 7. 2019 pod č. j. MÚBNLSB-OŽP-52241/2019-
KRM. Do dne jednání nebyly vzneseny žádné námitky ani připomínky. Ústní jednání se 
konalo dne 6. 8. 2019. Při ústním jednání byl vznesen požadavek obce Lhota na doplnění 
hydrogeologického posudku. Dne 8. 8. 2019 pod č. j. MÚBNLSB-OŽP-80085/2019-KRM bylo 
řízení přerušeno. Na základě žádosti ze dne 11. 12. 2019 byla dne 15. 1. 2020 pod č. j. 
prodloužena lhůta k doplnění požadovaných dokladů. Vzhledem k projednávání souhlasu se 
stavbou s majiteli pozemku, kterým prochází stavba výtlačného řadu (tj. pozemek parc. č. 
2120/2, k. ú. Stará Boleslav) bylo dne 2. 3. 2020 požádáno o další prodloužení lhůty 
k doplnění dokladů. Dne 23. 3. 2020 pod č. j. MÚBNLSB-OŽP-25284/2020-KRM bylo vydáno 
rozhodnutí o prodloužení lhůty k doplnění požadovaných dokladů. Dne 24. 7. 2020 na 
základě kupní smlouvy došlo ke změně vlastníka pozemku parc. č. 2120/2, k. ú. Stará 
Boleslav, kterým se stal stavebník, tj. Město Brandýs nad Labem-Stará Boleslav, Masarykovo 
náměstí 1/6, 250 01 Brandýs nad Labem-Stará Boleslav. Dne 9. 12. 2020 byl zdejšímu odboru 
doručen souhlas obce Lhota se stavbou nového vrtu BP1 na pozemku parc. č. 374/2 v k. ú. 
Lhota u Dřís, který bude proveden na základě hydrogeologického posudku z roku 2019, který 
byl předložen společně s žádostí o vydání společného stavebního povolení a povolení 
k nakládání s podzemními vodami dne 23. 5. 2019. Tímto dnem byly doloženy veškeré 
potřebné doklady. 
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Vodoprávní úřad v provedeném společném řízení přezkoumal předloženou žádost a zjistil, že 
jejím uskutečněním nejsou ohroženy zájmy chráněné stavebním a vodním zákonem, 
předpisy vydanými k jejich provedení a zvláštními předpisy. Umístění stavby je v souladu se 
schválenou územně plánovací dokumentací a vyhovuje obecným požadavkům na výstavbu. 

Bylo proto rozhodnuto, jak je uvedeno ve výroku tohoto rozhodnutí. 

Stavba může být zahájena po právní moci tohoto rozhodnutí. 

Toto rozhodnutí má platnost dva roky ode dne nabytí právní moci. V případě, že udělené 
povolení nebude v tomto termínu využíváno, pozbývá platnosti a je třeba o povolení znovu 
žádat. 

Budou dodrženy podmínky uvedené ve vyjádření a rozhodnutí dotčených orgánů státní 
správy k tomuto záměru.  
 

P o u č e n í   ú č a s t n í k ů 

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 

 

Mgr. Michaela Krajíčková 
referentka odboru životního prostředí 
oprávněná úřední osoba 
 
 
Obdrží na doručenku: 

Účastník řízení podle § 27 odst. 1 správního řádu: 
Město Brandýs nad Labem-Stará Boleslav, Masarykovo náměstí 1/6, 25001 Brandýs 
nad Labem-Stará Boleslav 

Obdrží veřejnou vyhláškou dle § 144 odst. 2 správního řádu: 

Účastníci řízení podle § 27 odst. 2 správního řádu: 
1. Obec Lhota, Boleslavská 47, 27714 Lhota 
2. Vojenské lesy a statky ČR, s.p., Pod Juliskou 1621/5, 16000 Praha – Dejvice 
3. Stavokomplet spol. s. r. o., Královická 251, 250 01 Zápy 
4. Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Dlážděná 1003/7, 11000 Praha - 

Nové Město 
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5. Ministerstvo obrany ČR, sekce ekonomická majetková, Odbor ochrany územních 
zájmů Praha, Tychonova 1, 160 01 Praha 6 

6. Thyramen, a.s., Sokolovská 394/17, 186 00 Praha 8 
7. CETIN, a.s., Olšanská 2681/6, 1300 00 Praha 3 
8. Vlastníci pozemků parc. č. 2120/2, 2155/12,2155/11, 2155/10, 2155/9, 2155/8, 

2155/7, 2955/1, 2155/6, 2155/5, 2155/4, 2155/3, 2155/15, 2155/2, 2120/1, 2163/5 
v  k. ú. Stará Boleslav   

 
Na vědomí: 

1. Krajská hygienická stanice Středočeského kraje, Dittrichova 329/17, 128 01 Praha 2 
2. MěÚ Brandýs nad Labem-Stará Boleslav, odbor stavebního územního plánování a 

památkové péče, Masarykovo náměstí 1/6, 25001 Brandýs nad Labem-Stará Boleslav 
3. Povodí Labe, státní podnik, V. Nejedlého 951, 500 03 Hradec Králové 
4. Archeologický ústav AV ČR, Letenská 4, 118 01 Praha 1 
5. Vojenský lesní úřad, Tychonova 1, 160 01 Praha 6 
6. Drážní úřad, Wilsonova 300/8, 121 06 Praha 2 
7. Městys Všetaty, stavební úřad, T.G.Masaryka 69, 277 16 Všetaty 
8. Státní fond životního prostředí ČR, Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11 (po nabytí 

právní moci) 
 

Tato rozhodnutí bude doručeno „veřejnou vyhláškou“, která bude vyvěšena v souladu 
s ustanovením § 25 odst. 2 správního řádu po dobu 15 dnů ode dne následujícím po dni 
vyvěšení na úředních deskách (včetně elektronických s dálkovým přístupem) těchto úřadů: 
MěÚ Brandýs nad Labem – Stará Boleslav a Obecní úřad Lhota. Vývěsní lhůta začíná den 
následující po dni vyvěšení. Sejmutí vyhlášky je možno následující pracovní den po posledním 
(15.) dni vyvěšení lhůty. Po uplynutí lhůty a vyznačení údajů musí být vyhláška neprodleně 
vrácena zpět odboru životního prostředí. Zároveň žádáme o zveřejnění písemností způsobem 
umožňujícím dálkový přístup a o potvrzení této skutečnosti. 

 
Úřední deska Obecního úřadu Lhota/ MěÚ Brandýs nad Labem – Stará Boleslav: 

Vyvěšeno dne: 

Sejmuto dne: 

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí 
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