
Městský úřad Klecany
Stavební úřad
Do Klecánek 52,250 67 Klecany

{Pis. zr.:
c j.:

vťizuje:
'fel.:
E-mail:

83/sÚ2o17
1581/201',7

lng' Bohdana BáÚáková
230 234 30',7

bafi a.kova@mu-klecany. cz

Klecany, dne 23.2.2017

věc: Poskýnutí informace dle $14 zákona č' 106/1999 Sb. , o svobodném přístupu k iďormacím

Městský úřad v Klecalech, jako stavební úřad příslušný pod1e $ 2 Zákona č' 106/1999 Sb., o svobodném
přístupu k informacím, poskýuje v příloze iohoto přípisu k žádosti ze dne 2.2.2017 futo ínfomaci:

Rozhodnutí ze dne 18.6.z0I2 ój. 1'7 4lst/20|2

Mcstský Úřad Klecany
6teVábnÍ úřad

250 67 KLFCANY
lotisk I

tĎg.

obdrži;
účastníci (dodejky)
otevřeÍo o 106, z.s', IDDS: k3a8sfn

síďo: JavoÍová č'p' 1'727/6'18200 PÍat'^82

Příloha: Irrformace



I
Spr's. zr'!.:

V1Ťizuje:

E-mail:

174 /51,12012

2006t2012
Ing. BohdaDa Baltáková
230 234 3()7
bartakova@mu Jdccany.cz

I{ecany, due 18,7.2012

Rozhodnutí nairvlo pravni mocl

Městshý úř.ad K|ecacyem $.q.2^tu--
Stavební úřad

RozII0DNUTÍ
STA!'EBNÍ PovoLENÍ

výřokoYá část:

Y:TH.'ť "^*"':":"..*. 
j:.o" stavebni úřad piíslušný podle $ 13 odst' l písň. gl 7ákoha č.JÓJ.zUUo >o'. o u7emnim plánoviíní a slavebním řádu (savební zákon1. vi zněni pozdejších

:'i:::jlii1T^i":.]':tavebnÍ 7ókon,'). ve sarebním iizeni přezkoumaí' podř' E lt n - t t+sraveDnlno zakona Žádost o stavebni povolení. krcrou dne 3'5.2b12 podal
o-b€c'zdiby, tč 0024l032' Průběžná l1.250 66 Zdiby.
kteřébo zgstupDje Ing. Miloš cbařvát, Pod H"'atami1, slt ol velké Meziříčí

(dále jeí ''stavebník''), s na základě tohoto přezkoumání:

I' VydÁvá podle $ l15 stavebnjho 
"ákona 

a $ 5 a ó r.ryhlášky č.52612006 Sb'. kterou sepťovádějí něL1erá U5tanovmi stavebniho záko* 
". 

ue.."í' i u*lň.lia""'''"
stavební povolení

r1a stavbu:

roz:šíření kana|izace a čov zainy

(dále jen 'štavba).na pozomku parc. ó' ] 13, ] 29 v katastťálnírD území Bmky, parc. č' 50/2 vkatastrálrr ím území Přemvšlení

Stavba obsahuje:
- So - l00 Kaaalizaění síť

so_ 1l0 Čelpací stfuioe BťÍrl<y
so- 1l l Přípojka pro NN pro čerpací stanici
so _ 200 čov
so_ 20t Čov_ HTÚ
so- 202 Čov- Budova
so- 204 Čov - Zpeýlrěné plochy
so_ 209 čov" oplocení

lI. staÍoví podminky pro provedení stavby:

' li:1".!:.-:r::::!:1 ryd-h.p:r"'F'é dokumentace, kteŤou qpracoval; případné změnynesml b},l pÍovede.l} bez předchozího poroleni sta.'ebnrho úřadu



8.

stavebnik omámí staYebnimu uřadu temín zaháj cní stavby.

Stav€bník oznámí stavebnímu úřadu tyto fríze výstavby pro koňtrol i Fohlídky stavby:

dle piánu lrcntrolních prohlídek stavby

Stavba bude dokončena do 2 lct ode dne nabýí právní moci tohoto rozhodnutí.

stavba bude provedena podle proiek1ové dokumentace ověře[é ve stavebDím iíze í,
případné zrněny nestrli bý provederry bez předchoziho povol€ní stavebního uřadu.

stavebník zajistí v}tyěení prostoÍové polohy stavby subjekŤem k tomu opráwěným.

Fři provádění stavby je nutno dodržovat předpisy ýkající se bezpečnosti práce a

technických zďízení, a dbát o ocht?nu zdŤaví osob na staveništi'

Při stavbě budou dodÉena příslušná ustánoveni vyhl.268/2009 Sb. , Ideíá uplavBje
techíické požadavky na stavby a příslušné techlické normy

9. stavba bude prováděna dodavatels\,, oprávněnou firmou. Zhotovitol stavby bude oznámen
stavebnímu uřadu.

l0' stavba bude pťováděna v souladu s podmínkami staúovenými provozovateli dotčených
podzemníoh a nadzemníú inŽ€nýťských sítí. Před zaháj€ním stavby budou všechna
podzemní zďízení v}tyěena a respekmvánajejich ochranná pásma ve smyslu přislušných
předpisů. bez v1'tyčení těchto zďízení nesmí bý záhájeny stavební práce'

t 1. Před zaiájením stavby umístí stavebník na viditelítém mistě u vstupu na stav9niště štítek o
poYoioní stavby a ponechájej tam až do dokončení stavby, případně dÓ vydání
kolaudačního soublasu.

12. Záňájeúi !ýkopoÚch prací bude předem oanáň€no příslušnému aÍcheologickému
pracovišti , tj. aťcheológickému úitavu čR, LeteNká 4, Praha l

13. Po dokoněení stavby bude provedena záaěreč á prohlídka stavby.

14' Podminkv Š@novené Kraiskou hygienickou stanicí Středočeského kraie se sidlem v Praze,
KHS.sídlo: Dittrichova č'D. l7- l28 01 Praha2:

. Po skončeni stavby v průběhu zkušebnfuo provozu stavby bude v chlriněném
venkovntn prostoru stavby ( 2m před fasádou) nejbližší stávající zástavby
opťávněn}hn subjektem ( podle $]2a 7ák. ó.258i2000sb') Fovedeno kon1rolní
měřeíí hladiÍy al$stického tlaku A z proaozu ar€álu eov v noční době ve smyslu

{ 12 odst' l, nď. vlády č. 272l2o11 Sb., o ocraÍtě zdraví př€d nepříznivými účink]'
hluku a vibrací a výsledky budou př€dloženy Knjské hygienické stsnici
sťedočeského kaje k posouzení před vydáním kolaudačn{ho souhlasu.

o Přcd uvedením do plovozu bude pÍoveden proplach a desinfekce vodovodních řadú a
připojek a ke kolaudaci bud€ přeďožena kontrolní analýa pitné vody v rozsahu
krácený'

l Nejpozději pii kolaudaci bude doloženo , že výrobek přicházející do přímého styku
s vodou ( před uvedoním na trh ) byl ověřen a při účelu j€ho vFžití nodojde k
nežádoucímu ovlivněnÍ pitné vorly dle { 5 od st' 2 zěkon^ ě.z58l2000Sb., ve znění
pozdějšíoh předpisů .

15 ' Podmínkv stanovené Hasiěsk:írn zácltan Írn sborem Středočeského kaie -Kladno' rizemní
odbor Mladá Boleslav" sídlo: Lauťjnova č.D. 1370.2930l Mladá Boleslav 1:

Ó stavebni konshlkoe , na ktoréje kladen požadavek poŽímí odolnosti , brrdou

' provedeny oprávněnou osobou ve sByslu stavebního zákona
16. MěÚ Brandýs nad Labem _ statá tsoleslav. odboÍ život' orostř€dí. nám.ReDublikv 3.Pmha

I z-edne:14,09.2011:
. stavbou nedojde ke káoení dřevin arri jejich poškození v nadzemd kořeÍrové části'

K dotčení vKP dojde pouze v místě přímo dotčeném stávbou.
r Při Ústavbě nesmí dooházet ke vstupům techniky na lesní pozemky ( vyjma místá

přímo dotčeného stavbou) .



Účastníci řízení na n&ž se vztahuje

obec Zdiby, Průbčžná 11, 250

roáodnutí spúvního orgánu:

66 Zd]Í>v

odrůvodnění|

Dne 3.5.2012 podal stavebník žádost o.!TdáÍ]í stavebního povolení na qýše uvedenou stavbu,
uveden1]m dnr'm b1lo zahájeno íavebni iizení'
('D€mní roáodnutí o Umístění stavby bylo \Tdáno rtne l4.03.20l2 po ó č j.ol6,7lF(olst/2ol2.
Stavební úřad oznámil zahájení stavebního řízení znám}'n účastníkům říz€ní a dolienýŤn
oÍgánům. K ptojednání žádosti současně nďidil ústní jednání spojeíé s oh]edlíním na místě na
18,7.2012. o iehožýsledLu byl sepsáí plotokol.

Stavební ďad v provedeném stavebním řízení přezkoumal piEdloženou žádost z hledisek
u:"q:"i:h 

-u.! 
l l l stavebnibo zákona, projednal ji s účastniký řízení a s dotčen1lmi orgány azjistil, že jejím uslfuteěněním nebo úivríním nejsotr ohroáy zájmy chrríněné stavebním

zákoncm, piedpisy yydanfui k jeho provedení a zvláštními předpisy' " '
Projektová dokumentace $avby splňUje obecné technické požadávlg/ na stavby a podÍnílky
úze_'nnlb_o roáodnutí o umistění stavby. stavební lťad ý průBhu řízení neshledai důuoay, rcni
by bŤánily povolení staYby.

staíoviska sdě|ili:
MěÚ Brandýs nad Labem-stará Boleslai odbol životního prcstředí, IDDS: o5hb7xy

sídlo: Náměstí Republiky č.p. 3, 110 01 Praha 1

Hasičslcý zácbranný sbor Sťedočeského kaje -Kladno, úzenní odbor Mladá Boleslav,
IDDS: Sculpqx

sídlo: Laurinova č.p. L310'293 ol Mladá Boleslav 1

KÍajská hygienická staíice Stiedočeského kraje se sídlem v Praze, KHs,IDDS: hhcai8e
sídlo: Dittrichova č'p' 17, t28 0I Praha2

Mčsrský úřad BÉndýs nad Labenr- Stará BoleŠlav, odbol územního rozvoje a paÍná&ové
péče, Dám.Republiky č_p.3, 110 01 Praha l

stavebni úřad zajistit 
-vzájemný soulad předloženýoh závazných stanovisek dotčených oIBínů

v}žadovaných zvláštnimi předpisy a zahmul je do lodmínek rózhodnutí.

stavebnj úřad rozhodl, jak je uvedeno ve vj'roku rozhodnutí, za použití ustanovení právních
předpisů ve výoku uvedoných.

Účastoici řízení - další dotčené osoby:
Město Klecany,-Lesy české republilT , s.p.HÍadec KráJové, Povodí Vltavy s.p., VEoLIA -
Sťedoěeské vďámy, a.s.' ELToDo-CITELUM, s.r.o., Pražská plynárenslá Distribuce
a's., cEZ Distňbuce,n.s., čez' Telefonioa 02 Czech republic. a.s., 

-BMTo 
GRot-]P a's',

Provoz kanalizace a čoV. SAR.A CZ, s'r'o'
V1pořádání s návrhy a námitkami účastÍ]íků:
_ Úěasmíci ncuplatnili návrhy a námitky.

Vpořádríní s vyjádřeními účastníoi k podkladům rczhodnutí:
- Účastníci se kpodkladům rozhodnutí nelyjádřili.



Poučení účastniků:

Proti toŤnuto lozhodnutí se mohou účastníei odvolst do 15 dnů ode dne jeho ozniímení ke

Krajskému uřadu Středočeského kaj e podáním u zdejšího sprámího orgrínu.

odvolá1li se podává s potřebn}'m počtem stejnopiŠů taL aby jedeí stejnopis zůstai sp#vniÍru

orgánu a a\ každý účastník dostal jeden stejnopis' Nepodá_li účastník potřebný počet

stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka'

odvoláním lze napadnout rrýrokovou část rozhodnutí, jednot]i'i'ý výTok nebo jeho vedlejší

ustaÍrov€ní. odvolání jen ptoti odůvodnění fozhodnud je nepřípustné'

stavcbíí úřad po dni nabý ptávni moci stavebního povoleíí zašle stavebníkovi jedno

vyhotovení ověfuné projektové áokumentace a štitek obsahujíoí identifikaění údaje o povoloné

sávbě' oalší výotoveni ověřené ptojektové dokumeĎtace zašle vlastníkovi stavby, pokud není

stavebník9m '

Stavebník je povinen štítek před zahájením stavby umístit l1a viditeloém místě u vsfupu n4

staveniště i ponechat jej tam až do dokonč€nÍ stavby, případně do vydIiní kolaudaěního

soúlasu; roziáhlé stal6y se mohou označiljinýrn vhodlým způsobem s uvedenÍm údajů ze

šlítku.

stavba nesmí bý zaháj.na, dokud stavební povolení nenabude prár'ní moci. Stawební povolení

pozbývá plaalo;d, jestližé stavba nebyla zahájena do 2 let ode dne' kdy nabylo plávní moci'

bg. aafiffiohaanu
\ e doncl 

ť)2)óiho 

i,i ad'

obdrá:
účastnioi (dodejky)
obec zdiby' IDDS: vt2bóm8

sldlol Pňběžná č.p. 1l ,250 66 Zdiby
Ine' Miloš ChaÍvát, IDDS: yxrhpwn

tívalý pob}'I Pod Hťadbami č.p. 3' 594 01 Velké Mezříčí
Město Klecany, IDDS | 4d6bdíh

sídlo: Do Klecánek čp,52'z50 67 KIecaLy
Lesy České republiky, s.p.Hradec Ktálové,IDDS: e8jcfsn

sídlo: Přem1slova č.p. l106,50lóB ř]radec Králové
PovodÍ Vltavy s.p., IDDS: gg4t8hf

sídloi Grafická č.p.36, 15l 21 Praha 5

vEoLIA - stedočeské vodáťíy, a's., IDDS: qztgg8d

,- 9\avebav.

W



sídlo; Uvodojemu č.p. 3085, Kladno 4
ELTODO-CITELUM, s.r.o., IDDS: k3h3xq2

sídlo: Novodvorská č'p' l0 Í 0/ l4, Praha 4, Lhotka,
Pražská pl1rrrárenská Disíibuoc a.s., IDDs| &'9qf5li1

' sídlo: U Plyrrámy č.p.50q l40 00 Přá}a 4
cFZ Distribuce. a's.. če7. ÍDDs: v95uqIJ'

sídlo: Teplická č.p. 874l8,405 02 Děčín2
T€lefonioa 02 czech republic, a's',IDDS: d79oMh

sídlo: Za Brumlovkou č.p' 266/2' l40 00 Pralra 4
BMTo GRoUP a_s', Provoz kanalizace a ČoV, IDDS: 54vc6só

sídlo: Ampérová č.p. 4 4/3'Libeťec 8
sAR^ cZ, s'l.o', IDDs:j9isbtÍn

sídlol Mezibranskí č,p,577ll9,110 00 Přaha 1_Nové Město

dotč€né spÍávní úřady
MěU BÍándýs nad Labem_stará Boles]av, odbor životního prostředí, IDDS: c5hb7xy

sídlo: Náměstí Republikyč'p.3, 11001 PÍaha l
Hasjčský záchranný sbol Středočeského kraje _Kladno, územní odbor Mladá Boleslav, IDDS:
Scuhpqx

sídlo: Laufinova č.p' 1310,293 01 Mladá BolesleÝ l
Krajská hygienioká stanic€ středočeského kaje se síd1cmv Praze, KHS, ]DDS: tůcai8e

sídlo: Ditt chova č.p. 17'12801 Pnha2
Městslď úřad BrandýŠ nad Labern_ Stará Boleslav, odbor územniho rozvoje a památkové péče,
nám .Republiky č.P' 3, l10 01 Praha l


