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Městský úřad Mnichovo Hradiště, Odbor výstavby a životního prostředí, 
oddělení speciálních činností

Masarykovo náměstí 1, 295 21 Mnichovo Hradiště

Č.j: MH–VŽP/10940/2017-6-83-Vjp Mnichovo Hradiště 1.12.2017
JID: 35383/2017/MH
Vyřizuje: Ing. Petr Vojtek 
E-mail: petr.vojtek@mnhradiste.cz 
Telefon: 326 776 742

Žadatel:
Obec Jivina (IČ - 00237957), Jivina 9, 294 14  Jivina u Mnichova Hradiště

V E Ř E J N Á  V Y H L Á Š K A

R O Z H O D N U T Í
Městský úřad Mnichovo Hradiště, Odbor výstavby a životního prostředí, oddělení speciálních činností, jako 

vodoprávní úřad (dále jen „vodoprávní úřad“) příslušný dle § 104 odst. 2 písm. c) a § 106 zákona č. 254/2001 Sb., 
o vodách a o změně některých zákonů (dále jen "vodní zákon") a speciální stavební úřad ve smyslu § 15 odst. 1 písm. d) 
zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební 
zákon"), rozhodl ve věci žádosti o vydání povolení k nakládání s vodami – k vypouštění odpadních vod do vod 
povrchových a o vydání stavebního povolení k vodnímu dílu: Kanalizace Jivina, umístěnému na pozemcích pozemkové 
parcely parcelní číslo 19/4, 19/5, 19/6, 40/1, 40/2, 40/3, 54/5, 54/6, 54/7, 89/1, 100, 102/2, 171/5, 172, 175/1, 204/4, 
204/7, 204/10, 204/11, 204/13, 289/21, 289/22, 295/3, 295/17, 295/62, 295/63, 295/64, 325/46, 325/73, 387, 519/2, 527/4, 
527/47, 618/1, 618/2, 620/1, 620/3, 620/4, 622, 623/1, 624/1, 625/1, 627/1, 627/2, 628, 629, 631, 632/2, 633, 634/3, 
662/4, 662/5, 668, 679, 683, 698/1 a 712 v katastrálním území Jivina, v kraji Středočeském, obci Jivina, HGR 4410 
Jizerská křída pravobřežní, hydrologické povodí Jizery, č.h.p. 1-05-02-049 a Zábrdky, č.h.p. 1-05-02-056, orientační 
souřadnice (S-JTSK) místa stavby ČOV: Y: 698391, X: 996827, kterou podala Obec Jivina (IČ - 00237957), Jivina 9, 294 
14  Jivina u Mnichova Hradiště, zastoupená na základě plné moci společností AQUA PROCON s.r.o. (IČ – 46964371), 
se sídlem Palackého tř. 12, 612 00  Brno takto:

I. vydává  povolení

podle ustanovení § 8 odst. 1 písm. c) a § 9 vodního zákona k nakládání s vodami – k vypouštění odpadních vod 
do vod povrchových – do bezejmenného vodního toku (IDVT 10182147), ř. km 0,700, na pozemku parcelní číslo 171/5 
v katastrálním území Jivina, v kraji Středočeském, obci Kněžmost, místní části Úhelnice, HGR 4410 Jizerská křída 
pravobřežní, hydrologické povodí Jizery, č.h.p. 1-05-02-049 a Zábrdky, č.h.p. 1-05-02-056, orientační souřadnice (S-
JTSK) místa vypouštění: Y: 698103.020, X: 996951.751,

v tomto rozsahu:

Druh vypouštěných vod: přečištěné splaškové odpadní vody
Druh recipientu: povrchové vody: bezejmenný vodní tok (IDVT 10182147), ř. km 0,700 – pravostranný 

přítok Jizery
Související vodní dílo: mechanicko – biologická čistírna odpadních vod (ČOV)
Druh přiváděných vod: splaškové odpadní vody
Způsob čištění: mechanicko-biolgické s chemickým srážením fosforu, terciární stupeň čištění ve 

formě mikrosítového bubnového filtru
Velikost zdroje znečištění: 1000 EO

Údaje o povoleném množství vypouštěných vod:

Průměrné povolené množství: 1,7 l/s
Maximální povolené množství: 5,0 l/s
Maximální povolené měsíční množství: 4 375 m3/měsíc 
Maximální povolené roční množství: 52 500 m3/rok
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Údaje o povolené jakosti vypouštěných odpadních vod:

ukazatel „p“ v mg/l „m“ v mg/l t/r způsob rozboru (norma)
CHSKCr 75 140 2,8 ČSN ISO 6060
BSK5 22 30 0,68 ČSN EN 1899-1
NL 25 30 0,77 ČSN EN 872
N-NH4 12* 20** 0,63 ČSN EN 11732

* aritmetické průměry koncentrací za posledních 12 kalendářních měsíců
** hodnota platí pro období, ve kterém je teplota odpadní vody na odtoku z biologického stupně vyšší než 12°C

Počet měsíců v roce, kdy se vypouští: 12

Uložená měření:
Je uloženo sledování jakosti vypouštěných odpadních vod: ANO
Počet kontrolních profilů: 2 (na přítoku do ČOV, na odtoku z ČOV jímka provozní vody v šachtě Š2)
Četnost měření jakosti (počet ročně):

- na přítoku 12 x ročně
- na odtoku 12 x ročně 

Způsob měření: automatický odběr vzorků na odtoku v jímce provozní vody v podzemní šachtě 
Š2, na přítoku do ČOV

Typ vzorku: vzorek A („dvouhodinový směsný“) – získaný sléváním 8 dílčích vzorků stejného 
objemu v intervalu 15 minut

Je uloženo měření množství vypouštěných odpadních vod: ANO
Četnost měření množství (počet ročně): kontinuálně
Způsob měření množství vody: indukční průtokoměr

Účel povoleného nakládání s vodami: Odvádění a čištění splaškových odpadních vod z obce Jivina.

Doba povoleného nakládání s odpadními vodami se v souladu s ustanovením § 9 odst. 1 a 2 vodního zákona omezuje 
na dobu 5 let, tj. do 30.11.2022.

K vydanému povolení se stanovují tyto povinnosti:

1. Při vypouštění odpadních vod z ČOV nebude překročeno maximální povolené množství 5 l/s, 4 375 m3/měsíc, 
52 500 m3/rok a kvalita vypouštěných vod ve stanovených ukazatelích.

2. Pro posouzení dodržení hodnot vypouštěného znečištění stanovených jako „p“, s četností minimálně 12 x ročně 
na odtoku z ČOV (v místě výtoku z měrného profilu – Jímka provozní vody v šachtě Š2) odebírat vzorky typu „A“ 
a zajistit jejich rozbory oprávněnou laboratoří (uvedenou v seznamu zveřejněném Ministerstvem životního prostředí 
v jeho Věstníku) dle uvedených technických norem, nebo norem pro stanovení daného ukazatele, na které se vztahuje 
akreditace oprávněné laboratoře. Mimo limitovaných ukazatelů sledovat N-NO3 dle ČSN ISO 7890-3 a Pcelk. dle ČSN 
EN ISO 6878. Pro posouzení účinnosti sledovat také jakost odpadní vody na přítoku do ČOV.

3. Překročení povolených hodnot „p“ do výše hodnot „m“ se při stanovené četnosti odběru vzorků připouští nejvýše u 2 
výsledků rozborů směsného vzorku za posledních 12 měsíců. Maximálně přípustná hodnota koncentrace „m“ nesmí 
být překročena.

4. Pro posouzení dodržení hodnot ročního bilančního množství znečištění stanoveného v tomto povolení je směrodatný 
součin ročního objemu vypouštěných odpadních vod v posledním celém kalendářním roce a aritmetického průměru 
výsledků rozborů směsných vzorků odpadních vod odebíraných v tomtéž roce.

5. Množství vypouštěných odpadních vod bude na odtoku z ČOV trvale a průběžně měřeno zařízením, jehož správnost 
měření musí být ověřena. Výsledky budou zaznamenávány a uchovávány pro účely evidence, vyhodnocení 
a kontroly.

6. Každoročně bude do 31. ledna zasílán za každý kalendářní měsíc předcházejícího kalendářního roku vodoprávnímu 
úřadu (Městský úřad Mnichovo Hradiště) a správci povodí (Povodí Labe, státní podnik, Hradec Králové) tabelární 
přehled množství vypuštěných odpadních vod a přehled výsledků předepsaných rozborů včetně vyhodnocení ročního 
bilančního množství vypouštěného znečištění v limitovaných i sledovaných ukazatelích.

7. Likvidace přebytečných kalů a ostatních odpadních látek vzniklých při provozu ČOV bude zabezpečena v souladu 
s platnými legislativními předpisy tak, aby bylo vyloučeno ohrožení jakosti povrchových a podzemních vod.
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II. vydává stavební povolení

podle § 15 vodního zákona a § 115 stavebního zákona k provedení stavby vodního díla: Kanalizace Jivina, 
umístěné na pozemcích pozemkové parcely parcelní číslo 19/4, 19/5, 19/6, 40/1, 40/2, 40/3, 54/5, 54/6, 54/7, 89/1, 100, 
102/2, 171/5, 172, 175/1, 204/4, 204/7, 204/10, 204/11, 204/13, 289/21, 289/22, 295/3, 295/17, 295/62, 295/63, 295/64, 
325/46, 325/73, 387, 519/2, 527/4, 527/47, 618/1, 618/2, 620/1, 620/3, 620/4, 622, 623/1, 624/1, 625/1, 627/1, 627/2, 628, 
629, 631, 632/2, 633, 634/3, 662/4, 662/5, 668, 679, 683, 698/1 a 712 v katastrálním území Jivina, v kraji Středočeském, 
obci Jivina, HGR 4410 Jizerská křída pravobřežní, hydrologické povodí Jizery, č.h.p. 1-05-02-049 a Zábrdky, č.h.p. 1-05-
02-056, orientační souřadnice (S-JTSK) místa stavby ČOV: Y: 698391, X: 996827.

Podrobná specifikace povolené stavby vodního díla:
Název stavby: Kanalizace Jivina
Stavební objekt: SO 01 Čistírna odpadních vod
Popis: ČOV je umístěna na pozemku parc. č. 40/1 v k. ú. Jivina. ČOV o kapacitě 1000 EO 

je navržena jako mechanicko-biologická s nízko zatěžovanou aktivací. Stupeň mechanického 
předčištění tvoří kombinované zařízení stíraného síta a separátoru písku. Dále odpadní vody 
natékají přes rozdělovací objekt do dvou paralelních linek biologického stupně tvořeného 
aktivační nádrží (2x 158 m3) a dosazovací nádrží (2x 49 m3). Srážedlo fosforu bude 
dávkováno buď do dosazovacích nádrží nebo do rozdělovacího objektu před biologickým 
stupněm. Po biologickém stupni je na odtoku zařazen terciérní stupeň čištění tvořený 
mikrosítem. Kalové hospodářství bude tvořit provzdušňovaný kalojem o objemu 103 m3. ČOV 
bude umožňovat příjem svozových odpadních vod do provzdušňované svozové jímky 
o objemu 35 m3.

Kapacita: 1000 EO

Stavební objekt: SO 02, SO 04 Splašková kanalizace
Druh kanalizace: gravitační, tlaková, oddílná (splašková)
Celková délka: 5003,96 m
Z toho: 4528,75 m gravitační stoky

475,21 m výtlačné řady
Materiál: PP DN 250 SN 8 – gravitační stoky

HDPE 100 RC d90x5,4 SDR 17 – 390,54 m – výtlačný řad
HDPE 100 RC d63x3,8 SDR 17 – 84,67 m – výtlačný řad

Seznam povolených kanalizačních stok:
Kanalizační stoka A o délce: 856,10 m
Kanalizační stoka A-1 o délce: 749,24 m
Kanalizační stoka A-1-1 o délce: 290,96 m
Kanalizační stoka A-1-2 o délce: 250,99 m
Kanalizační stoka A-1-2-1 o délce: 55,61 m
Kanalizační stoka A-1-2-1-1 o délce: 32,90 m
Kanalizační stoka A-1-3 o délce: 150,24 m
Kanalizační stoka A-1-3-1 o délce: 100,95 m
Kanalizační stoka A-1-3-2 o délce: 223,35 m
Kanalizační stoka A-1-4 o délce: 22,64 m
Kanalizační stoka A-2 o délce: 374,40 m
Kanalizační stoka A-3 o délce: 175,29 m
Kanalizační stoka A-3-1 o délce: 21,44 m
Kanalizační stoka A-4 o délce: 49,40 m
Kanalizační stoka A-5 o délce: 147,63 m 
Kanalizační stoka A-5-1 o délce: 13,56 m 
Kanalizační stoka A-5-2 o délce: 18,19 m
Kanalizační stoka A-6 o délce: 99,31 m
Kanalizační stoka A-7 o délce: 65,05 m
Kanalizační stoka A-8 o délce: 39,88 m
Kanalizační stoka A-9 o délce: 5,29 m
Kanalizační stoka A-9-1 o délce: 31,12 m
Kanalizační stoka A-10 o délce: 214,12 m
Kanalizační stoka A-10-1 o délce: 135,97 m
Kanalizační stoka A-11 o délce: 20,94 m
Odtok z ČOV o délce: 384,18 m
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Výtlačný řad V-1 o délce: 112,30 m
Výtlačný řad V-2 o délce: 84,67 m
Výtlačný řad V-3 o délce: 278,24 m

Revizní šachty: betonové prefabrikované DN 1000, 181 ks

Stavební objekt: SO 03 Čerpací stanice odpadních vod (ČS)
Popis: Čerpací stanice jsou navrženy jako podzemní objekty z prefabrikovaných skruží o průměru 2 nebo 

2,5 m, které jsou zakryty prefabrikovanou stropní deskou. ČS jsou osazeny dvěma čerpadly se 
střídavým provozem, ultrazvukovou hladinovou sondou a samostatnou armaturní šachtou o 
rozměrech 2,5 x 2,5 m. V armaturní šachtě dochází ke spojení výtlačných potrubí od jednotlivých 
čerpadel a před spojením je každá větev osazena zpětnou kapkou. Na samostatné odbočce je potrubní 
větev umožňující vypuštění výtlaku do mokré jímky ČS. ČS2 a ČS3 jsou osazeny kompresorem pro 
provzdušnění kanalizačního výtlaku za účelem potlačení tvorby sirovodíku.

ČS1  
Čerpané množství: 5,75 l/s
Čerpadla: 1+1 ponorná kalová čerpadla
ČS2
Čerpané množství: 2,4 l/s
Čerpadla: 1+1 ponorná kalová čerpadla
ČS3
Čerpané množství: 4,10 l/s
Čerpadla: 1+1 ponorná kalová čerpadla

Stavební objekt: SO 01.9 Vodovodní řad
Druh vodovodního řadu: zásobovací síť 
Materiál: TLT DN 80
Celková délka řadu: 167,69 m

Stavební objekt: SO 07.1 Přeložky dešťové kanalizace
Druh kanalizace: gravitační, oddílná (dešťová)
Celková délka: 110,67 m
Materiál: ŽB DN 500

Účel povolené stavby vodního díla: Odvádění a čištění splaškových odpadních vod z obce Jivina.

Pro provedení stavby vodního díla se podle ustanovení § 15 odst. 3 vodního zákona stanoví tyto podmínky 
a povinnosti:

1. Stavba vodního díla bude provedena podle projektové dokumentace: „Kanalizace Jivina“, zpracované společností 
AQUA PROCON, s.r.o. (IČ – 46964371), Palackého tř. 12, 612 00  Brno, zodpovědný projektant Ing. Zdeněk 
Chvostík, autorizovaný inženýr pro stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství, ČKAIT – 1006301 a Ing. 
Roman Vachovec, autorizovaný inženýr pro stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství, ČKAIT – 
1005653, v březnu 2017, č. zakázky 1430215-16, ověřené vodoprávním úřadem. Případné změny nesmí být 
provedeny bez předchozího povolení vodoprávního úřadu.

2. Před zahájením stavby vodního díla bude na viditelném místě u vstupu na staveniště umístěn štítek ”Stavba 
povolena”, který obdrží stavebník, jakmile toto rozhodnutí nabude právní moci. Štítek musí být chráněn před 
povětrnostními vlivy, aby údaje na něm uvedené zůstaly čitelné a ponechán na staveništi do kolaudace stavby 
vodního díla.

3. Stavba vodního díla nesmí být zahájena přede dnem nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.

4. Před zahájením výkopových prací budou vytyčena vedení podzemních inženýrských sítí a jejich případné dotčení 
bude v dostatečném předstihu projednáno s jejich majiteli nebo správci.

5. Stavba bude provedena odbornou firmou. Stavebník oznámí vodoprávnímu úřadu termín zahájení stavby a název 
a sídlo dodavatele, který bude stavbu provádět.

6. S odpady vzniklými při stavbě musí být nakládáno v souladu s platnou legislativou, tzn., že o všech vzniklých 
odpadech bude vedena evidence a budou předány pouze oprávněné osobě k odstraňování odpadů.

7. Budou dodrženy podmínky uvedené Závazném stanovisku, které vydal MěÚ Mnichovo Hradiště, Odbor VŽP – odd. 
ŽP, dne 15.09.2016 pod č.j. MH-VŽP/9401/2016/Hz:
 Zdroj bude provozován v souladu s pokyny výrobce a v souladu s § 17 zákona č. 201/2012 Sb. o ochraně ovzduší.
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  Budou využita všechna možná opatření k omezení emitování pachových látek do ovzduší.

8. Budou dodrženy podmínky uvedené Závazném stanovisku, které vydal MěÚ Mnichovo Hradiště, Odbor VŽP – 
OSSL, dne 19.05.2017 pod č.j. MH-VŽP/5321/2017/Šj:
 Nedojde k přímému ohrožení nebo poškození okolních lesních pozemků a porostů na nich v souladu 

s ustanovením § 13 a § 21 zákona č. 289/1995 Sb., o lesích (lesní zákon). Žadatel bude dodržovat základní 
povinnosti ochrany pozemků určených k plnění funkcí lesa.

 Investor se vypořádá s ustanovením § 22 odst. 1 lesního zákona.

9. Budou dodrženy podmínky uvedené Závazném stanovisku, které vydal MěÚ Mnichovo Hradiště, Odbor VŽP – 
ochrana přírody, dne 29.06.2017 pod č.j. MH-VŽP/7014/2017/Ši:
 Použitá mechanizace bude zajištěna proti úkapům, budou používána ekologicky odbouratelná maziva. Bude 

použita pouze mechanizace vhodná velikostí daným podmínkám, především při zamokření terénu tak, 
aby nedošlo k hutnění a poškození pozemků v břehových částech vodního toku. 

 Stávající porost dřevin tvořící PUPFL v prostoru stavby bude vhodně zabezpečen a zajištěn před poškozením 
a zničením (mechanizací apod.), v případě potřeby i za použití vhodných technických zábran (bednění).

10. Budou dodrženy podmínky uvedené Závazném stanovisku, které vydal MěÚ Mnichovo Hradiště, Odbor VŽP – 
ochrana přírody, dne 15.12.2016 pod č.j. MH–VŽP/12066/2016-3/Ši:
 Před zahájením prací bude provedena skrývka kulturních vrstev půdy z plochy povoleného záboru na ploše 

1176,3 m2 a to do hloubky 15 - 30 cm. Povolený zábor zemědělské půdy nebude překročen.

 Skrytá ornice (cca 223 m3) bude použita následovně: Skrývka z pozemku parc. č. 289/22 v kat. území Jivina 
v množství 8,8 m3 bude využita k ozelenění čerpací stanice a parkovacího stání. Zbytek skrývky v množství 214,2 
m3 bude uložen na mezideponii na pozemky parc. č. 40/2, 391/3 a 386 v kat. území Jivina, které jsou 
ve vlastnictví obce Jivina a bude použita pro její potřeby. Pro případné vyrovnání a navýšení terénu bude použita 
pouze podorniční vrstva, v žádném případě nebude použita ornice. 

 Se skrytými vrstvami půdy bude nakládáno tak, aby nedošlo k jejich znehodnocení - skrytá ornice bude zajištěna 
před znehodnocením, zničením, rozplavováním či zcizením, zarůstáním ruderálními druhy rostlin a plevely 
a jejich šířením do okolí.

11. Budou dodrženy podmínky správce vodního toku Lesy ČR, s.p., uvedené ve vyjádření ze dne 06.06.2017, č.j. 
LCR953/002612/2017:
 Zaústění ČOV do vodního toku – vyústění z odtokového potrubí nebude tvořit překážku v průtočném profilu 

vodního toku, bude situováno pod úhlem 30-60° (dle TNV 752131) a umístěno nad dno (min. 30 cm) stávající 
vodoteče.

 Vyústění ČOV bude opevněno tvrdým zpevněním (kámen do betonu) 0,5 m nad a 0,5 m pod místem vyústění, 
a také bude opevněno dno koryta vodoteče, z důvodu, aby nedocházelo k vymílání nebo poškozování břehů a dna 
vodního toku.

 V min. délce 6 m od břehové hrany bude potrubí zabezpečeno proti poškození technikou při případných úpravách 
toku.

 Plochy dotčené zemními pracemi (břehy vodoteče a pobřežní pozemky) budou ohumusovány, osety travním 
semenem a vrátí se do původního stavu.

 Při stavebních pracích nesmí dojít k ohrožení kvality vody ve vodoteči, tzn., že voda nebude znečištěna stavebním 
odpadním materiálem a ropnými látkami z mechanizace.

 Vyústní objekt bude v majetku vlastníka stavby, a Lesy České republiky, s.p. nenesou zodpovědnost za poškození 
tohoto vyústního objektu vlivem klimatických činitelů.

 Jako správci vodoteče požadujeme být přizváni k převzetí dokončených prací – kolaudaci nebo jen před 
převzetím prací k odsouhlasení výpustního objektu.

12. Budou dodrženy podmínky správce povodí Povodí Labe, s.p. uvedené ve stanovisku ze dne 15.06.2017, č.j. 
PVZ/17/22320/Ha/0:
 ČOV bude provozována oprávněnou osobou v souladu s provozním řádem.

13. Budou dodrženy podmínky Krajské hygienické stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze, uvedené v závazném 
stanovisku ze dne 15.08.2017, zn.: KHSSC 39908/2017:
 Pro vydání kladného závazného stanoviska ke kolaudačnímu souhlasu bude předloženo místopřísežné prohlášení 

od dodavatele stavby, že pro stavbu nové části veřejného vodovodu, vodovodní přípojky a vnitřních rozvodů pitné 
a teplé vody v budově ČOV použil pouze materiály vyhovující požadavkům ustanovení § 5 odst. 1 až 3 zákona č. 
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258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví (dále jen zákon o ochraně veřejného zdraví) a § 3 vyhlášky č. 409/2005 
Sb., o hygienických požadavcích na výrobky přicházející do přímého styku s vodou a na úpravu vody.

 Pro vydání kladného závazného stanoviska ke kolaudačnímu souhlasu bude předložen vyhovující protokol 
o provedené zkoušce vzorku vody odebrané z ukončení nového vodovodního řadu. Stanovení musí být provedeno 
minimálně v rozsahu kráceného rozboru dle požadavků přílohy č. 5 vyhlášky č. 252/2004 Sb., kterou se stanoví 
hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody, odběr i rozbor vzorku musí 
být zajištěn odpovídající osobou ve smyslu požadavků § 4 odst. 1 zákona o ochraně veřejného zdraví.

14. Budou dodrženy podmínky společnosti Vodovody a kanalizace, a.s., uvedené ve vyjádření ze dne 25.07.2017, zn.: 
1923/17/Ge:
 Vzdálenost potrubí kanalizace od potrubí vodovodu musí být min. 1,0 m od vnějšího líce potrubí. Revizní šachty 

kanalizace (vnější líc stěny šachet) musí být umístěny ve vzdálenosti min. 0,5 m od vnějšího líce potrubí 
vodovodu. Na trase: Stoka A-1, šachta Š55a a Stoka A-1-2 - úsek mezi šachtami Š 72 – Š73, je povolena výjimka 
uložení do ochranného pásma vodovodu, ale vzdálenost mezi líci potrubí vodovodu a kanalizace nesmí být menší 
než 0,6 m.

 Stavba kanalizace bude provedena v souladu s ČSN 75 6101, křížení a souběh s vodovodem podle ŠSN 73 6005, 
křížení kolmo. Při křížení a souběhu (kdy je kanalizace blíž jak 3,0 m od vodovodu) uložit kanalizaci 
a kanalizační přípojky hlouběji než stávající vodovod a vodovodní přípojky.

 Před zahrnutí míst střetu (souběh, křížení) požadujeme přizvání k provedení revize (bude sepsán protokol nebo 
proveden zápis do stavebního deníku). Při předání staveniště bude provedena kontrola provozuschopnosti 
vodárenských armatur, před kolaudací požadujeme přizvání k revizi a opětovné kontrole. Při změně nivelity 
požadujeme úpravu objektů na vodovodním řadu podle nově zvolené nivelity. Krytí vodovodu v komunikaci musí 
být min. 1,5 m. Způsob úpravy objektů bude zhotovitelem stavebních prací s námi předem projednán.

 Výkopové práce v ochranném pásmu vodovodu musí být prováděny se zvýšenou opatrností. Nesmí dojít 
k poškození našeho zařízení. Vodovod musí zůstat trvale volně přístupný pro provozování a údržby.

 Při provádění stavby je nutno respektovat vodovod ve výstavbě „Jivina, Obytný soubor“ na pozemcích parc. č. 
306/1, 304/11, 304/61, 304/16 a 668 v k. ú. Jivina.

 Požadujeme oznámení o zahájení stavby a přizvání na kontrolní dny.

 Při realizaci stavby požadujeme přizvání k průběžným revizím po dobu výstavby.

15. Česká telekomunikační infrastruktura a.s. (dále jen CETIN) uvedené ve vyjádření ze dne 27.07.2017, č.j. 676119/17 
a ve vyjádření o ochraně sítí společnosti CETIN ze dne 31.7.2017:
 Přeložení sítě elektronických komunikací společnosti CETIN (dále jen SEK) zajistí její vlastník, společnost 

CETIN na náklady stavebníka.

 Při jakékoliv činnosti v blízkosti vedení SEK je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen respektovat 
ochranné pásmo SEK tak, aby nedošlo k poškození nebo zamezení přístupu k SEK. Při křížení nebo souběhu 
činností se SEK je povinen řídit se platnými právními předpisy, technickými a odbornými normami, správnou 
praxí v oboru stavebnictví a technologickými postupy. Při Jakékoliv činnosti  vzdálenosti menší než 1,5 m 
od krajního vedení vyznačené trasy podzemního vedení SEK nesmí používat mechanizačních prostředků 
a nevhodného nářadí.

 Započetí činnosti je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen oznámit zaměstnanci společnosti CETIN 
pověřeného ochranou sítě (dále jen POS).

 Před započetím zemních prací či jakékoliv jiné činnosti je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen 
zajistit vyznačení tras podzemního vedení SEK (dále jen PVSEK) na terénu dle polohopisné dokumentace. 
S vyznačenou trasou PVSEK prokazatelně seznámí všechny osoby, které budou anebo by mohly činnosti 
provádět.

 Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen upozornit jakoukoliv třetí osobu, jež bude provádět zemní 
práce, aby zjistila nebo ověřila stranovou a hloubkovou polohu PVSEK příčnými sondami a srozuměn s tím, 
že možná odchylka uložení středu trasy PVSEK, stranová i hloubková, činí +/- 30 cm mezi skutečným uložením 
PVSEK a polohovými údaji ve výkresové dokumentaci.

 Při provádění zemních prací či jakékoliv jiné činnosti je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen 
postupovat tak, aby nedošlo ke změně hloubky uložení PVSEK. Odkryté PVSEK je stavebník, nebo jím pověřená 
třetí osoba, povinen zabezpečit proti prověšení, poškození a odcizení.

 Při zjištění jakéhokoliv rozporu mezi údaji v projektové dokumentaci a skutečností je stavebník, nebo jím 
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pověřená třetí osoba, povinen bez zbytečného odkladu přerušit práce a zjištění rozporu oznámit POS. 
V přerušených pracích lze pokračovat teprve poté, co od POS prokazatelně obdržel souhlas k pokračování 
v pracích.

 V místech, kde PVSEK vystupuje ze země do budovy, rozváděče, na sloup apod. je stavebník, nebo jím pověřená 
třetí osoba, povinen vykonávat zemní práce se zvýšenou mírou opatrnosti s ohledem na ubývající krytí 
nad PVSEK.

 Při provádění zemních prací, u kterých nastane odkrytí PVSEK (např. při křížení), stavebník, nebo jím pověřená 
třetí osoba před zakrytím PVSEK vyzve POS ke kontrole. Zához je stavebník oprávněn provést až poté, 
kdy prokazatelně obdržel souhlas POS. POS potvrdí do stavebního deníku neporušenost křížené trasy SEK.

 Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn manipulovat s kryty kabelových komor a vstupovat 
do kabelových komor bez souhlasu společnosti CETIN.

 Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn trasu PVSEK mimo vozovku přejíždět vozidly 
nebo stavební mechanizací, a to až do doby, než PVSEK řádně zabezpečí proti mechanickému poškození.

 Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn na trase PVSEK (včetně ochranného pásma) jakkoliv 
měnit niveletu terénu, vysazovat trvalé porosty ani měnit rozsah a konstrukci zpevněných ploch.

 Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn bez předchozího projednání jakkoliv manipulovat 
s případně odkrytými prvky SEK, zejména s ochrannou skříní optických spojek, optickými spojkami, 
technologickými rezervami či jakýmkoliv jiným zařízením SEK.

 Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen každé poškození či krádež SEK neprodleně od okamžiku 
zjištění takové skutečnosti, oznámit POS.

 Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen v místech křížení PVSEK se sítěmi technické infrastruktury 
ukládat PVSEK v zákonnými předpisy stanovené hloubce a chránit PVSEK chráničkami s přesahem minimálně 
0.5 m na každou stranu od hrany křížení. Chráničku je povinen utěsnit a zamezit vnikání nečistot. 

 Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen základy (stavby, opěrné zdi, podezdívky apod.) umístit tak, 
aby dodržel minimální vodorovný odstup 1,5 m od krajního vedení, případně kontaktovat POS. 

 Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn trasy PVSEK znepřístupnit (např. zabetonováním). 

 Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je při křížení a souběhu stavby nebo sítí technické infrastruktury 
s kabelovodem povinen zejména:

 neumísťovat nad trasou kabelovodu v podélném směru sítě technické infrastruktury, 

 nezakrývat vstupy do kabelových komor, a to ani dočasně.

 Práce v blízkosti SEK společnosti CETIN budou prováděny ručně s maximální opatrností za dodržení 
výkopových podmínek. Trasa a hloubka kabelů SEK bude ověřena ručně kopanou sondou.

 Kabely a zařízení SEK musí zůstat uloženy dle ČSN 736005, nezabetonovány a v předepsaném krytí.

 Na trasách SEK nesmí být skladován žádný materiál ani postaveny přístřešky, ani zařízení staveniště, navyšovat 
nebo snižovat terén – nivelita musí zůstat stejná.

 Na trasách nechráněných SEK nesmí pojíždět těžké stavební mechanismy.

16. Budou dodrženy podmínky společnosti ČEZ Distribuce, a.s. (dále jen ČEZ), uvedené ve sdělení ze dne 13.09.2017. 
zn.: 0100804306 a v souhlasu s činnostmi v ochranném pásmu elektrického zařízení ze dne 12.9.2017, značka 
001094638563:
 Souběhy a křižovatky s elektrickými vedeními musí být provedeny v souladu s platnými normami a předpisy.

 Trasa kanalizace musí být vedena ve vzdálenosti alespoň 3 m od základů podpěrných bodů stávajícího 
nadzemního vedení VN 22 kV tak, aby nedošlo ke snížení jejich stability nebo poškození uzemnění.

 Stavba ČOV na parcele č. 40/1 v k.ú. Jivina bude umístěna tak, že nejbližší hrana stavby, včetně klempířských 
a zámečnických prvků musí být vzdálena nejméně 7 m od svislé roviny proložené nejbližším krajním vodičem 
nadzemního vedení 22 kV

 Ochranné pásmo vedení VN bude po celou dobu stavby označeno výstražnou cedulí „POZOR – ochranné pásmo 
vedení VN“ z obou stran možného vjezdu do tohoto pásma.

 Jakákoliv poškození nebo mimořádné události, způsobené na elektrickém zařízení stavebníkem, musí být 
neprodleně oznámeny na poruchovou linku a budou opraveny na náklady viníka. Zahrnutí poškozených míst 
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může být provedeno pouze po souhlasu vydaném společností ČEZ.

 Umístěním stavby nesmí dojít ke ztížení přístupu našich pracovníků a pracovníků námi pověřených firem 
k našemu zařízení.

 Při realizaci stavby nesmí dojít v žádném případě k nebezpečnému přiblížení osob, věcí zařízení 
nebo mechanismů a strojů k živým částem pod napětím tj. musí být dodržena min. vzdálenost 2 m od vodičů. 
V případě, že nebude možné tuto vzdálenost dodržet, je žadatel povinen požádat o vypnutí předmětného vedení.

 Pracovníci provádějící práce budou prokazatelně poučeni o nebezpečí, které hrozí při nedodržení bezpečnostních 
předpisů.

 Při případné úpravě povrchu v ochranném pásmu vedení nesmí dojít ke změně výškové nivelity země oproti 
současnému stavu.

 Výkopové práce do vzdálenosti 1 m od osy (krajního) kabelu musí být prováděny ručně. V případě provedení 
sond (ručně) může být tato vzdálenost snížena na 0,5 metru.

 Dodavatel prací musí oznámit příslušnému provozovateli distribuční soustavy zahájení prací min. 3 pracovní dny 
předem.

 Při potřebě přejíždění trasy podzemních vedení vozidly nebo mechanismy je třeba pod dohodě s provozovatelem 
provést dodatečnou ochranu proti mechanickému poškození.

 Je zakázáno manipulovat s obnaženými kabely pod napětím. Odkryté kabely musí být za vypnutého stavu řádně 
vyvěšeny, chráněny proti poškození a označeny výstražnou tabulkou.

 Před záhozem křížené kabelové trasy musí být provozovatel kabelu vyzván ke kontrole uložení (zaznamená 
se do stavebního deníku).

 Při záhozu musí být zemina pod kabely řádně udusána, kabely zapískovány a provedeno krytí 
proti mechanickému poškození.

 Ukončení stavby musí být neprodleně ohlášeno příslušnému provoznímu útvaru.

 Jeřáby a jim podobná zařízení musí být umístěny tak, aby v kterékoli poloze byly všechny jejich části mimo 
ochranné pásmo vedení, a musí být zamezeno vymrštění lana.

17. Budou dodrženy podmínky společnosti ČEPS a.s. uvedené v souhlasu s činností v ochranném pásmu (OP) přenosové 
soustavy ze dne 15.09.2017, značka 375/18120/15.9.2017/Le:

 Opatření pro omezení důsledků nebezpečných vlivů, které vznikají v souvislosti s provozem vedení přenosové 
soustavy je povinna realizovat osoba provádějící činnost, která je předmětem souhlasu s činností v OP. Jedná 
se zejména o elektrické pole, elektromagnetickou indukci, akustický hluk, pád námrazy z vodičů atd. Dále 
s ohledem na pravidelné letecké kontroly stavu vedení vrtulníky je nutné, aby objekty v OP byly zabezpečeny 
proti škodám, které může způsobit vírový prstenec nízko letícího vrtulníku.

 Činnosti v OP nesmí tížit přístup ČEPS, a.s., k přenosové soustavě.

 V prostoru OP nebudou v případě realizace stavby parkovány stroje a nebude zde skladován (umístěn) žádný 
materiál.

 Při zemních pracích nesmí být narušena stabilita stožárů nebo jejich zemnící soustava.

 Před zahájením prací v OP musí být osoby provádějící činnost, která je předmětem souhlasu s činností v OP 
prokazatelně seznámeny s příslušnými ustanoveními energetického zákona, obecně závaznými právními předpisy 
o bezpečnosti práce a technickými normami. Zahájení prací v OP a kontaktní soba včetně tel. spojení musí být 
nejméně 15 dnů před jejich zahájením písemně oznámeny ČEPS, a.s. Ukončení prací bude do 5 dnů od ukončení 
prací písemně oznámeno ČEPS, a.s.

 V případě nepříznivého počasí (bouřka, déšť, mlha, silný vítr) a mimořádných jevů na elektrickém vedení musí 
být činnost v OP přerušena a OP opuštěno.

 Po dokončení prací v OP vyhotoví osoba provádějící činnost, která je předmětem souhlasu s činností v OP 
písemnou zprávu a předá ji ČEPS, a.s. Zpráva musí obsahovat rozsah provedených prací a úprav dotčeného území 
v OP (technická zpráva, přehledná situace umístění výše uvedené stavby v poměru k trase osy vedení a hranic 
ochranného pásma dle skutečného provedení, zákres v souřadnicích JTSK).

 Osoba provádějící činnost, která je předmětem souhlasu s činností v OP, odpovídá za jakékoliv škody 
na přenosové soustavě vzniklé v souvislosti s prováděnou činností.
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18. Stavba a veškeré trasy potrubí vodovodu a splaškové kanalizace budou před zahrnutím geodeticky zaměřeny.

19. Pozemky a zařízení dotčené stavbou budou uvedeny do původního nebo řádného stavu.

20. Termíny kontrolních prohlídek, vycházející z předloženého plánu kontrolních prohlídek, oznámí stavebník 
vodoprávnímu úřadu min. 5 pracovních dnů předem.

21. Stavba bude dokončena do 31.10.2022.

22. Dokončená splašková kanalizace a ČOV bude provozována v souladu se schváleným kanalizačním řádem 
a provozním řádem.

23. Na ČOV bude proveden zkušební provoz po dobu 12 měsíců. Podmínky zkušebního provozu jsou uvedeny 
ve výrokové části tohoto rozhodnutí.

24. Po dokončení stavby oznámí stavebník písemně vodoprávnímu úřadu MěÚ Mnichovo Hradiště, termín zahájení 
zkušebního provozu ČOV. K oznámení o zahájení zkušebního provozu na ČOV bude vodoprávnímu úřadu doložen 
doklad prokazující vodotěsnost kanalizace a ČOV, 2 x provozní řád ČOV pro období zkušebního provozu (ve kterém 
budou vyčerpávajícím způsobem popsány povinnosti obsluhy ČOV a ve kterém budou popsány zásady odběrů 
kontrolních vzorků, zpracovaný dle vyhl. č. 216/2011 Sb., o náležitostech manipulačních řádů a provozních řádů 
vodních děl, v platném znění), oprávnění k provozování ČOV a kanalizace (dle zákona č. 274/2001 Sb., 
o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů), 
schválený kanalizační řád.

25. Před uplynutím doby zkušebního provozu požádat vodoprávní úřad o vydání kolaudačního souhlasu na stavbu ČOV. 
K žádosti je nutné doložit náležité doklady dle vyhlášky č. 432/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Nejpozději 
při závěrečné kontrolní prohlídce bude předložen provozní řád ČOV pro trvalý provoz.

Účastníci řízení podle § 27 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "správní 
řád"):
Obec Jivina (IČ - 00237957), Jivina 9, 294 14  Jivina u Mnichova Hradiště

O d ů v o d n ě n í
Městský úřad Mnichovo Hradiště, Odbor výstavby a životního prostředí, oddělení speciálních činností obdržel 

dne 20.9.2017 žádost o vydání povolení k nakládání s vodami – k vypouštění odpadních vod do vod povrchových 
a o vydání stavebního povolení k vodnímu dílu: Kanalizace Jivina, umístěnému na pozemcích pozemkové parcely 
parcelní číslo 19/4, 19/5, 19/6, 40/1, 40/2, 40/3, 54/5, 54/6, 54/7, 89/1, 100, 102/2, 171/5, 172, 175/1, 204/4, 204/7, 
204/10, 204/11, 204/13, 289/21, 289/22, 295/3, 295/17, 295/62, 295/63, 295/64, 325/46, 325/73, 387, 519/2, 527/4, 
527/47, 618/1, 618/2, 620/1, 620/3, 620/4, 622, 623/1, 624/1, 625/1, 627/1, 627/2, 628, 629, 631, 632/2, 633, 634/3, 
662/4, 662/5, 668, 679, 683, 698/1 a 712 v katastrálním území Jivina, v kraji Středočeském, obci Jivina, HGR 4410 
Jizerská křída pravobřežní, hydrologické povodí Jizery, č.h.p. 1-05-02-049 a Zábrdky, č.h.p. 1-05-02-056, orientační 
souřadnice (S-JTSK) místa stavby ČOV: Y: 698391, X: 996827, kterou podala Obec Jivina (IČ - 00237957), Jivina 9, 294 
14  Jivina u Mnichova Hradiště, zastoupená na základě plné moci společností AQUA PROCON s.r.o. (IČ – 46964371), 
se sídlem Palackého tř. 12, 612 00  Brno. Dnem podání žádosti bylo zahájeno vodoprávní řízení.

Městský úřad Mnichovo Hradiště, Odbor výstavby a životního prostředí, oddělení speciálních činností opatřením 
ze dne 30.10.2017, pod č.j. MH–VŽP/10940/2017-2-Vjp, oznámil zahájení vodoprávního řízení a vzhledem k tomu, 
že mu jsou dobře známy poměry staveniště a žádost poskytuje dostatečný podklad pro posouzení navrhované stavby 
a stanovení podmínek k jejímu provádění, upustil podle § 112 odst. 2 stavebního zákona od ústního jednání a místního 
šetření a stanovil lhůtu pro uplatnění námitek a připomínek účastníků řízení a stanovisek dotčených orgánů do 10 
kalendářních dnů ode dne doručení tohoto oznámení. Ve stanovené lhůtě byla podána námitka účastníka řízení, 
společnosti ČEPS, a.s. Ve stanovené lhůtě nebyla podána stanoviska dotčených orgánů. Dále byla účastníkům řízení dána 
možnost vyjádřit se k podkladům rozhodnutí, a to ve lhůtě do 3 pracovních dnů ode dne doručení od výše stanovené lhůty 
pro námitky účastníků řízení. Tuto možnost žádný účastník řízení nevyužil.

Při vymezování okruhu účastníků řízení dospěl Městský úřad Mnichovo Hradiště, Odbor výstavby a životního 
prostředí, oddělení speciálních činností k závěru, že právní postavení účastníka řízení v souladu s ustanovením § 109 
stavebního zákona v daném případě přísluší (vedle stavebníka, vlastníka pozemku a vlastníka stavby na pozemku, 
na kterém má být stavba prováděna, anebo toho, kdo má k tomuto pozemku nebo stavbě právo odpovídající věcnému 
břemenu a jejich práva mohou být navrhovanou stavbou přímo dotčena) pouze vlastníkům těchto sousedních pozemků: 
stavební parcely parcelní číslo 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 15, 18/1, 19, 21, 23, 24/1, 24/2, 28/1, 29, 34/1, 34/2, 35, 37, 
38, 40, 41, 42, 45/1, 48, 49, 50/1, 50/6, 51, 52, 53, 54, 58, 59/3, 59/4, 60/1, 60/2, 61, 62, 63, 64, 66, 67, 69, 71, 73, 74, 75, 
76, 77, 79/1, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96/1, 96/2, 98, 99, 100, 101, 102, 109, 111, 115, 116/, 1, 116/2, 143, 157, 
159, 161, 169, 170, 171, 172, 173, 176, 734 a pozemkové parcely parcelní číslo 6/1, 6/2, 7/9, 8/2, 8/3, 9/1, 9/2, 10, 16/2, 
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18/2, 18/2, 23, 24, 26/1, 28, 31/1, 41, 42, 49, 50, 50/2, 52, 54/8, 59, 60, 67, 70/1, 70/2, 73/1, 73/10, 73/9, 75, 75, 76, 83/2, 
83/3, 94/2, 102/1, 102/4, 102/7, 102/8, 102/9, 103/14, 103/16, 105, 129/25, 168/5, 168/6, 175/1, 175/3, 190/3, 198/1, 203, 
204/2, 204/5, 204/6, 287/1, 287/3, 289/1, 289/12, 289/13, 289/14, 289/15, 289/16, 289/17, 295/5, 289/6, 295/8, 295/9, 
295/10, 295/13, 295/14, 295/18, 295/19, 295/20, 295/21, 295/22, 295/23, 295/24, 295/25, 295/26, 295/28, 295/29, 295/30, 
295/31, 295/32, 295/33, 295/34, 295/35, 295/36, 295/37, 295/38, 295/39, 295/40, 295/41, 295/42, 295/43, 295/44, 295/45, 
295/46, 295/47, 295/48, 295/49, 295/50, 295/51, 295/54, 295/55, 295/66, 295/68, 304/13, 325/2, 325/4, 325/5, 325/6, 
325/7, 325/8, 325/9, 325/11, 325/12, 325/13, 325/14, 325/15, 325/16, 325/18, 325/32, 329/7, 329/14, 329/15, 329/19, 
330/2, 330/3, 331/2, 389/1, 389/3, 517/1, 518/3, 519/6, 519/10, 519/17, 519/18, 519/19, 527/5, 527/6, 527/7, 527/8, 
527/9, 527/10, 527/11, 527/12, 527/13, 527/14, 527/15, 527/16, 527/17, 527/18, 527/19, 527/20, 527/21, 527/22, 527/38, 
527/49, 527/58, 531/3, 531/4, 531/5, 531/6, 531/7, 531/9, 531/12, 531/13, 618/8, 618/9, 620/2, 623/2, 624/3, 624/5, 
625/2, 626, 632/1, 634/5, 662/6, 665, 696, 697, 698/2, 699, 707, 710, 713, 714, 715, 721 vše v katastrálním území Jivina. 
(a staveb na nich včetně těch, kdo má k sousednímu pozemku právo odpovídající věcnému břemenu a jejich práva mohou 
být navrhovanou stavbou přímo dotčena) a vlastníkům anebo správcům stávajících vedení technické a dopravní 
infrastruktury, dotčených předmětnou stavbou. Vlastnictví ani jiná práva k dalším (vzdálenějším) nemovitostem nemohou 
být tímto rozhodnutím přímo dotčena.

K žádosti byly doloženy tyto doklady:
- územní rozhodnutí, které vydal MěÚ Mnichovo Hradiště, Odbor VŽP – stavební úřad, dne 28.12.2016 pod č.j. MH-

VŽP/11667/2016-3-Št,
- souhlas s povolením stavby vodoprávním úřadem, který vydal MěÚ Mnichovo Hradiště, Odbor VŽP – stavební úřad, 

dne 21.06.2017 pod č.j. MH-VŽP/6657/2017-2-Št,
- závazné stanovisko ke stavbě nevyjmenovaného stacionárního zdroje znečišťování ovzduší, které vydal MěÚ 

Mnichovo Hradiště, Odbor VŽP – odd. ŽP, dne 15.09.2016 pod č.j. MH-VŽP/9401/2016/Hz,
- rozhodnutí, které vydal MěÚ Mnichovo Hradiště, Odbor VŽP – OSSL, dne 13.09.2017 pod č.j. MH-

VŽP/10129/2017-2/Šj,
- závazné stanovisko, které vydal MěÚ Mnichovo Hradiště, Odbor VŽP – OSSL, dne 19.05.2017 pod č.j. MH-

VŽP/5321/2017/Šj,
- závazné stanovisko, které vydal MěÚ Mnichovo Hradiště, Odbor VŽP – ochrana přírody, dne 29.06.2017 pod č.j. 

MH-VŽP/7014/2017/Ši,
- smlouva o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě (č. smlouvy 2017/1228/00066001/MH/BA/BS) 

uzavřená mezi obcí Jivina a Středočeským krajem dne 19.09.2017,
- smlouva o budoucí smlouvě o vkladu uzavřená mezi obcí Jivina a spol. Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav, a.s., 

dne 31.08.2017,
- vyjádření k projektové dokumentaci stavby „KANALIZACE JIVINA“ vydané spol. ČEZ Distribuce, a.s., dne 

05.09.2017, zn.: 1094349664,
- sdělení o existenci energetického zařízení v majetku společnosti ČEZ Distribuce, a.s. vydané dne 13.09.2017. zn.: 

0100804306,
- souhlas s umístěním stavby a s prováděním činností v ochranném pásmu elektrického zařízení evidenční číslo 

Jin/398/17/OP, který vydala společnost ČEZ Distribuce, a.s. dne 12.09.2017, značka 0011094638563,
- vyjádření k stavebnímu řízení vydané společností ČEPS, a.s., dne 04.08.2017,  zn.: 307/18120/4.8.2017/Le,
- souhlas s činností v ochranném pásmu přenosové soustavy, který vydala společnost ČEPS, a.s. dne 15.09.2017, zn.: 

307/18120/15.92017./Le,
- vyjádření k projektové dokumentaci stavby ke stavebnímu řízení – doplnění k vyjádření z 07.07.2017, které vydala 

spol. Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav, a.s. dne 25.07.2017, zn.: 1923/17/Ge,
- vyjádření správce drobného vodního toku, které vydala společnost Lesy České republiky, s.p. dne 06.06.2017, č.j. 

LCR953/002612/2017,
- závazné stanovisko Krajské hygienické stanice ze dne 15.08.2017, zn.: KHSSC 39908/2017,
- stanovisko správce povodí, které vydala spol. Povodí Labe, státní podnik, dne 15.06.2017, č.j. PVZ/17/22320/Ha/0,
- závazné stanovisko dotčeného orgánu na úseku požární ochrany, které vydal Hasičský záchranný sbor Středočeského 

kraje, územní odbor Mladá Boleslav, dne 25.08.2017, ev. č. MB-845-2/2017/PD,
- stanovisko k PD Kanalizace a ČOV Jivina vydané Českou inspekcí životního prostředí dne 17.08.2017, zn.: 

ČIŽP/41/2017/1316,
- vyjádření o existenci sítě elektronických komunikací a všeobecné podmínky ochrany sítě elektronických komunikací 

společnosti Česká telekomunikační infrastruktura, a.s., ze dne 27.07.2017, č.j. 676119/17,
- vyjádření k ochraně sítí společnosti Česká telekomunikační infrastruktura, a.s., ze dne 31.07.2017, 
- vyjádření společnosti Vodafone Czech Republic a.s. ze dne 27.07.2017, zn.: MW000006614350825,
- vyjádření a stanovení podmínek pro udělení souhlasu s umístěním stavby v ochranném pásmu sítě technické 

infrastruktury (TI) společnosti T-Mobile Czech Republic a.s. ze dne  27.07.2017, zn.: E26093/17.
- doklad o zaplacení správního poplatku,
- smlouvy o právu provést stavbu na cizích pozemcích.
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Vypořádání s námitkami účastníků řízení:
Námitky účastníků řízení: ČEZ Distribuce, a.s., souhlas ze dne 12.09.2017, zn. 0011094638563 a sdělení ze dne, 

13.09.2017. zn.: 0100804306; Česká telekomunikační infrastruktura, a.s. - vyjádření ze dne 27.07.2017, č.j. 676119/17, 
vyjádření k ochraně sítí ze dne 31.07.2017; ČEPS, a.s. vyjádření ze dne 04.08.2017,  zn.: 307/18120/4.8.2017/Le, 
souhlas ze dne 15.09.2017, zn.: 307/18120/15.92017./Le; Vodovody a Kanalizace Mladá Boleslav, a.s., vyjádření ze dne 
25.07.2017, zn.: 1923/17/Ge, byly přezkoumány vodoprávním úřadem ve stavebním řízení a bylo jim plně vyhověno 
podmínkami tohoto rozhodnutí, protože se jedná o ochranu staveb realizovaných ve veřejném zájmu.

V rámci vodoprávního řízení bylo zjištěno:
Je navržena novostavba oddílné splaškové kanalizace a nové ČOV situované na pozemcích ve vlastnictví 

investora. Stavba bude probíhat v místních komunikacích, v krajských komunikacích III. třídy a částečně mimo 
komunikace po obecních i soukromých pozemcích. Stavba zahrnuje ČOV s výhledovou kapacitou 1000 EO k roku 2033 
s půdorysem cca 11 x 20 m v oploceném areálu s novou příjezdovou komunikací a novou vodovodní a elektrickou 
přípojkou. Výška nadzemní části ČOV bude do 5 m nad terénem. Na nové stokové síti jsou navrženy 3 nové podzemní 
čerpací stanice o průměru 2 - 2,5 m s nadzemním pilířem pro rozvaděč. Nové stoky splaškové kanalizace jsou navrženy 
v plastovém potrubí PP DN 250 SN 8 v celkové délce cca 4,6 km. Kanalizační výtlaky jsou navrženy v plastovém potrubí 
HDPE 100 RC d90x5,4 SDR 17 a HDPE 100 RC d63x3,8 SDR 17 v celkové délce cca 0,47 km.

Městský úřad Mnichovo Hradiště, Odbor výstavby a životního prostředí, oddělení speciálních činností v průběhu 
vodoprávního řízení posoudil žádost o vydání stavebního povolení z hledisek uvedených § 111 stavebního zákona, 
projednal ji s účastníky řízení a s dotčenými orgány a posoudil shromážděná stanoviska a připomínky. Zjistil, 
že projektová dokumentace stavby splňuje obecné technické požadavky na výstavbu a že uskutečněním stavby nejsou 
ohroženy veřejné zájmy ani nepřiměřeně omezena či ohrožena práva a oprávněné zájmy účastníků řízení.

Městský úřad Mnichovo Hradiště, Odbor výstavby a životního prostředí, oddělení speciálních činností v průběhu 
vodoprávního řízení neshledal důvody bránící vydání tohoto rozhodnutí, rozhodl proto způsobem uvedeným ve výroku.

Upozornění:
Žádost o vydání kolaudačního souhlasu (vodovod + kanalizace) bude doložena zápisem o odevzdání a převzetí 

stavby, popisem a zdůvodněním provedených odchylek, popř. 2 x dokumentací skutečného provedení stavby (dojde-li 
k odchylkám proti stavebnímu povolení nebo ověřené projektové dokumentaci), zaměření stavby, včetně polohopisných 
souřadnic X, Y v systému S – JTSK, protokoly o předepsaných zkouškách (zkouška vodotěsnosti kanalizace, kamerové 
prohlídky, tlaková zkouška vodovodu, protokol o proplachu a desinfekci vodovodu atd.), atesty a prohlášeními o shodě 
na použité materiály, místopřísežné prohlášení dodavatele stavby, že ke stavbě vodovodu byly použity materiály vhodné 
pro styk s pitnou vodou, závazné stanovisko KHS, stanovisko správce vodního toku – Lesy ČR, prohlášením 
o nezávadném zneškodnění stavebních odpadů a přebytečných výkopků, příslušnými revizními zprávami, doklady 
 splnění podmínek správců sítí technické infrastruktury a dalšími náležitými doklady o splnění výše uvedených podmínek.

Stavba nesmí být zahájena, dokud stavební povolení nenabude právní moci. Stavební povolení pozbývá platnosti, jestliže 
stavba nebude zahájena do 2 let ode dne nabytí právní moci.

Seznam všech účastníků řízení:
Pavel Bajer, ČEPS, a.s., Česká telekomunikační infrastruktura a.s., ČEZ Distribuce, a. s., Jaroslav Košek, Krajská správa 
a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, Lesy České republiky, s.p., Správa toků - oblast povodí 
Labe, H.K., Luboš Lochman, Ladislava Lochmanová, Ing. Bohumil Miler, Obec Jivina, Petr Prokop, Irena Prokopová, 
Eva Šedová, Ondřej Vaněk, Pavel Vaněk, Petr Vaněk, Lenka Vaňková, Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav, a.s., 
Vladimír Zikmund a Jaroslava Zikmundová.

P o u č e n í
Proti tomuto rozhodnutí mohou účastníci řízení podat podle ustanovení § 81- 83 správního řádu odvolání ve lhůtě 

15 dnů ode dne jeho oznámení (doručení). Lhůta pro podání odvolání počíná běžet podle § 40 odst. 1 písm. a) správního 
řádu dnem následujícím po dni, kdy bylo toto rozhodnutí oznámeno doručením jeho písemného vyhotovení. Připadne-li 
konec lhůty na sobotu, neděli nebo svátek, je posledním dnem lhůty nejbližší příští pracovní den. Doručení písemnosti 
upravují § 19 – 24 správního řádu. 

O odvolání proti tomuto rozhodnutí rozhoduje podle § 89 odst. 1 správního řádu Odbor životního prostředí a zemědělství 
Krajského úřadu středočeského kraje (Zborovská 11, 150 21 Praha 5). Odvolání se podává u Odboru výstavby a ŽP 
zdejšího městského úřadu, tj. Městský úřad Mnichovo Hradiště, Masarykovo nám. 1, 295 21 Mnichovo Hradiště. 

Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti 
odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.

Z odvolání musí být patrno, kdo je činí, které věci se týká a co se navrhuje. Fyzická osoba uvede v podání jméno, 
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příjmení, datum narození a místo trvalého pobytu, popřípadě jinou adresu pro doručování podle § 19 odst. 3 správního 
řádu, fyzická osoba podnikající, jméno a příjmení, popřípadě dodatek odlišující osobu podnikatele  druh podnikání 
vztahující se k této osobě nebo jí provozovanému druhu podnikání, identifikační číslo osob a adresu zapsanou 
v obchodním rejstříku nebo jiné zákonem upravené evidenci jako místo podnikání, popřípadě jinou adresu 
pro doručování. Právnická osoba uvede svůj název nebo obchodní firmu, identifikační číslo osob nebo obdobný údaj 
a adresu sídla, popřípadě jinou adresu pro doručování. Odvolání dále musí obsahovat údaje o tom, proti kterému 
rozhodnutí směřuje, v jakém rozsahu ho napadá a v čem je spatřován rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost 
rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo. 

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý 
účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je zdejší správní orgán na náklady 
účastníka.

elektronicky podepsáno

Ing. Petr Vojtek
odborný referent otisk úředního razítka
oprávněná úřední osoba

Tento dokument musí být vyvěšen na úřední desce po dobu 15 dnů a současně zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový 
přístup podle věty druhé § 25 odst. 2 správního řádu. 15. den je posledním dnem oznámení.

Datum vyvěšení: ............................................ Datum sejmutí: …………………................

…………………………………..................... ………………………………......................

Podpis oprávněné osoby, potvrzující vyvěšení Podpis oprávněné osoby, potvrzující sejmutí

Razítko: Razítko:

V elektronické podobě V elektronické podobě

zveřejněno od: ………………………..……. zveřejněno do: ……………………………

…………………………………..................... ………………………………......................

Podpis oprávněné osoby, potvrzující zveřejnění Podpis oprávněné osoby, potvrzující zveřejnění

Razítko: Razítko:

Správní poplatek, vyměřený podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, položky 
18, odst. 1 písm. h) sazebníku ve výši 3000,- Kč byl zaplacen převodním příkazem dne 31.10.2017. 

R o z d ě l o v n í k
Účastníci řízení
Doručení jednotlivě:
1. Obec Jivina, Jivina 9, 294 14  Jivina u Mnichova Hradiště, prostřednictvím zástupce: AQUA PROCON s.r.o., 

Dukelských hrdinů 976/12, Holešovice, 170 00  Praha 7, IdDS: gpuajw6
2. ČEPS, a.s., Elektrárenská 774/2, Michle, 101 00  Praha 101, IdDS: seccdqd
3. Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Olšanská 2681/6, Žižkov, 130 00  Praha 3, IdDS: qa7425t
4. ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874/8, Děčín IV-Podmokly, 405 02  Děčín 2, IdDS: v95uqfy
5. Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav, a.s., Čechova 1151, Mladá Boleslav II, 293 01  Mladá Boleslav 1, IdDS: 

5eigx2d
6. Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, Zborovská 81/11, Smíchov, 150 00  

Praha 5, IdDS: a6ejgmx
7. Lesy České republiky, s.p., Správa toků - oblast povodí Labe, H.K., Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 

08  Hradec Králové 8, IdDS: e8jcfsn
8. Eva Šedová, Jivina 95, 294 14  Jivina u Mnichova Hradiště
9. Ing. Bohumil Miler, Horova 1348, 250 82  Úvaly
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10. Irena Prokopová, Jivina 14, 294 14  Jivina u Mnichova Hradiště
11. Jaroslav Košek, Ohrazenice 199, 511 01  Turnov 1
12. Jaroslava Zikmundová, Jivina 124, 294 14  Jivina u Mnichova Hradiště  
13. Ladislava Lochmanová, Jivina 67, 294 14  Jivina u Mnichova Hradiště
14. Lenka Vaňková, Jivina 83, 294 14  Jivina u Mnichova Hradiště
15. Luboš Lochman, Jivina 67, 294 14  Jivina u Mnichova Hradiště
16. Ondřej Vaněk, Jivina 83, 294 14  Jivina u Mnichova Hradiště
17. Pavel Bajer, Dukelská 889, 295 01  Mnichovo Hradiště
18. Pavel Vaněk, Jivina 19, 294 14  Jivina u Mnichova Hradiště
19. Petr Prokop, Jivina 135, 294 14  Jivina u Mnichova Hradiště
20. Petr Vaněk, Jivina 19, 294 14  Jivina u Mnichova Hradiště
21. Vladimír Zikmund, Jivina 149, 294 14  Jivina u Mnichova Hradiště

Doručení veřejnou vyhláškou (vlastníci sousedních pozemků):
Stavební parcely parcelní číslo 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 15, 18/1, 19, 21, 23, 24/1, 24/2, 28/1, 29, 34/1, 34/2, 35, 
37, 38, 40, 41, 42, 45/1, 48, 49, 50/1, 50/6, 51, 52, 53, 54, 58, 59/3, 59/4, 60/1, 60/2, 61, 62, 63, 64, 66, 67, 69, 71, 73, 74, 
75, 76, 77, 79/1, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96/1, 96/2, 98, 99, 100, 101, 102, 109, 111, 115, 116/, 1, 116/2, 143, 
157, 159, 161, 169, 170, 171, 172, 173, 176, 734 a pozemkové parcely parcelní číslo 6/1, 6/2, 7/9, 8/2, 8/3, 9/1, 9/2, 10, 
16/2, 18/2, 18/2, 23, 24, 26/1, 28, 31/1, 41, 42, 49, 50, 50/2, 52, 54/8, 59, 60, 67, 70/1, 70/2, 73/1, 73/10, 73/9, 75, 75, 76, 
83/2, 83/3, 94/2, 102/1, 102/4, 102/7, 102/8, 102/9, 103/14, 103/16, 105, 129/25, 168/5, 168/6, 175/1, 175/3, 190/3, 
198/1, 203, 204/2, 204/5, 204/6, 287/1, 287/3, 289/1, 289/12, 289/13, 289/14, 289/15, 289/16, 289/17, 295/5, 289/6, 
295/8, 295/9, 295/10, 295/13, 295/14, 295/18, 295/19, 295/20, 295/21, 295/22, 295/23, 295/24, 295/25, 295/26, 295/28, 
295/29, 295/30, 295/31, 295/32, 295/33, 295/34, 295/35, 295/36, 295/37, 295/38, 295/39, 295/40, 295/41, 295/42, 295/43, 
295/44, 295/45, 295/46, 295/47, 295/48, 295/49, 295/50, 295/51, 295/54, 295/55, 295/66, 295/68, 304/13, 325/2, 325/4, 
325/5, 325/6, 325/7, 325/8, 325/9, 325/11, 325/12, 325/13, 325/14, 325/15, 325/16, 325/18, 325/32, 329/7, 329/14, 
329/15, 329/19, 330/2, 330/3, 331/2, 389/1, 389/3, 517/1, 518/3, 519/6, 519/10, 519/17, 519/18, 519/19, 527/5, 527/6, 
527/7, 527/8, 527/9, 527/10, 527/11, 527/12, 527/13, 527/14, 527/15, 527/16, 527/17, 527/18, 527/19, 527/20, 527/21, 
527/22, 527/38, 527/49, 527/58, 531/3, 531/4, 531/5, 531/6, 531/7, 531/9, 531/12, 531/13, 618/8, 618/9, 620/2, 623/2, 
624/3, 624/5, 625/2, 626, 632/1, 634/5, 662/6, 665, 696, 697, 698/2, 699, 707, 710, 713, 714, 715, 721 vše v katastrálním 
území Jivina.

Úřady pro vyvěšení a podání zprávy o datu vyvěšení a sejmutí (doručení jednotlivě)
1. Městský úřad Mnichovo Hradiště, Masarykovo nám. 1, 295 01  Mnichovo Hradiště
2. Obecní úřad Jivina, Jivina 9, 294 14  Jivina u Mnichova Hradiště

Dotčené orgány (doručení jednotlivě)
3. Česká inspekce životního prostředí, Oblastní inspektorát Praha, Na břehu 267/1a, Vysočany, 190 00  Praha 9, IdDS: 

zr5efbb
4. Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje, územní odbor Mladá Boleslav, Laurinova 1370, Mladá Boleslav III, 

293 01  Mladá Boleslav 1, IdDS: 8cuhpqx
5. Krajská hygienická stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze, územní pracoviště v Mladé Boleslavi, Bělská 151, 

Mladá Boleslav I, 293 01  Mladá Boleslav 1, IdDS: hhcai8e
6. Městský úřad Mnichovo Hradiště, OVŽP - odd. životního prostředí, Ochrana ZPF, Masarykovo náměstí 1, 295 21  

Mnichovo Hradiště
7. Městský úřad Mnichovo Hradiště, OVŽP - odd. životního prostředí, Orgán státní správy lesů, Masarykovo náměstí 1, 

295 21  Mnichovo Hradiště
8. Městský úřad Mnichovo Hradiště, OVŽP - odd. životního prostředí, Ochrana ovzduší, Masarykovo náměstí 1, 295 21  

Mnichovo Hradiště
9. Městský úřad Mnichovo Hradiště, Oddělení stavebního úřadu, Masarykovo náměstí 1, 295 01  Mnichovo Hradiště

Na vědomí (doručení jednotlivě)
1. Povodí Labe, státní podnik, Víta Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí, 500 03  Hradec Králové 3, IdDS: dbyt8g2
2. ZO ČSOP Klenice, Zalužanská 1371, 293 01  Mladá Boleslav
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