
  

 

 
 
 

Městský úřad Černošice – odbor životního prostředí 
Oddělení vodního hospodářství 
Podskalská 1290/19 
120 00  Praha 2 
zivotni@mestocernosice.cz 

 

Oprávněná úřední osoba: Ing. Pavel Martan 
Telefon:  221 982 255 
E-mail:  podatelna@mestocernosice.cz 
Počet stran: 6 

V Praze dne 19.2.2015 
Spis. zn.:  S-MUCE 71019/2014 OŽP/V/Mar 
Č. j.: MUCE 9552/2015 OZP/V/Mar-R 
 
Věc: Stavební povolení – dešťová kanalizace, vodovod a povolení k nakládání s vodami – 
Přednádražní prostor Řevnice 

 

R O Z H O D N U T Í 
Veřejná vyhláška 

 
Městský úřad Černošice, jako věcně a místně příslušný vodoprávní úřad podle § 106 odst. 1 zákona č. 
254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (dále vodní zákon), ve znění pozdějších 
předpisů, a speciální stavební úřad podle § 15 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a 
stavebním řádu, (dále stavební zákon) a podle § 27 zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a 
kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (dále zákon o vodovodech a 
kanalizacích),  v souladu s § 115 vodního zákona, rozhodl o žádosti investora: město Řevnice, IČ 
00241636, CZ-NACE 841000, Náměstí Krále Jiřího z Poděbrad 74, 252 30 Řevnice, zastoupené 
společností DIPRO, spol. s r.o., IČ 48592722, Modřanská 1378/11, 143 00 Praha 4, jako účastníka 
řízení podle § 27 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád,  ve věci stavebního povolení – Stavební 
povolení – dešťová kanalizace, vodovod a povolení k nakládání s vodami – Přednádražní prostor 
Řevnice,    t a k t o :  
 

I. podle § 15 odst. 1 vodního zákona a § 115 odst. 1 stavebního zákona 
s e     v y d á v á    s t a v e b n í     p o v o l e n í     

 ke zřízení vodních  děl: 
 

1. dešťová kanalizace – Přednádražní prostor Řevnice, kat. ú. Řevnice: 
Dešťová kanalizace  [441] : 

Stoka dešťové 
kanalizace 

Materiál Profil Délka 

Dešťová kanalizace D2 -
část 2 

PP DN 300 DN 300 142,0 m 

Včetně  2 revizních šachet, výústního objektu  
Účel: odvod dešťových vod z komunikace a 2 přilehlých nemovitostí v množství 3296 tis. m3/rok, 
napojena do dešťové kanalizace v ul. Pražská 
 

 

Dle rozdělovníku 
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Stoka dešťové 
kanalizace 

Materiál Profil Délka 

Dešťová kanalizace D3  PP DN 300 DN 300 50,0 m 

Včetně  2 revizních šachet,  
Účel:  
odvod dešťových vod z komunikace a 2 přilehlých nemovitostí v množství 406 tis. m3/rok, zaústění do 
Moklického potoka do řeky Berounky, ř. km 19,2, pravý břeh  
 
2. přeložka vodovodního řadu – Přednádražní prostor Řevnice, kat. ú. Řevnice: 
Vodovodní řad [433]: 

Přeložka vodovodního 
řadu 

Materiál Profil Délka 

Vodovodní řad V1 PE 110  DN 110 232,6 m 

Vodovodní řad V2 PE 100 DN 100 11,2 m 

Včetně 1 podzemního hydrantu DN 80 
Účel: zásobování obyvatel pitnou vodou, požární funkce 
 
To vše v kraji Středočeském, okrese Praha – západ, městě Řevnice, kat. ú. Řevnice, hydrogeologický 
rajon: 6230, č.h.p. 1-11-05-040,  na pozemcích parc. č. 249, 250, 264/2, 265, 273, 423/3, 2689/2, 
2689/25, kat. ú. Řevnice.   
 
V souladu s § 15 odst. 3) vodního zákona se stavební povolení uděluje za těchto podmínek, jejichž 
splnění zajistí investor stavby:  
1) Bude technicky zabezpečena stabilita sousedních objektů a jejich ochrana před otřesy, hlučností a 

prašností. Zemní práce budou prováděny podle ČSN 73 3050 Zemní práce.  
2) Při výstavbě nesmí dojít k poškození stávající zeleně, zejména vzrostlých stromů a bude 

dodržována ČSN 83 9061 Technologie vegetačních úprav v krajině – Ochrana stromů, porostů a 
vegetačních ploch při stavebních pracích. 

3) Musí být zajištěna očista vozidel vyjíždějících ze stavby na veřejné komunikace a průjezdnost 
komunikací. 

4) Prostorová poloha stavby bude vytyčena subjektem k tomu oprávněným. Investor zajistí vytyčení a 
ochranu stávajících inženýrských sítí a odpovídá za jejich případné poškození. Správci sítí budou 
vyrozuměni o zahájení výkopových prací minimálně tři týdny před realizací.  Výkopové práce a 
uložení dešťové kanalizace musí být v souladu s ČSN 73 6005 Prostorová úprava vedení 
technického vybavení. 

5) Bude zajištěna průjezdnost komunikací, ukládání výkopku musí respektovat ochranná pásma sítí, 
dráhy a dopravní a komunikační pruhy bez omezení. V případě potřeby budou zřízeny přejezdy 
k jednotlivým nemovitostem. 

6) Budou splněny podmínky souhrnného stanoviska SŽDC č.j. 18722/2014-OŘ PHAS-OPS-1012-
S/719/Če ze dne 2.6.2014: 
• SSŽ (SUDOP Praha, a.s.) bude předána dokumentace skutečného provedení. 
• Ohlášení zahájení zemních prací v ochranném pásmu dráhy bude předem na operační 

středisko HZSP SŽDC – JPO Praha, Chodovská 1430/3a, 141 00 Praha, nepoplachové tel. č. 
272 774 125. 

• Nesmí dojít o ohrožení a porušení plynové přípojky, případný postup ve spolupráci HZSP SŽDC 
– JPO Praha a dodržení bezpečnostních předpisů 

• Stavba bude provedena tak, aby ani v budoucnu nedošlo k porušení funkce objektu vlivem 
provozu dráhy. 

• Zahájení prací a ukončení v prostoru podchodu bude předem nahlášeno SMT – Ing. Bacík, tel. 
721 275 350. 

• Stavbou nesmí být negativně ovlivněny drážní objekty v majetku SŽDC, s.o. , bezpečnost 
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železničního provozu a zařízení, kabelových a sdělovacích vedení, přesné vytyčení kabelů SEE 
– předem dohodnuto – Ing. Kušta, tel. 972 224 047; 607 858 775, VP TV p. Geiger 
972 245 425; 724 085 379, VM SP p. Květoň tel. 972 226 468. 

• Zahájení stavby bude 14 dní předem oznámeno OŘ Praha a  STP  Praha; rovněž tak bude 
oznámeno ukončení prací (p. Machačný, tel. 724 944 270) 

• Výstavbou nesmí být narušen železniční provoz.   
• V průběhu prací nesmí být stavební materiál,výkopová zemina a žádný materiál ukládány na 

drážní pozemky.  
• Ke kolaudaci bude předložen i stanovisko SŽDC, s.o. – doložení splnění podmínek SŽDC při 

provádění stavby.  
7) Budou splněny podmínky souhlasu Drážního úřadu č.j. MP-SOP1047/14-2/Nk DUCR-33602/14Nk 

ze dne 9.6.2014: 
• Stavba bude provedena dle schválené projektové dokumentace, případné změny budou 

předem projednány s Drážním úřadem. 
• Stavbou nesmí být nepříznivě ovlivněny drážní objekty a zařízení. 
• Na stavbě nesmějí být umístěna taková světla nebo barevné plochy, které by mohly vést 

záměně s drážními znaky nebo jinak ohrozit provoz dráhy. 
• Při provádění stavby nesmí být ohrožena bezpečnost a plynulost železničního provozu. Veškeré 

kroky při provádění stavby v obvodu dráhy – tj. harmonogram prací, nutná ochranná opatření, 
případné výluky kolejí apod. je třeba řádně v předstihu projednat s vlastníkem a provozovatelem 
dráhy. 

• Všechny kovové části stavby je nutno chránit podle příslušných norem a předpisů před účinky 
bludných proudů vzniklých při provozování elektrifikované dráhy 

• Stavebník je povinen písemně oznámit Drážnímu úřadu termín zahájení výše uvedené stavby, a 
to v rozsahu stavby zasahující do obvodu dráhy. 

• Po ukončení stavby požádá stavebník o vydání souhlasu k provozování stavby, který Drážní 
úřad vydává podle § 7 odst. 3 zákona. 

8) Bude provedeno zajištění výkopů pro vodní díla, v noční době jejich řádné osvětlení výstražnými 
světly. 

9) Pozemky, dotčené stavbou budou uvedeny do původního stavu nebo využity v souladu se záměry 
povolenými podle zvláštních předpisů. Na stavbě bude veden stavební deník. Na stavbě musí být 
k dispozici projektová dokumentace schválená vodoprávním úřadem a všechny doklady týkající se 
průběhu stavby. 

10) Stavba bude dokončena do 2 let od nabytí právní  tohoto rozhodnutí. 
11) Dle § 115 odst. 1 stavebního zákona vodoprávní úřad stanovuje, že stavbu lze užívat jen na 

základě kolaudačního souhlasu. 
12) Po ukončení stavby podá stavebník návrh na vydání kolaudačního souhlasu v souladu s § 11 a 

vyhlášky č. 432/2001 Sb., o dokladech žádosti o rozhodnutí nebo vyjádření a o náležitostech 
povolení, souhlasů a vyjádření vodoprávního úřadu, ve znění pozdějších předpisů.  

 
Projektovou dokumentaci „Přednádraží prostor Řevnice SO301 Odvodnění komunikací“ zpracovala 
v listopadu 2013 společnost DIPRO, spol. s r.o., Ing. Pavla Štefanová, autorizovaný inženýr pro stavby 
vodního hospodářství  a krajinného inženýrství, ČKAIT 0009434.  
Projektovou dokumentaci „Přednádraží prostor Řevnice SO401 Obnova vodovodního řadu“ zpracovala 
v listopadu 2013 společnost DIPRO, spol. s r.o., Ing. Pavla Štefanová, autorizovaný inženýr pro stavby 
vodního hospodářství  a krajinného inženýrství, ČKAIT 0009434. 
 
 

II. podle § 8 odst. 1 písm. a) bod 5 vodního zákona vodního zákona [115] 
s e   p o v o l u j e    jiné nakládání s povrchovými vodami: 
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k vypouštění povrchových vod z dešťové kanalizace D3 do Moklického potoka (pravý břeh, IDVT 
102511350, před zaústěním Moklického potoka do řeky Berounky, ř. km 19,2, pravý břeh) 
v Přednádražím prostoru Řevnice v množství: 
Qprům =0,01 l/s, Qmax = 8,58 l/s,  Qmax = 74,58 m3/měsíc, Q = 406 tis. m3/rok, odvodňovaná plocha 0,1 
ha, redukovaná plocha 0,07 ha, pro návrhový déšť 130 l/s/ha.   

 
Odůvodnění 

 
Městský úřad Černošice obdržel dne 19.1.2015 návrh investora: město Řevnice, IČ 00241636, Náměstí 
Krále Jiřího z Poděbrad 74, 252 30 Řevnice, zastoupené společností DIPRO, spol. s r.o., IČ 48592722, 
Modřanská 1378/11, 143 00 Praha 4,  ve věci stavební povolení dešťové kanalizace, vodovod a 
povolení k nakládání s vodami – Přednádražní prostor Řevnice.  
 
Ad. I.: 
Projektová dokumentace „Přednádraží prostor Řevnice SO301 Odvodnění komunikací“, kterou  
zpracovala v listopadu 2013 společnost DIPRO, spol. s r.o., Ing. Pavla Štefanová, autorizovaný inženýr 
pro stavby vodního hospodářství  a krajinného inženýrství, ČKAIT 0009434, řeší stavbu 2 nových stok 
dešťové kanalizace v Přednádražním prostoru Řevnice – úsek 2 stoky dešťové kanalizace D2  o délce 
142,0 m, materiál PP DN 300,  včetně 2 revizních šachet. Stoka dešťové kanalizace D2 bude napojena 
na stávající dešťovou kanalizaci v ulici Pražská (odvodnění komunikace a přilehlých 8 nemovitostí, 
3296 tis. m3/rok, úsek 1 stoky D2 je povolen samotným rozhodnutím č.j. MUCE 6497/2015 OZP/V/Mar- 
R ze dne 4.2.2015). Stoka dešťové kanalizace D3 o délce 50 m, materiál PP DN 300, včetně 2 
revizních šachet (odvodnění komunikace a 4 přilehlých nemovitostí). bude zaústěna do Moklického 
potoka a  přeložku stávajícího vodovodu ve dvou úsecích nové trasy  V1 o délce 232,6 m, materiál PE 
110, včetně 1 podzemního hydrantu a trasy V2 o délce 11,2 m, materiál PE 100 (stávající vodovod  DN 
80 bude zrušen)  
Stavba dešťových stok D2 a D3 a přeložkavodovodního řadu je umístěna na pozemcích parc. č. 249, 
250, 264/2, 265, 273, 423/3, 2689/2, 2689/25, kat. ú. Řevnice, v souladu s územním rozhodnutím 
Stavebního úřadu  Řevnice č.j.: 0031/2013/SU/Sa ze dne 3.1.2013, které nabylo právní moci dne 
3.1.2013. Souhlas podle § 15 stavebního zákona vydal Stavební úřad Řevnice dne 28.4.2014 č.j.: 
1727/2014/SU/Sa.   
 
V ostatních podrobnostech se odkazuje na schválenou projektovou dokumentaci, kterou obdrží po 
nabytí právní moci tohoto rozhodnutí investor. 
 
Ke stavbě vodního díla je třeba pozemků: 

Parcelní číslo Katastrální území Vlastník, adresa 

249, 250, 264/2, 273, 
423/3, 2689/2 Řevnice 

město Řevnice, IČ 00241636, Náměstí 
Krále Jiřího z Poděbrad 74, 252 30 

Řevnice 

2689/25 Řevnice Náruč, s.r.o., IČ 24267406, nám. Krále 
Jiřího z Poděbrad 3, 252 30 Řevnice 

 
Investor stavby: město Řevnice, IČ 00241636, Náměstí Krále Jiřího z Poděbrad 74, 252 30 

Řevnice  
Místo stavby:  kat. ú. Řevnice 
Náklady stavby: cca  500 tis. Kč 
Dokončení stavby:      do 2 let od nabytí právní moci rozhodnutí 
Orientační umístění stavby: X= 1060127, Y= 758869; X= 1060155, Y= 758235 
 
Ad. II.: 
Podle § 8 odst. 1 písm. a) bod 5 vodního zákona vodního zákona se povoluje jiné nakládání s vodami:  
vypouštění povrchových vod z dešťové kanalizace D3 do Moklického potoka (pravý břeh, IDVT 
102511350, před zaústěním Moklického potoka do řeky Berounky, ř. km 19,2, pravý břeh) 
v Přednádražím prostoru Řevnice v množství: 
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Qprům =0,01 l/s, Qmax = 8,58 l/s,  Qmax = 74,58 m3/měsíc, Q = 406 tis. m3/rok, odvodňovaná plocha 0,1 
ha, redukovaná plocha 0,07 ha, pro návrhový déšť 130 l/s/ha.   
Jedná se o vypouštění povrchových vod z Přednádražního prostoru v Řevnicích a 8 přilehlých 
nemovitostí do povrchových vod – Moklického potoka, pravý břeh, na jeho konci před zaústěním do 
řeky Berounky. 
 
Vodoprávní úřad uznal návrh za způsobilý k projednání ve vodoprávním řízení podle § 115 vodního 
zákona a příslušných ustanovení stavebního zákona. Dne 14.1.2015 pod č.j. MUCE 2177/2015 
OŽP/V/Mar-ozn bylo oznámeno zahájení vodoprávního řízení ve věci stavebního povolení dešťové 
kanalizace, vodovodu a povolení k nakládání s vodami – Přednádražní prostor Řevnice, s tím, že 
dotčené orgány mohou uplatnit svá stanoviska a účastníci řízení své námitky, popřípadě důkazy, 
nejpozději do 10 dnů od doručení oznámení. Ve stanovené lhůtě nebyly žádné námitky a připomínky 
uplatněny. 
 
Podaná žádost poskytuje dostatečný podklad pro posouzení navrhované stavby a stanovení podmínek 
k jejímu provádění a vodoprávnímu úřadu jsou dobře známy poměry staveniště, proto bylo podle § 112 
odst. 2 stavebního zákona upuštěno od ústního jednání a ohledání na místě. 
Při provádění stavby připadají stavebníkovi povinnosti a odpovědnost podle § 152 stavebního zákona.  
 
Investor předložil následující doklady: 
• projektová dokumentace dokumentaci „Přednádraží prostor Řevnice SO301 Odvodnění 

komunikací“, kterou zpracovala v listopadu 2013 společnost DIPRO, spol. s r.o., Ing. Pavla 
Štefanová, autorizovaný inženýr pro stavby vodního hospodářství  a krajinného inženýrství, ČKAIT 
0009434 

• územní rozhodnutí Stavebního úřadu  Řevnice č.j.: 0031/2013SU/Sa ze dne 3.1.2013, které nabylo 
právní moci dne 3.1.2013 

• souhlas dle § 15 stavebního zákona - Stavební úřad Řevnice dne 28.4.2014 pod č.j.: 
1727/2014/SU/Sa.   

• vyjádření města Řevnice č.j. 1707/2014/EO/JKa ze dne 30.4.2014 
• vyjádření EKOS Řevnice, spol. s r.o. č.j R437 ze dne 7.5.2014 
• stanovisko Povodí Vltavy, s.p. – závod Berounka č.j. 26182/2014/342/Kai ze dne 23.5.2014 
• stanovisko KHS Středočeského kraje č.j. KHSSC/2013 ze dne 26.3.2013 
• vyjádření KÚSK č.j. 068335/2014/KUSK ze dne 13.5.2014 
• vyjádření KSÚS Středočeského krje č.j. 2112/14/KSUS/KLT/MOT ze dne 20.5.2014 
• stanovisko MěÚ Černošice, OŽP č.j. MUCE 27543/20104/Bro 
• rozhodnutí – stavební povolení MěÚ Černošice, OSU, č.j. MUCE 34615/2014 OSU ze dne 

24.6.2014 
• vyjádření České dráhy, a.s. č. j. 1264/2013-200 ze dne 18.3.2013 
• vyjádření České dráhy, a.s. č. j. 157/14 ze dne 25.4.2014 
• vyjádření ČD Telematika a.s  č.j. 9615/2014-O ze dne 22.5.2014 
• stanovisko SŽDC, s.o.  č.j. 18722/2014-OŘ PHAS-OPS-1012-S/719/Če ze dne 2.6.2014 
• stanovisko SŽDC, s.o.  č.j. 04893-PR/2014-SSz-ÚT ze dne 14.5.2014 
• závazné stanovisko Drážní úřad, č.j. MP-SOP1047/14-2/Nk DUCR 33602/14/Nk ze dne 9.6.2014 
• stanovisko HZS Středočeského kraje č.j. PZ-228-2/2013/PD ze dne 15.4.2014 
•  vyjádření ČEZ Distribuce, a.s. č.j.  10654003/JM-072/2014 ze dne 5.5.2014 
• vyjádření RWE Distribuční služby č.j. 5000723071 ze dne 10.12.2012 
• smlouva o smlouvě budoucí – město řevnice – Náruč, s.r.o. ze dne 16.7.2014 
• doklad o zaplacení správního poplatku dne .2015 
 
 
Vzhledem k tomu, že nebyly zjištěny skutečnosti bránící vydání povolení a investor splnil všechny 
náležitosti řízení, rozhodl MěÚ Černošice tak, jak je uvedeno ve výroku tohoto rozhodnutí. 
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P o u č e n í   ú č a s t n í k ů 

Proti tomuto rozhodnutí se mohou účastníci řízení odvolat podle § 81 a následujících zákona č. 
500/2004 Sb., správního řádu, ve znění pozdějších předpisů, a to do 15 dnů ode dne jeho doručení, ke 
Krajskému úřadu Středočeského kraje, podáním učiněným u MěÚ Černošice. 
   
 
 
 
     otisk úředního razítka                                 Ing. Pavel Martan 
                           oprávněná úřední osoba 

        

Toto rozhodnutí se doručuje účastníkům řízení neuvedeným v rozdělovníku tohoto rozhodnutí veřejnou 
vyhláškou. Po dobu 15 dnů bude vyvěšeno na úřední desce Městského úřadu Černošice. Poslední den 
této lhůty je dnem doručení. 

 
 
 
..............................                           ................................ 
    vyvěšeno dne                  razítko obce                     sejmuto dne 

 
 
Rozdělovník: 
Účastníci řízení do vlastních rukou:: 
 
1)  město Řevnice,  Náměstí Krále Jiřího z Poděbrad 74, 252 30 Řevnice, zastoupené: DIPRO, spol. 

s r.o., Modřanská 1378/11, 143 00 Praha (datovou schránkou) 
 
Ostatní účastníci veřejnou vyhláškou 
 
Dotčené orgány: 
2)  Stavební úřad Řevnice, náměstí Krále Jiřího z Poděbrad 74, 252 30 Řevnice (datovou schránkou) 
3)  Drážní úřad, Wilsonova 300/8, 121 06 Praha 2 (datovou schránkou)  
4)  Hasičský záchranný sbor Stř. kraje - územní odbor Kladno,  Jana Palacha 1970, 272 01 Kladno 

(datovou schránkou) 
5)  KHS Středočeského kraje, Dittrichova 17, 128 01 Praha 2 (datovou schránkou) 
6)  Městský úřad Černošice, OŽP, Podskalská 19, 120 00 Praha – k vyvěšení na úřední desku – zde 
7)  Městský úřad Řevnice, náměstí Krále Jiřího z Poděbrad 74, 252 30 Řevnice (datovou schránkou) 
 
Na vědomí:  
8)  Povodí Vltavy, s.p. – závod Berounka, Denisovo nábřeží 14, 304 20 Plzeň (datovou schránkou) 
9)  Lesy České republiky, st. p. – správa toků oblasti Vltavy, Tyršova 2902, 256 01 Benešov (datovou 

schránkou) 
 
10)  OŽP – spisy/Mar 

 
 
 
 
 
 
Kontrolováno a schváleno vedoucí odboru životního prostředí JUDr. Markétou Fialovou ………………. 
Podpis je pouze na originále písemnosti, který je založen ve spisu. 
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