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VYST-MH/6137/2018

Králův Dvůr, dne 15.10.2018

ROZHODNUTÍ
ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ
Výroková část:
Městský úřad Králův Dvůr, stavební úřad, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. e)
zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) v platném znění (dále
jen "stavební zákon"), v územním řízení posoudil podle § 84 až 90 stavebního zákona žádost o vydání
rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení (dále jen "rozhodnutí o umístění stavby"), kterou dne
13.7.2018 podala (a dne 5.9.2018 doplnila)
Obec Vinařice, IČO 509868, 267 01 Vinařice,
kterou zastupuje PROJEKT IV, s.r.o., IČO 25601172, Jilemnická č.p. 707/18, 197 00 Praha,
kterou zastupuje IRNA s.r.o., IČO 61466832, Na Konečné č.p. 9/38, 142 00 Praha
(dále jen "žadatel"), a na základě tohoto posouzení:
I.

Vydává podle § 79 a 92 stavebního zákona a § 9 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě
územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu
rozhodnutí o umístění stavby
splaškové kanalizační soustavy
na pozemku st. p. 47/2 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 49 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 52
(zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 58 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 18/2 (zahrada), parc. č.
78 (ovocný sad), parc. č. 161/3 (trvalý travní porost), parc. č. 161/7 (trvalý travní porost), parc. č.
552/1 (orná půda), parc. č. 552/5 (orná půda), parc. č. 552/6 (orná půda), parc. č. 556/2 (zahrada),
parc. č. 557 (orná půda), parc. č. 853/1 (ostatní plocha), parc. č. 862 (trvalý travní porost), parc. č.
864 (ostatní plocha), parc. č. 866/1 (ostatní plocha), parc. č. 873/1 (ostatní plocha), parc. č. 881/1
(ostatní plocha), parc. č. 882/1 (ostatní plocha), parc. č. 895 (ostatní plocha), parc. č. 898 (ostatní
plocha) v katastrálním území Vinařice u Suchomast, parc. č. 585/4, parc. č. 1030/1 v katastrálním
území Všeradice. Uvedeným dnem bylo zahájeno územní řízení.

Stavba obsahuje:
- SO 01 - kanalizace gravitační, kanalizace tlaková, gravitační kanalizační přípojky, tlakové
kanalizační přípojky
- SO 02 – výtlačný řad z čerpací stanice
- SO 03 – čerpací stanice
- Přeložka dešťové kanalizace
- SO 04 – přípojka NN k čerpací stanici
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II. Stanoví podmínky pro umístění stavby:
1. Stavba bude umístěna v souladu s grafickou přílohou rozhodnutí, která obsahuje výkres
současného stavu území se zakreslením stavebního pozemku, požadovaným umístěním stavby,
s vyznačením vazeb a vlivů na okolí.
2. Kanalizace gravitační a tlaková bude umístěna na pozemcích parc. č. 552/1 (orná půda), parc.
č. 552/6 (orná půda), parc. č. 557 (orná půda), parc. č. 853/1 (ostatní plocha), parc. č. 866/1
(ostatní plocha), parc. č. 873/1 (ostatní plocha), parc. č. 881/1 (ostatní plocha), parc. č. 882/1
(ostatní plocha), parc. č. 895 (ostatní plocha), parc. č. 898 (ostatní plocha) v katastrálním území
Vinařice u Suchomast. Nová gravitační kanalizace je navržena v celkové délce 928,2m a bude
odvádět splaškové vody z nemovitostí do čerpací stanice. Tlakové přípojné řady jsou navrženy v
celkové délce 149 m.
Gravitační kanalizační přípojky a tlakové kanalizační přípojky budou umístěny na
pozemcích st. p. 47/2 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 49 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p.
52 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 58 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 18/2 (zahrada),
parc. č. 78 (ovocný sad), parc. č. 552/5 (orná půda), parc. č. 552/6 (orná půda), parc. č. 556/2
(zahrada), parc. č. 853/1 (ostatní plocha), parc. č. 866/1 (ostatní plocha), parc. č. 873/1 (ostatní
plocha), parc. č. 881/1 (ostatní plocha), parc. č. 882/1 (ostatní plocha), parc. č. 895 (ostatní
plocha), parc. č. 898 (ostatní plocha) v katastrálním území Vinařice u Suchomast. Přípojky od
nemovitostí budou v celkové délce 295,2m.
Výtlačný řad z čerpací stanice bude umístěn na pozemcích parc. č. 161/3 (trvalý travní porost),
parc. č. 161/7 (trvalý travní porost), parc. č. 853/1 (ostatní plocha), parc. č. 862 (trvalý travní
porost), parc. č. 864 (ostatní plocha), parc. č. 866/1 (ostatní plocha) v katastrálním území
Vinařice u Suchomast, parc. č. 585/4, parc. č. 1030/1 v katastrálním území Všeradice. Výtlačný
řad bude propojovat čerpací stanici s kanalizačním řadem ve Všeradicích a jeho celková délka
bude 1868,2m.
Čerpací stanice bude umístěna na pozemku parc. č. 853/1 (ostatní plocha) v katastrálním území
Vinařice u Suchomast. Čerpací stanice ČS pro celou obec je navržena v její jižní části jako
podzemní kruhová železobetonová jímka z prefabrikovaných dílců o vnitřních průměrech 2,5 m a
světlou výškou 4,29m.
Přeložka dešťové kanalizace bude provedena na pozemku parc. č. 853/1 (ostatní plocha) v
katastrálním území Vinařice u Suchomast v místě umisťované přečerpávací jímky před
pozemkem parc. č. 2. Její délka bude 12m.
Přípojka NN k čerpací stanici bude umístěna na pozemku parc. č. 853/1 (ostatní plocha), parc. č.
866/1 (ostatní plocha) v katastrálním území Vinařice u Suchomast. Kabelová přípojka NN bude
napojena v nové pojistkové skříni SP100, která bude propojena svodem ze stávajícího vedení NN
v bodě číslo 22 (u č.p.52). Kabelová přípojka bude ukončena v elektroměrové skříni umístěné ve
zděném pilíři u čerpací stanice.
3. Projektová dokumentace bude vypracována oprávněnou osobou, která ručí za její správnost,
úplnost a proveditelnost. Projektová dokumentace musí být zpracována dle platných zákonů,
vyhlášek, závazných směrnic a norem, týkající se profesních oborů z hlediska bezpečnosti a
ochrany zdraví a technického zařízení v souvislosti s výše uvažovanou stavbou.
4. Protože kanalizace je dle § 55 odst. 1 písm. c) zákona č. 254/2001 Sb., zákon o vodách a změně
některých zákonů (vodní zákon) vodní dílo, bude stavební povolení vydávat příslušný vodoprávní
úřad, což je MěÚ Beroun, odbor životního prostředí.
5. Pro stavbu mohou být navrženy je takové výrobky a konstrukce, jejichž vlastnosti z hlediska
způsobnosti stavby pro navržený účel zaručují, že stavba při správném provedení a běžné údržbě
po dobu předpokládané existence splňuje požadavky na mechanickou pevnost a stabilitu, požární
bezpečnost, hygienu, ochranu zdraví a životního prostředí, bezpečnost při užívání, ochranu proti
hluku.
6. V souladu se zákonem č. 20/87 Sb., č. 242/1992 Sb. stavební ohlásí Ústavu archeologické
památkové péče středních Čech, provádění veškerých zemních a výkopových prací tři týdny před
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jejich zahájením. V případě nutnosti pak umožní záchranný archeologický průzkum ještě před
zahájením stavby, po vydání územního rozhodnutí, aby nedošlo ke zdržení stavebních prací
Bude splněna podmínka Obce Všeradice ze dne 28.8.2018 (podmínka napojení je zkapacitnění
stávající ČOV) a součástí dokumentace pro stavební povolení bude i řešení zkapacitnění stávající
ČOV Všeradice.
Budou dodrženy podmínky souhlasu Odboru životního prostředí MěÚ Beroun ze dne 4.10.2018,
č.j. MBE/63043/2018/ŽP-HeJ:
• Je nutno maximálně šetřit zemědělskou a především ornou půdou.
• Zamýšlené provádění prací bude včas projednáno s vlastníkem dotčené zemědělské půdy,
nebo jinou osobou oprávněnou tuto zemědělskou půdu užívat.
• Práce na zemědělském pozemku budou prováděny především v době vegetačního klidu nebo
po sklizni plodin.
• Práce budou prováděny tak, aby na ZPF a jeho vegetačním krytu došlo k co nejmenším
škodám.
• Mechanizační prostředky budou projíždět pouze ve vymezených prostorách a nebudou
narušovat okolní zemědělské pozemky.
• Polní cesta na uvedených pozemcích bude po provedení prací uvedena do původního stavu,
aby mohla dále sloužit svému účelu.
• Budou učiněna opatření k zabránění úniku pevných, kapalných a plynných látek
poškozujících ZPF a jeho vegetační kryt.
• Při realizaci akce bude postupováno dle předložených dokumentů o způsobu práce.
• Po skončení prací bude proveden zásyp výkopu tak, aby byla dodržena posloupnost
jednotlivých vrstev půdy.
Budou dodrženy podmínky závazného stanoviska Odboru životního prostředí MěÚ Beroun ze
dne 13.9.2018, č.j. MBE/53481/2018/ŽP-BrE:
• v souvislosti s realizací předmětného stavebního záměru nedojde k žádnému dotčení PUPFL
parcelní číslo 597/2, 597/1, 600/2, 587 a 703 vše k.ú. Všeradice a parcelní číslo 150/1 k.ú.
Vinařice u Suchomast, ani k poškození lesních porostů na nich rostoucích včetně kořenového
systému dřevin, a to ani ukládáním stavebního či výkopového materiálu;
• během stavby ani po jejím dokončení nebude nijak omezen přístup/příjezd k lesním
pozemkům v dané lokalitě.
Budou dodrženy podmínky KSÚS Středočeského kraje, Zborovská 11 Praha 5 ze dne 14.8.2018
pod zn. 5619/18/KLT:
• pro uložení řadu a přípojek pro IS (kanalizační řad a přípojky) do tělesa silnic ve vlastnictví
Středočeského kraje je nutno si před zahájením stavby vyžádat od odboru dopravy MěÚ v
Berouně souhlas se zvláštním užíváním silnice dle ust. § 25 odst. 6 písm. d) zák. č. 13/97 Sb.
a uzavřít s KSÚS Praha smlouvu o omezení užívání (smlouva je zpoplatněna dle platného
ceníku Stř. kraje ze dne 1. 5. 2018)
• kanalizační šachty musí být umístěny v ose jednoho jízdního pruhu (tento požadavek
zapracovat do PD pro SP)
• příčné přechody silnic (i přípojka NN pro ČS) budou provedeny podvrtem, startovací jáma
bude umístěna mimo těleso komunikací (živičnou plochu)
• zemina z výkopu nebude ukládána do jízdního pruhu silnice
• po dokončení stavby budou silniční pozemky, případně silniční pomocné pozemky řádně
upraveny do původního stavu i spádově
• konstrukce vozovky musí odpovídat TP 146 pro třídu dopravního značení III, IV t.j. dle TP
146 - (použitá štěrkodrť bude ve frakci 32/63)
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obrusná vrstva musí přesahovat původní výkopovou rýhu o 50 cm na každou stranu výkopu,
t.j. musí být již zaříznuta širší o tyto míry než vlastní výkop, všechny živičné styčné plochy u
hran výkopu musí být proříznuty a zality asfaltovou emulzí, t.j. i plocha, která přesahuje
vedle výkopu
• stavebník nebude následně po Středočeském kraji potažmo po KSÚS požadovat žádná
opatření k eliminaci vlivů vznikajících provozem na výše uvedených silnicích a způsobem
jejich letní a zimní údržby
• zásahy do obrusných vrstev silnice nebudou prováděny v zimním období, t.j. od I. 11. do 1. 4.
následujícího roku
• při stavebních pracích nesmí být ohrožena stabilita přilehlého silničního tělesa a silničního
značení a také nesmí dojít ke znečištění výše uvedené silnice
• stavebník vyzve pracovníka KSÚS k převzetí staveniště před zahájením stavebních prací
• konec stavby nahlásit na KSÚS, zahájením stavebních prací v tělese silnice odpovídá investor
(zhotovitel) stavby za nedostatky a škody, které vzniknou na dotčených úsecích silnic jemu
nebo ostatním uživatelům z důvodu jeho činnosti a to do doby předání dotčených úseků
silnice zpět správci silnice, zpětné předání dotčených úseků silnice po konečných úpravách
bude provedeno protokolárně se stanovením záruční doby na provedené úpravy tělesa silnice
v délce 60 měsíců ode dne předání
• před dalším stavebním řízením požadujeme předložit projektovou dokumentaci v dalším
stupni ke schválení a k aktualizaci našeho vyjádření
11. Budou dodrženy podmínky ČEZ Distribuce, a.s. ze dne 18.5.2018 pod zn. 1098507767/2018
• Bude respektováno stávající energetické zařízení v majetku ČEZ Distribuce, a. s. (trafostanice
22/0,4kV, nadzemní vedení VN 22kV, podzemní vedení NN 0,4kV, nadzemní vedení NN
0,4kV) vč. dodržení ochranného pásma podle zákona č. 458/2000 Sb. Nadzemní vedení NN
0,4 kV ochranné pásmo nemá.
• Práce v blízkosti stávajícího nadzemního vedení nízkého napětí NN 0,4 kV musí být
prováděny tak, aby nedošlo ke snížení stability podpěrných bodů. Při stavbě je nutné dodržet
vzdálenosti od nadzemního vedení NN 0,4 kV podle PNE 33 3302. Všechny práce a činnosti
v blízkosti vedení musí být prováděny v souladu s ČSN EN 50 110-1 a PNE 33 00006
• Před zahájením stavby je nutné podat žádost o souhlas s činností a umístěním stavby v
ochranném pásmu výše uvedeného energetického zařízení v souladu s ustanovením § 46 odst.
8 a odst. 11 zákona č. 458/2000 Sb. Žádost můžete podat na příslušném kontaktním místě,
nebo zaslat na adresu uvedenou v zápatí tohoto dopisu, nebo zaslat elektronickou poštou
info@cezdistribuce.cz.
•

III.

12.

Budou dodrženy podmínky sdělení MěÚ Beroun, odboru dopravy a správních agend ze dne
24.5.2018 pod č.j. MBE/34834/2018/DOPR-MiD:
• práce nebudou prováděny v zimním období (od. 1.11 do 1.4 následujícího roku).
• Při umisťování inženýrských sítí je třeba postupovat v souladu s § 36) zákona o pozemních
komunikacích.
o Pro provedení zásahů do silničního pozemku (stavební práce) a v případě, že při
realizaci stavby bude třeba provést na silnicích 111/11528 a 111/11527 zábor z
důvodu umisťování, skládání a nakládání věcí, nebo materiálů nesloužících k údržbě
nebo opravě této silnice, případně pro techniku, je nutno zdejší odbor dopravy a
správních agend včas požádat o:
o povolení zvláštního užívání silnice podle § 25 odst. 6 písm. c) bodu 2 (zařízení
staveniště, skládka stavebních hmot apod.) a 3 (provádění stavebních prací) zákona
o pozemních komunikacích a § 40 prováděcí vyhlášky k němu,
o povolení uzavírek (i částečných) podle § 24 zákona o pozemních komunikacích a §
39 prováděcí vyhlášky k němu
o vydání Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích podle
zákona č. 361/2000 Sb., pokud při realizaci stavby bude ovlivněna bezpečnost a
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plynulost silničního provozu (týká se i v případě provádění prací mimo průjezdní
úsek silnice a na místních komunikacích s ohledem na zvolenou technologii a
stroje).
o Orgánem vykonávajícím působnost silničního správního úřadu ve věcech místních
komunikací je v souladu s ustanovením § 40 odst. 5 písm. b) zákona o pozemních
komunikacích, obec Vinařice, kde je nutno vyřídit si povolení zvláštního užívání dle
§ 25 zákona o pozemních komunikacích.
13. Budou dodrženy podmínky stanoviska GridServices s.r.o. ze dne 1.8.2018 pod zn. 500175781:
• při souběhu, křížení IS a při realizaci stavby požadujeme dodržení ČSN 73 6005,TPG 702
04,TPG 702 01,zákon č.458/2000 Sb., případně další předpisy související s uvedenou
stavbou
• před zahájením stavby bude provedeno vytýčení PZ, viz.odst.3(tel:377097425) - poskytnutý
zákres je pouze ORIENTAČNÍ
• obrysy kanalizačních šachet budou umístěny minimálně 500 mm od obrysu plynárenského
zařízení.
• při křížení plynovodů z materiálu PE bude provedena kontrola funkčnosti signalizačního
vodiče.
• pokud realizace stavby vyvolá výškovou (směrovou) úpravu trasy plynárenského zařízení,
bude toto posuzováno jako přeložka. Náklady budou hrazeny investorem stavby.
• dojde-li ke křížení kanalizačního potrubí s plynovodem nebo plynovodní přípojkou v menší
vzdálenosti než 500 mm, minimálně však 150 mm, opatří se ocelový plynovod trojnásobnou
izolací a plynovod z PE se opatří chráničkou přesahující stokové potrubí 1 metr na každou
stranu a vyhovující jiskrové zkoušce pro zkušební napětí 25kV.
• úhel křížení potrubí s podzemními vedeními technického vybavení má být 90°,nelze-li tento
úhel v odůvod. případech dodržet, může být úhel křížení menší, nejméně však 60°.
• při souběhu a křížení IS požadujeme dodržení odstupových vzdáleností dle ČSN 73 6005
• kanalizační zařízení bude uloženo pod STL plynovodním zařízením ve vzdálenosti 500 mm • souběh kanalizace a plynovodů/přípojek bude min. 1 m dle ČSN 73 6005
• před provedením zásypu výkopu v ochranném pásmu plynárenského zařízení bude
provedena kontrola dodržení podmínek stanovených pro stavební činnosti v ochranném
pásmu plynárenského zařízení a kontrola plynárenského zařízení
• v případě nepředvídaných kolizních situací při realizaci stavby, které nelze při zpracování
PD předpokládat, budou tyto řešeny operativně na místě samém s projektantem stavby, popř.
s pracovníky GridServices, s.r.o.
• v ochranném pásmu plynovodů (1+1 m) budou práce prováděny výhradně ručním
způsobem.
• veškeré stavební práce musí být vykonávány tak, aby v žádném případě nenarušily bezpečný
provoz uvedených plynárenských zařízení a plynovodních přípojek.
• zřizování staveniště, skladování materiálů, parkování stavebních strojů apod. bude
realizováno mimo ochranné pásmo plynárenského zařízení
• POŽADUJEME PŘI REALIZACI STAVBY PROJEDNAT PŘÍPADNÉ ŘEŠENI
SOUBĚHŮ A KŘÍŽENÍ PROJEKTOVANÉHO ZAŘÍZENÍ SE STÁVAJÍCÍMI STL
PLYNOVODY A PLYNOVODNÍMI PŘÍPOJKAMI NA MÍSTĚ STAVBY TAK, ABY
BYLO DODRŽENO TPG 702 04 A ČSN 73 6005 prostorové uspořádání sítí technického
vybavení a úhel křížení.
• pro realizaci stavby kabelu NN stanovujeme tyto podmínky:
• při souběhu, křížení IS a při realizaci stavby požadujeme dodržení ČSN 73 6005,TPG 702
04,TPG 702 01,zákon č.458/2000 Sb„ případně další předpisy související s uvedenou
stavbou
• před zahájením stavby bude provedeno vytýčení PZ, viz.odst.3(tel:377097425,377097517) poskytnutý zákres je pouze ORIENTAČNÍ• úhel křížení potrubí s podzemními vedeními technického vybavení má být 90°, nelze-li tento
úhel v odůvod. případech dodržet, může být úhel křížení menší, nejméně však 60°.
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zemnící vodič musí být uložen na opačnou stranu, než je plynovodní zařízení.
v ochranném pásmu plynovodů (1+1 m) budou práce prováděny výhradně ručním
způsobem.
veškeré stavební práce musí být vykonávány tak, aby v žádném případě nenarušily bezpečný
provoz uvedených plynárenských zařízení a plynovodních přípojek.
při souběhu a křížení IS požadujeme dodržení odstupových vzdáleností dle ČSN 73 6005 souběh kNN s STL plyn.zařízením bude min.0,6m dle ČSN 73 6005 ke křížení zemních (silových) kabelů s STL plynovodem nebo plynovodní přípojkou může
dojít v minimální vzdálenosti 100 mm - silový kabel do 1 kV, 200mm - silový kabel do
10kV,35kV, 700mm - silový kabel do 220kV, za předpokladu umístění kabelů do chrániček
dle ČSN 73 6005 v ochranném pásmu STL plynovodu a přípojek (1 m na každou stranu) nebudou umísťovány
základy staveb, budov; podezdívky, patky; pilíře; prováděna skládka materiálu a výšková
úprava terénu; PZ musí být volně přístupné pokud realizace stavby vyvolá výškovou (směrovou) úpravu trasy plynárenského zařízení,
bude toto posuzováno jako přeložka. Náklady budou hrazeny investorem stavby.
za stavební činnosti se pro účely tohoto stanoviska považují všechny činnosti prováděné v
ochranném pásmu plynárenského zařízení a plynovodních přípojek (tzn. i bezvýkopové
technologie a terénní úpravy) a činnosti mimo ochranné pásmo, pokud by takové činnosti
mohly ohrozit bezpečnost a spolehlivost plynárenského zařízení a plynovodních přípojek
(např. trhací práce, sesuvy půdy, vibrace, apod.).
stavební činnosti je možné realizovat pouze při dodržení podmínek stanovených v tomto
stanovisku. Nebudou-li tyto podmínky dodrženy, budou stavební činnosti, považovány dle §
68 zákona č.458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů za činnost bez našeho předchozího
souhlasu. Při každé změně projektu nebo stavby (zejména trasy navrhovaných inženýrských
sítí) je nutné požádat o nové stanovisko k této změně.
před zahájením stavební činnosti bude provedeno vytyčení trasy a přesné určení uložení
plynárenského zařízení a plynovodních přípojek. Vytyčení trasy provede příslušná provozní
oblast (formulář a kontakt naleznete na www. gridservices.cz nebo NONSTOP zákaznická
linka 800 11 33 55). Při žádosti uvede žadatel naši značku (číslo jednací) uvedenou v úvodu
tohoto stanoviska. O provedeném vytyčení trasy bude sepsán protokol. Přesné určení uložení
plynárenského zařízení a plynovodních přípojek je povinen provést stavebník na svůj náklad.
Bez vytyčení trasy a přesného určení uložení plynárenského zařízení a plynovodních
přípojek stavebníkem nesmí být vlastní stavební činnosti zahájeny. Vytyčení plynárenského
zařízení a plynovodních přípojek považujeme za zahájení stavební činnosti.
bude dodržena mj. ČSN 73 6005, TPG 702 04, zákon č.458/2000 Sb. ve znění pozdějších
předpisů, případně další předpisy související s uvedenou stavbou.
pracovníci provádějící stavební činnosti budou prokazatelně seznámeni s polohou
plynárenského zařízení a plynovodních přípojek, rozsahem ochranného pásma a těmito
podmínkami.
při provádění stavební činnosti, vč. přesného určení uložení plynárenského zařízení je
stavebník povinen učinit taková opatření, aby nedošlo k poškození plynárenského zařízení a
plynovodních přípojek nebo ovlivnění jejich bezpečnosti a spolehlivosti provozu. Nebude
použito nevhodného nářadí, zemina bude těžena pouze ručně bez použití pneumatických,
elektrických, bateriových a motorových nářadí.
odkryté plynárenské zařízení a plynovodní přípojky budou v průběhu nebo při přerušení
stavební činnosti řádně zabezpečeny proti jejich poškození.
v případě použití bezvýkopových technologií (např. protlaku) bude před zahájením stavební
činnosti provedeno úplné obnažení plynárenského zařízení a plynovodních přípojek v místě
křížení na náklady stavebníka. V případě, že nebude tato podmínka dodržena, nesmí být
použita bezvýkopová technologie.
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stavebník je povinen neprodleně oznámit každé i sebemenší poškození plynárenského
zařízení nebo plynovodních přípojek (vč. izolace, signalizačního vodiče, výstražné fólie atd.)
na telefon 1239.
před provedením zásypu výkopu bude provedena kontrola dodržení podmínek stanovených
pro stavební činnosti, kontrola plynárenského zařízení a plynovodních přípojek. Kontrolu
provede příslušná provozní oblast (formulář a kontakt naleznete na www.gridservices.cz
nebo NONSTOP zákaznická linka 800 11 33 55). Při žádosti uvede žadatel naši značku
(číslo jednací) uvedenou v úvodu tohoto stanoviska. Povinnost kontroly se vztahuje i na
plynárenské zařízení, které nebylo odhaleno. O provedené kontrole bude sepsán protokol.
Bez provedené kontroly nesmí být plynárenské zařízení a plynovodní přípojky zasypány. V
případě, že nebudou dodrženy výše uvedené podmínky, je stavebník povinen na základě
výzvy provozovatele plynárenského zařízení a plynovodních přípojek, nebo jeho zástupce
doložit průkaznou dokumentaci o nepoškození plynárenského zařízení a plynovodních
přípojek během výstavby nebo provést na své náklady kontrolní sondy v místě styku stavby
s plynárenským zařízením a plynovodními přípojkami.
plynárenské zařízení a plynovodní přípojky budou před zásypem výkopu řádně podsypány a
obsypány těženým pískem, bude provedeno zhutnění a bude osazena výstražná fólie žluté
barvy, vše v souladu s ČSN EN 12007-1-4,
TPG 702 01, TPG 702 04.
neprodleně po skončení stavební činnosti budou řádně osazeny všechny poklopy a nadzemní
prvky plynárenského zařízení a plynovodních přípojek.
poklopy uzávěrů a ostatních armatur na plynárenském zařízení a plynovodních přípojkách,
vč. hlavních uzávěrů plynu (HUP) na odběrném plynovém zařízení udržovat stále přístupné
a funkční po celou dobu trvání stavební činnosti.
případné zřizování staveniště, skladování materiálů, stavebních strojů apod. bude
realizováno mimo ochranné pásmo plynárenského zařízení a plynovodních přípojek (není-li
ve stanovisku uvedeno jinak).
bude zachována hloubka uložení plynárenského zařízení a plynovodních přípojek (není-li ve
stanovisku uvedeno jinak).
při použití nákladních vozidel, stavebních strojů a mechanismů zabezpečit případný přejezd
přes plynárenské zařízení a plynovodní přípojky uložením panelů v místě přejezdu
plynárenského zařízení.
v případě dotčení pozemku v majetku společnosti GasNet, s.r.o. je třeba dále projednat
smluvní vztah k tomuto pozemku. Kontakt na projednání naleznete na adrese
www.gasnet.cz/cs/kontaktni-system/, činnost "Smluvní vztahy - pozemky a budovy
plynárenských zařízení", případně na NONSTOP zákaznické lince 800 11 33 55.

Účastníci řízení podle § 27 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu v platném znění:
Obec Vinařice, 267 01 Vinařice
Janetta Hlaváčová, nar. 16.7.1970, U Malvazinky č.p. 146/14, 150 00 Praha
František Říha, nar. 8.2.1938, Vinařice č.p. 51, 267 01 Vinařice
Milada Říhová, nar. 20.3.1942, Vinařice č.p. 51, 267 01 Vinařice
Josef Cajthaml, nar. 16.3.1944, Vinařice č.p. 42, 267 01 Vinařice
Jaroslava Cajthamlová, nar. 13.9.1947, Vinařice č.p. 42, 267 01 Vinařice
Vladimír Smek, nar. 24.5.1955, Vinařice č.p. 46, 267 01 Vinařice
Ing. Markéta Kouklíková, nar. 9.2.1983, Mánesova č.p. 1650/90, 120 00 Praha
Renata Alfery, nar. 21.7.1982, Ženíškova č.p. 288, 267 27 Liteň
Václav Smrž, nar. 17.11.1950, Vinařice č.p. 52, 267 01 Vinařice
Luboš Zikán, nar. 4.6.1955, Pod Borkem č.p. 195, 267 18 Srbsko
Zdeněk Sokol, nar. 25.8.1934, Vinařice č.p. 12, 267 01 Vinařice
Obec Všeradice, Všeradice č.p. 18, 267 26 Všeradice
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Odůvodnění:
Dne 13.7.2018 podal žadatel žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby.
Stavební úřad shledal, že žádost nemá předepsané náležitosti, a proto podle § 45 odst. 2 zákona č.
500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů vyzval žadatele k doplnění podkladů žádosti a
dne 8.8.2018 usnesením řízení přerušil. Žadatel doplnil 5.9.2018.
Stavebnímu úřadu byly předloženy tyto doklady:
- plná moc na žadatele společnost Projekto IV, s.r.o. a delegovaná plná moc na společnost
IRNA s.r.o.
- určení stavebního úřadu Králův Dvůr – Krajský úřad Středočeského kraje ze dne 16.7.2018,
č.j. 093328/2018/KSUS
- vyjádření MěÚ Beroun, odboru dopravy a správních agend ze dne 24.5.2018 pod č.j.
MBE/34834/2018/DOPR
- vyjádření KSÚS Střed.kraje, př.org. ze dne 14.8.2018 pod zn. 5619/18/KLT
- sdělení MěÚ Beroun, odboru územního plánování a regionálního rozvoje ze dne 18.7.2018
pod č.j. MBE/47892/ÚPRR-SoM
- vyjádření MěÚ Beroun, odboru životního prostředí ze dne 9.8.2018 pod č.j.
MBE/53499/2018/ŽP-HaL
- závazné stanovisko MěÚ Beroun, odboru územního plánování a regionálního rozvoje ze
4.9.2018 pod č.j. MBE/53636/2018/ÚPRR-ZeH
- souhlas Odboru životního prostředí MěÚ Beroun podle zákona č. 334/1992 Sb. o ochraně ZPF
ze dne 4.10.2018, č.j. MBE/63043/2018/ŽP-HeJ
- rozhodnutí Odboru dopravy a správních agend MěÚ Beroun dle § 25 odst. 6 písm. d) zákona o
pozemních komunikacích v souladu ze dne 28.8.2018, č.j. MBE/53674/2018/DOPR-KuK
- stanovisko správce povodí – Povodí Vltavy, závod Berounka, s.p. ze dne 17.5.2018 zn:
31010/2018-343/Br SP-2018/7334
- závazné stanovisko Odboru životního prostředí MěÚ Beroun ze dne 13.9.2018, č.j.
MBE/53481/2018/ŽP-BrE podle zákona č. 289/1995 Sb. o lesích
- závazné stanovisko Agentury ochrany přírody a krajiny – Správy CHKO Český Kras ze dne
14.6.20118 č.j. SR/1248/SC/2018-2
- závazné stanovisko KHS Střed. kraje se sídlem v Praze, ÚP Beroun ze dne 17.5.2018 pod č.j.
KHSSC 26290/2018
- závazné stanovisko HZS Střed. kraje, ÚO Beroun ze dne 8.6.2018 pod č.j. BE-20182/2018/PD
- stanovisko GridService s.r.o. ze dne 1.8.2018 pod zn. 5001757781
- vyjádření a souhlas společnosti ČEZ Distribuce a.s. ze dne 11.6.2018 pod zn. 1098507767
- sdělení o sdělení o existenci en. zařízení v majetku společnosti ČEZ Distribuce, a.s. ze dne
17.5.2018 pod zn. 0100925461, 0100925449, 0100925473, 0100925468
- sdělení o sdělení o existenci komunikačního vedení společnosti Telco Pro Services, a.s. nedojde ke střetu
- vyjádření České telekomunikační infrastruktury a.s. ze dne 12.7.2018 pod č.j. 667159/18 –
nedojde ke střetu
- vyjádření VAK Beroun, a.s. ze dne 22.5.2018 pod zn. O181-2785/2018 – nedojde ke střetu
- smlouva o uzavření budoucí smlouvy o připojení ČEZ Distribuce a.s.
- vyjádření Policie ČR ze dne 20.5.2018, č.j. KRPS-155193-1/ČJ-2018-010206
- vyjádření Obce Všeradice ze dne 28.8.2018
- vyjádření obce Vinařice ze dne 13. 7.2018
Stavební úřad dne 7.9.2018 oznámil zahájení územního řízení známým účastníkům řízení a
dotčeným orgánům. Současně podle ustanovení § 87 odst. 1 stavebního zákona upustil od ústního
jednání, protože mu byly dobře známy poměry v území a žádost poskytovala dostatečný podklad pro
posouzení záměru a stanovil, že ve lhůtě do 15 dnů od doručení tohoto oznámení mohou účastníci řízení
uplatnit své námitky a dotčené orgány svá závazná stanoviska.
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V rámci probíhajícího řízení se stavební úřad zabýval otázkou vymezení okruhu účastníků řízení ve
smyslu § 85 stavebního zákona. Přitom konstatoval, že vlastnická práva k pozemkům a stavbám na nich,
která by mohla být povolením přímo dotčena mají žadatel, obec, na jejímž území má být požadovaný
záměr uskutečněn, vlastníci dotčených nemovitostí, nebo ti, kteří mají jiné věcné právo k tomuto
pozemku nebo stavbě (nejde-li o žadatele), vlastníci sousedních nemovitostí bezprostředně sousedících
záměru nebo ti, kteří mají jiné věcné právo k těmto nemovitostem a může být rozhodnutím jejich věcné
právo dotčeno a správci sítí, Obec Vinařice, Janetta Hlaváčová, František Říha, Milada Říhová, Josef
Cajthaml, Jaroslava Cajthamlová, Vladimír Smek, Ing. Markéta Kouklíková, Renata Alfery, Václav
Smrž, Luboš Zikán, Zdeněk Sokol, Obec Všeradice, GasNet s.r.o., GridServices, s. r. o., ČEZ Distribuce,
a. s., Česká telekomunikační infrastruktura a.s. a osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k
sousedním pozemkům
st. p. 1, 3, 4, 5/1, 6, 8, 9, 11/1, 12/1, 14, 15/1, 15/2, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 25, 26/2, 28/1, 30/1, 31,
34/1, 36, 37/1, 39, 40, 41, 44, 45/1, 47/1, 48, 69 parc. č. 2, 22/1, 22/2, 23/1, 34, 45, 46, 47/1, 50/3, 71/3,
76/1, 79/1, 91/1, 148, 158, 159, 168, 179, 358/1, 358/2, 373/3, 555/2, 853/3, 881/2, 882/6, 905, 906 v
katastrálním území Vinařice u Suchomast, parc. č. 585/12, 601, 664/3, 687/4, 701, 702, 1027 v
katastrálním území Všeradice a osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním stavbám
Vinařice č.p. 30, č.p. 12, č.p. 27, č.p. 26, č.p. 17, č.p. 1, č.p. 36, č.p. 2, č.p. 3, č.p. 5, č.e. 45, č.p. 4,
č.p. 33, č.p. 7, č.p. 38, č.p. 13, č.p. 16, č.p. 32, č.p. 18, č.p. 39, č.p. 19, č.p. 20, č.p. 21, č.p. 22, č.p. 10, č.p.
8, č.p. 23, č.p. 24, č.e. 25 a č.p. 41, č.p. 55, č.p. 31 a č.p. 6, proto byli tito zařazeni mezi účastníky
územního řízení.
Stavební úřad v provedeném územním řízení přezkoumal předloženou žádost, projednal ji s
účastníky řízení a dotčenými orgány a zjistil, že jejím uskutečněním nejsou ohroženy zájmy chráněné
stavebním zákonem, předpisy vydanými k jeho provedení a zvláštními předpisy. Umístění stavby je
v souladu se schválenou územně plánovací dokumentací a vyhovuje obecným požadavkům na výstavbu.
Žadatel předložil souhlasy vlastníků dotčených pozemků:
- pro pozemek parc. č. 552/5 (orná půda), parc. č. 552/6 (orná půda) Renata Alfery
- pro pozemek st. p. 49 (zastavěná plocha a nádvoří) Josef a Jaroslava Calthamlová
- pro pozemek st. p. 52 (zastavěná plocha a nádvoří) Vladimír Smek
- pro pozemek parc. č. 78 (ovocný sad) Václav Smrž
- pro pozemek st. p. 58 (zastavěná plocha a nádvoří) František a Milada Říhová
- pro pozemek parc. č. 552/1 (orná půda) Luboš Zikán
- pro pozemek parc. č. 557 (orná půda) Zdeněk Sokol
- pro pozemek parc. č. 556/2 (zahrada) Ing. Markéta Kouklíková
- pro pozemek st. p. 47/2 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 18/2 (zahrada) Janetta Hlaváčová
- pro pozemek parc. č. 161/3 (trvalý travní porost), parc. č. 161/7 (trvalý travní porost), parc. č.
853/1 (ostatní plocha), parc. č. 862 (trvalý travní porost), parc. č. 864 (ostatní plocha), parc. č.
866/1 (ostatní plocha), parc. č. 873/1 (ostatní plocha), parc. č. 881/1 (ostatní plocha), parc. č. 882/1
(ostatní plocha), parc. č. 895 (ostatní plocha), parc. č. 898 (ostatní plocha) v katastrálním území
Vinařice je vlastníkem pozemků žadatel
- pro pozemek parc. č. 585/4, parc. č. 1030/1 v katastrálním území Všeradice, obec Všeradice
a Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje.
Stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených orgánů
vyžadovaných zvláštními předpisy a zahrnul je do podmínek rozhodnutí.
Stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních
předpisů ve výroku uvedených.
Účastníci neuplatnili návrhy a námitky a k podkladům rozhodnutí nevyjádřili
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Poučení účastníků:
Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu
Středočeského kraje podáním u zdejšího správního orgánu.
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 správní orgán na náklady účastníka. Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí,
jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.
Stavební úřad po dni nabytí právní moci územního rozhodnutí doručí žadateli stejnopis písemného
vyhotovení územního rozhodnutí opatřený doložkou právní moci spolu s ověřenou grafickou přílohou,
stejnopis písemného vyhotovení územního rozhodnutí opatřený doložkou právní moci doručí, jde-li o
stavby podle § 15 nebo 16 stavebního zákona, také stavebnímu úřadu příslušnému k povolení stavby.
Rozhodnutí má podle § 93 odst. 1 stavebního zákona platnost 2 roky. Podmínky rozhodnutí o
umístění stavby platí po dobu trvání stavby či zařízení, nedošlo-li z povahy věci k jejich konzumaci.

Ing. Martin Hobza
samostatný odborný referent
Poplatek:
Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích se nevyměřuje.
Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů na úřední desce Obecního úřadu Vinařice a
Všeradice, na úřední desce stavebního úřadu a způsobem umožňujícím dálkový přístup – na úřední
desce webových stránek Města Králův Dvůr. Po uplynutí stanovené doby bude zasláno zpět na
stavební úřad s vyznačením data vyvěšení a sejmutí.

Vyvěšeno dne: ..............................

Sejmuto dne: ....................................

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení.
Obdrží:
zástupce žadatele (do datové schránky)
PROJEKT IV, s.r.o., IČO 25601172, Jilemnická č.p. 707/18, 197 00 Praha
kterou zastupuje IRNA s.r.o., IDDS: humcwib
obec v místě záměru a vlastník dotčených pozemků (do datové schránky)
Obec Vinařice, IDDS: sjhb7du
Obec Všeradice, IDDS: f4ya7qz
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vlastníci dotčených nemovitostí (doporučeně do vlastních rukou na doručenku)
Janetta Hlaváčová, U Malvazinky č.p. 146/14, 150 00 Praha 5-Smíchov
František Říha, Vinařice č.p. 51, 267 01 Králův Dvůr u Berouna
Milada Říhová, Vinařice č.p. 51, 267 01 Králův Dvůr u Berouna
Josef Cajthaml, Vinařice č.p. 42, 267 01 Králův Dvůr u Berouna
Jaroslava Cajthamlová, Vinařice č.p. 42, 267 01 Králův Dvůr u Berouna
Vladimír Smek, Vinařice č.p. 46, 267 01 Králův Dvůr u Berouna
Ing. Markéta Kouklíková, Mánesova č.p. 1650/90, 120 00 Praha 2-Vinohrady
Renata Alfery, Ženíškova č.p. 288, Dolní Vlence, 267 27 Liteň
Václav Smrž, Vinařice č.p. 52, 267 01 Králův Dvůr u Berouna
Luboš Zikán, Pod Borkem č.p. 195, Srbsko, 267 18 Karlštejn
Zdeněk Sokol, Vinařice č.p. 12, 267 01 Králův Dvůr u Berouna
další účastníci řízení v souladu s ustanovením § 144 zákona 500/2004 Sb. správní řád v platném znění
veřejnou vyhláškou:
osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním pozemkům
st. p. 1, 3, 4, 5/1, 6, 8, 9, 11/1, 12/1, 14, 15/1, 15/2, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 25, 26/2, 28/1, 30/1, 31,
34/1, 36, 37/1, 39, 40, 41, 44, 45/1, 47/1, 48, 69 parc. č. 2, 22/1, 22/2, 23/1, 34, 45, 46, 47/1, 50/3,
71/3, 76/1, 79/1, 91/1, 148, 158, 159, 168, 179, 358/1, 358/2, 373/3, 555/2, 853/3, 881/2, 882/6, 905,
906 v katastrálním území Vinařice u Suchomast, parc. č. 585/12, 601, 664/3, 687/4, 701, 702, 1027 v
katastrálním území Všeradice
osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním stavbám
Vinařice č.p. 30, č.p. 12, č.p. 27, č.p. 26, č.p. 17, č.p. 1, č.p. 36, č.p. 2, č.p. 3, č.p. 5, č.e. 45, č.p. 4,
č.p. 33, č.p. 7, č.p. 38, č.p. 13, č.p. 16, č.p. 32, č.p. 18, č.p. 39, č.p. 19, č.p. 20, č.p. 21, č.p. 22, č.p.
10, č.p. 8, č.p. 23, č.p. 24, č.e. 25 a č.p. 41, č.p. 55, č.p. 31 a č.p. 6
správci technické a dopravní infrastruktury (veřejnou vyhláškou)
GasNet s.r.o.
GridServices, s. r. o.
ČEZ Distribuce, a. s.
Česká telekomunikační infrastruktura a.s.
Krajská správa a údržba silnic Stř. kraje, přísp. org
Povodí Vltavy, státní podnik, závod Berounka
dotčené orgány (do datové schránky)
Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky, oddělení SCHKO Český kras, IDDS: ffydyjp
Městský úřad Beroun, odbor územního plánování a regionálního rozvoje, IDDS: 2gubtq5
Městský úřad Beroun, odbor dopravy, IDDS: z49per3
Městský úřad Beroun, odbor životního prostředí, IDDS: 2gubtq5
Krajská hygienická stanice Stč. kraje, územní pracoviště Beroun, IDDS: hhcai8e
Hasičský záchranný sbor Stč. kraje, územní odbor Beroun, IDDS: 92dhqcp
Obecní úřad Všeradice, IDDS: f4ya7qz
Obecní úřad Vinařice, IDDS: sjhb7du
+ Obecní úřad Všeradice - na vyvěšení
+ Obecní úřad Vinařice – na vyvěšení
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