Městský úřad Beroun
Odbor životního prostředí
Datum:
11.04.2019

Číslo jednací:
MBE/78109/2018/ŽP-MöV

Spisová značka:
19949/2018/ŽP

Vyřizuje / telefon:
Ing. Vladimíra Möstlová/ 311654284

E-mail:
zp15@muberoun.cz

ROZHODNUTÍ
Výroková část:
Městský úřad Beroun, odbor životního prostředí, jako obecní úřad obce s rozšířenou působností
dle § 66 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, jako vodoprávní úřad
příslušný podle ustanovení § 104 odst. 2 písm. c) a § 106 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách
a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen vodní zákon) a § 25 písm. b
zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých
zákonů, ve znění pozdějších předpisů (zákon o vodovodech a kanalizacích), jako speciální stavební
úřad příslušný podle ustanovení § 15 odst. 1 písm. d) a 94j odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb.,
o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen stavební zákon) a
jako místně příslušný správní orgán podle ustanovení § 11 odst. 1 písm. b) zákona č. 500/2004 Sb.,
správní řád, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen správní řád),
-po provedeném společném územním a vodoprávním řízení,
-se souhlasem orgánu územního plánování,
-stavebníkovi – právnické osobě jako žadateli – RASTAS spol. s r.o., Podbabská 81/17, 160 00
Praha 6, IČO: 25621921,
a)schvaluje stavební záměr
-podle ustanovení § 15 odst. 1 vodního zákona a podle ustanovení § 94p odst. 1 stavebního zákona
a vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření
a stavebního řádu, ve znění pozdějších předpisů,
- umístění a provedení stavby hlavní: splašková kanalizace, na pozemcích p. č. 399/196 a 406
v k. ú. Mezouň,
- umístění a provedení stavby vedlejší: splašková kanalizační přípojka, na pozemku p. č. 406
v k. ú. Mezouň.
Soubor staveb je vedený pod názvem: „ODSTRANĚNÍ STÁVAJÍCÍ ČOV na pozemku č.parc. 79/16
a st.351, k.ú. Mezouň“.

Adresa úřadu:
Husovo nám. 68
266 01 Beroun-Centrum
Tel.: +420 311 654 111
Fax: +420 311 621 242

e-mail: posta@muberoun.cz
IČ: 00233129
www.mesto-beroun.cz

Digitálně podepsal Iva Veselá
Datum: 11.04.2019 09:53:52 +02:00

Základní údaje k umístění a provedení stavby:
obec: Mezouň
k. ú.: Mezouň
kód obce: 531537 Mezouň
kód k. ú.: 693863 Mezouň
číslo hydrologického pořadí: 1-11-05-0260-0-00
vodní útvar: BER_0920 Loděnice od toku Lhotecký potok po ústí do toku Berounka
povodí: drobný vodní tok Krahulovský potok IDVT 10278617
splašková kanalizace gravitační PP UR2 DN250 (SN12), o celkové délce 6,8 m (propoj)
-účel stavby:
Realizace stoky je potřebná k
přepojení kanalizačního systému
sloužícího
k odkanalizování
a čištění
odpadních vod z lokality cca 30 rodinných domů
za pomoci vlastní ČOV na kanalizační systém Obce Mezouň.
-umístění stavby a napojení stavby na kanalizační systém Obce Mezouň:
Navržené přepojení bude provedeno na stoku C1 PP DN250, která byla vybudována v rámci
stavby „Mezouň – splašková kanalizace“. Vlastní napojení bude provedeno do stávající
revizní šachty, ve které bude připraveno dno na toto napojení, na pozemku p. č. 406
v k. ú. Mezouň. Stoka je umístěna mezi stávající šachtou a nově realizovanou šachtou Š1,
na pozemku p. č. 399/196 v k. ú. Mezouň, v severojižním směru.
-kanalizační systém Obce Mezouň:
kanalizace pro
veřejnou potřebu podle ustanovení § 1 odst. 3 zákona
č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích, ve znění pozdějších předpisů
-zakončení kanalizačního systému Obce Mezouň:
centrální ČOV Obce Vysoký Újezd
-objekty stavby:
Na trase bude provedena jedna revizní šachta o vnitřním průměru 1000 mm.
-souřadnice X,Y začátek kanalizace: 1049762; 759430
souřadnice X,Y konec kanalizace: 1049755; 759425
1 ks tlaková a 2 ks gravitační kanalizační přípojka (přepojení)
Stávající tlaková kanalizační přípojka od pozemku p. č. st. 348 v k. ú. Mezouň bude přepojena
do nové uklidňovací šachty, která bude napojena na novou část gravitační kanalizační stoky
odbočkou PVC150, délky 1,2 m.
Stávající gravitační kanalizační přípojky (spojují se do jedné a jsou zaústěny jednou přípojkou
do rušeného úseku) od pozemků p. č. st. 347 a st. 152/11 v k. ú. Mezouň budou přepojeny v místě
křížení se stávající gravitační kanalizační stokou C1 PP DN250, do nově vysazených odboček
na této stoce.
V souladu s ustanovením § 15 odst. 3 vodního zákona a podle ustanovení § 94p stavebního
zákona se stanovují následující povinnosti, podmínky a účel, ke kterému má soubor staveb
sloužit:
Pro umístění a provedení stavby:
1. Stavba bude umístěna a provedena podle dokumentace, ověřené v tomto řízení, zpracované
autorizovaným inženýrem pro stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství,
Ing. Tomášem Hockem, ČKAIT 0008368, v září 2018, č. zak. 068/2018.
2. Stavebník oznámí před započetím prací vodoprávnímu úřadu termín zahájení stavby,
název a sídlo stavebního podnikatele, který stavbu bude provádět.
3. Stavbu lze zahájit po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.
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4. Stavebník zajistí vstup na nemovitosti dotčené stavbou. Stavebník informuje před započetím
stavby vlastníky stavbou dotčených pozemků a obyvatele přilehlých nemovitostí o provádění
stavebních prací.
5. Před zahájením stavby vyvolá stavebník jednání se správci všech podzemních
a nadzemních sítí, které mohou být stavbou dotčeny, za účelem vytýčení jejich trasy
a ochranného pásma.
6. Stavbu lze zahájit až po vytyčení trasy podzemních vedení a jejich ochranného pásma.
Případné přeložky a křížení podzemních vedení budou projednány s jejich správci a
provedeny před započetím stavby tohoto vodního díla. Zápis z projednání případné
přeložky a křížení podzemních vedení bude doložen ke kolaudaci.
7. Při styku (souběhu, křížení) s případnými podzemními vedeními se zemní práce okamžitě
zastaví a stavebník zjistí a informuje správce příslušné sítě.
8. Rozsah staveniště bude v souladu s dokumentací, ověřenou vodoprávním úřadem
ve společném řízení.
9. Výkop stavby bude řádně zajištěn a viditelně označen.
10. Stavba bude zabezpečena tak, aby ani přejezdem těžké dopravní techniky nedošlo k jeho
poškození.
11. Stavba bude dokončena do 24 měsíců od jejího zahájení.
12. Po skončení stavby požádá stavebník vodoprávní úřad o kolaudační souhlas.
13. Spolu se žádostí o kolaudační souhlas předloží platnými právními předpisy stanovené
podklady.
14. Vzhledem k charakteru stavby bude provedena až závěrečná kontrolní prohlídka stavby,
v rámci žádosti o vydání kolaudačního souhlasu.
15. Vodní dílo - splašková kanalizace - bude sloužit k následujícímu účelu – přepojení
kanalizačního systému sloužícího k odkanalizování a čištění odpadních vod z lokality
cca 30 rodinných domů za pomoci vlastní ČOV na kanalizační systém Obce Mezouň.
16. Vzhledem k souběžnému povolení odstranění stavby lokální ČOV a části kanalizace
(úseky DN300, o délce 46,0 m a DN300, o délce 42,0 m) (č. j. MBE/72550/2018/ŽPMöV), která řeší odkanalizovaní lokality, jenž bude napojována na obecní kanalizaci,
v současnosti, se stanovuje podmínka etapizace provedení prací, které spolu souvisejí.
Nejprve bude provedena realizace schvalovaného záměru propoje kanalizace
(splašková kanalizace gravitační PP UR2 DN250 (SN12), o celkové délce 6,8 m) a
přepojení kanalizačních přípojek, včetně vydání kolaudačního souhlasu a uvedení
souboru staveb do provozu a teprve následně bude přistoupeno k odstraňování výše
uvedených staveb.
17. Společné povolení platí dva roky ode dne nabytí právní moci. Společné povolení pozbývá
platnosti, jestliže stavba nebyla zahájena v době jeho platnosti.
18. Za správnost, proveditelnost a funkčnost stavby zhotovené podle předložené dokumentace
odpovídá projektant (oprávněná osoba).
19. Budou dodrženy podmínky správce sítě – vyjádření Vodovody a kanalizace Beroun, a.s.
(dále VaK Beroun) (O181-16411/2018, ze dne 12. 12. 2018):
- K napojení na splaškovou kanalizaci pro veřejnou potřebu je nutný souhlas vlastníka, Obce
Mezouň.
20. Budou dodrženy podmínky České telekomunikační infrastruktury, a.s. (č. j. 737899/2018,
ze dne 1. 10. 2018):
- Společnost Česká telekomunikační infrastruktura a. s. požaduje řídit se Všeobecnými
podmínkami ochrany SEK, které jsou nedílnou součástí cit. vyjádření.
- Pro případ, že bude nezbytné přeložení SEK, zajistí vždy takové přeložení SEK její vlastník,
společnost Česká telekomunikační infrastruktura a. s. Stavebník, který vyvolal překládku
SEK je dle ust. § 104 odst. 17 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích
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a o změně některých souvisejících zákonů, v platném znění, povinen uhradit společnosti
Česká telekomunikační infrastruktura a.s. veškeré náklady na nezbytné úpravy dotčeného
úseku SEK, a to na úrovni stávajícího technického řešení.
- Pro účely přeložení SEK je stavebník povinen uzavřít se společností Česká telekomunikační
infrastruktura a.s. smlouvu o realizaci překládky SEK.
21. Budou dodrženy podmínky ČEZ Distribuce, a.s. (zn. 1101502034, ze dne 29. 11. 2018):
- Budou respektována stávající rozvodná zařízení v majetku ČEZ Distribuce a.s. včetně jejich
ochranných pásem, stanovených dle zákona č. 458/2000 Sb. a budou dodržena ust. normy
ČSN 73 6005.
- V případě, že po vydání stanoviska k existenci sítí, po vytýčení podzemních sítí na místě
bude zjištěna nutnost zásahu do ochranného (ých) pásma (em) energetického zařízení, musí
být ve smyslu § 46 výše uvedeného zákona požádáno u ČEZ Distribuce a.s., odd. Správa
energetického majetku – Střed, o vydání souhlasu s činností a umístěním stavby.
22. Budou dodrženy podmínky GridServices, s.r.o. (zn. 5001800793, ze dne 23. 10. 2018):
- Plynárenské zařízení a plynovodní přípojky jsou dle ust. zákona 89/2012 Sb., občanského
zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, provozovány jako zařízení zvlášť nebezpečné a
z tohoto důvodu jsou chráněny ochranným pásmem dle energetického zákona, kde je rovněž
stanoven rozsah pásma.
- V zájmovém území se nachází zařízení PKO a STL plynovody PE d50.
- Pro realizaci stavby se stanovují tyto podmínky:
-Křížení a souběh kanalizace s STL plynárenským zařízením (dále jen PZ) musí být
v souladu s ČSN 73 6005, tab. 1 a 2.
-Obrysy kanalizačních šachet budou umístěny minimálně 500 mm od obrysu STL PZ.
-Kanalizace bude uložena pod PZ.
-Při křížení PZ z materiálu PE bude provedena kontrola funkčnosti signalizačního vodiče.
-Pokud realizace stavby vyvolá výškovou nebo směrovou úpravu trasy PZ, bude toto
posuzováno jako přeložka. Náklady budou hrazeny investorem stavby.
-Před zahájením stavby bude provedeno vytýčení PZ.
-V ochranném pásmu STL plynárenského zařízení (1+1 m) musí být zemní práce prováděny
výhradně ručním způsobem.
-Při zemních pracích musí být zabezpečeno STL plynárenské zařízení proti poškození.
- Výše uvedenou stavbou bude dotčeno zařízené aktivní protikorozní ochrany VTL plynovodů.
- Pro realizaci stavby se stanovují tyto podmínky:
-Před zahájením stavebních prací je třeba kabel elektro nn vytyčit.
-Investor nebo dodavatel stavby oznámí termín zahájení stavebních prací cca s 10denním
předstihem a dohodne způsob prohlídek a kontrol nepoškozeného stavu zařízení.
-Ochranné pásmo v zemi uložených kabelů je dle zákona č. 458/2000 Sb. § 46 1 m po obou
stranách od krajního kabelu. V tomto ochranném pásmu je nutné zemní práce provádět pouze
ručním způsobem a s největší opatrností. V místech, kde bude kabelové vedení odkryto, je
dodavatel povinen zajistit jeho zabezpečení proti poškození tak, aby nedošlo k porušení
uzemnění, izolace kabelů a nebyl ohrožen spolehlivý provoz el. zařízení a bezpečnost osob.
-Pokud dojde během stavby k poškození zařízení je dodavatel – investor povinen neprodleně
informovat zaměstnance GridServices s.r.o.
-Před dokončením stavebních prací v exponovaných místech s výše uvedeným zařízením je
třeba přizvat ke kontrole uložení a neporušenosti kabelu NN zaměstnance údržby
GridServices, s.r.o. včetně provedení zápisu do stavebního deníku.
- Gridservices s.r.o. si vyhrazuje právo vydání případných dalších podmínek, pokud by to
okolnosti stavby vyžadovaly.
- Při realizaci výše uvedenéstavby budou dodrženy další podmínky pro provádění stavební
činnosti uvedené ve výše cit. stanovisku.
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23. Budou dodrženy podmínky Obce Mezouň (č. j. OMEZ 129/2019, ze dne 22. 3. 2019 a
OMEZ 129/2/2019, ze dne 27. 3. 2019):
- Je třeba provést homogenizaci dotčené komunikace v celé šíři a délce, s přesahem 50 cm
na každou stranu od provedeného výkopu, ve stejné skladbě jako původní komunikace.
- Dále je nutné zalití spojovacích míst modifikovanou zálivkou a obnovení a vyčištění strouhy
přiléhající k vozovce směrem na Loděnice.
- Žadatel doloží Obci Mezouň zkoušky hutnění pod asfaltem.
- Žadatel před započetím stavby požádá obec o vydání výkopového povolení a nejpozději tři
dny před započetím realizace bude informovat Obec Mezouň o začátku realizace.
- Je třeba zajistit bezpečný průjezd po komunikaci v průběhu realizace a v případě
neprůjezdnosti komunikace vzniklé v důsledku realizace zajistit dopravní značení
s vyznačením objízdných tras.
- Rovněž je třeba zajistit kompletní úklid místa stavby po skončení realizace stavby.
- Dále je nutné neprodleně informovat Obec Mezouň o ukončení realizace stavby.
b) u p o u š t í o d z p r a c o v á n í n o v é h o k a n a l i z a č n í h o ř á d u
dle § 14 odst. 4 zákona o vodovodech a kanalizacích
Účastníci řízení podle ustanovení § 27 odst. 1 písm a) správního řádu:
- RASTAS spol. s r.o., Podbabská 81/17, 160 00 Praha 6, IČO: 25621921

Odůvodnění
Městskému úřadu Beroun, odboru životního prostředí, byla dne 22. 11. 2018 doručena žádost
navrhovatele – právnické osoby – RASTAS spol. s r.o., Podbabská 81/17, 160 00 Praha 6,
IČO: 25621921, o vydání společného povolení k souboru staveb:
- umístění a provedení stavby hlavní: splašková kanalizace, na pozemcích p. č. 399/196 a 406
v k. ú. Mezouň,
- umístění a provedení stavby vedlejší: splašková kanalizační přípojka, na pozemku p. č. 406
v k. ú. Mezouň.
Soubor staveb je vedený pod názvem: „ODSTRANĚNÍ STÁVAJÍCÍ ČOV na pozemku č.parc. 79/16
a st.351, k.ú. Mezouň“.
Dokumentaci vypracoval autorizovaný inženýr pro stavby vodního hospodářství a krajinného
inženýrství, Ing. Tomáš Hocke, ČKAIT 0008368, v září 2018, č. zak. 068/2018.
Vodoprávní úřad dne 16. 1. 2019, pod č.j. MBE/3949/2019/ŽP-MöV, oznámil zahájení společného
řízení podle ustanovení § 115 vodního zákona a podle příslušných ustanovení stavebního zákona
známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům. Jelikož došlo v průběhu řízení ke změně
předloženého návrhu ze strany žadatele, vodoprávní úřad, pod č. j. MBE/19798/2019/ŽP-MöV,
dne 13. 3. 2019 sdělil účastníkům řízení, že mají možnost uplatnění námitek a připomínek,
popř. závazných stanovisek k upravenému návrhu.
Dne 22. 3. 2019 pod č. j. OMEZ 129/2019 a dne 27. 3. 2019, pod č. j. OMEZ 129/2/2019 uplatnila
připomínku do řízení Obec Mezouň. Připomínka se týká mimo jiné požadovaného uvedení dotčené
komunikace do původního stavu. Připomínka byla v plném rozsahu ocitována jako podmínka
schválení daného záměru (bod 23).
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Vzhledem k tomu, že vodoprávnímu úřadu jsou známy poměry staveniště a žádost poskytovala
po doplnění dostatečný podklad pro posouzení navrhovaného souboru staveb a stanovení podmínek
k provádění a jelikož má Obec Mezouň vydaný územní plán, upustil vodoprávní úřad od ohledání
místa a ústního jednání.
Umístění a provedení souboru staveb bude v rozsahu uvedeném v předložené dokumentaci.
Základní údaje k umístění a provedení stavby:
obec: Mezouň
k. ú.: Mezouň
kód obce: 531537 Mezouň
kód k. ú.: 693863 Mezouň
číslo hydrologického pořadí: 1-11-05-0260-0-00
vodní útvar: BER_0920 Loděnice od toku Lhotecký potok po ústí do toku Berounka
povodí: drobný vodní tok Krahulovský potok IDVT 10278617
splašková kanalizace gravitační PP UR2 DN250 (SN12), o celkové délce 6,8 m (propoj)
-účel stavby:
Realizace stoky je potřebná k
přepojení kanalizačního systému
sloužícího
k odkanalizování
a čištění
odpadních vod z lokality cca 30 rodinných domů
za pomoci vlastní ČOV na kanalizační systém Obce Mezouň.
-umístění stavby a napojení stavby na kanalizační systém Obce Mezouň:
Navržené přepojení bude provedeno na stoku C1 PP DN250, která byla vybudována v rámci
stavby „Mezouň – splašková kanalizace“. Vlastní napojení bude provedeno do stávající
revizní šachty, ve které bude připraveno dno na toto napojení, na pozemku p. č. 406
v k. ú. Mezouň. Stoka je umístěna mezi stávající šachtou a nově realizovanou šachtou Š1,
na pozemku p. č. 399/196 v k. ú. Mezouň, v severojižním směru.
-kanalizační systém Obce Mezouň:
kanalizace pro
veřejnou potřebu podle ustanovení § 1 odst. 3 zákona
č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích, ve znění pozdějších předpisů
-zakončení kanalizačního systému Obce Mezouň:
centrální ČOV Obce Vysoký Újezd
-objekty stavby:
Na trase bude provedena jedna revizní šachta o vnitřním průměru 1000 mm.
-souřadnice X,Y začátek kanalizace: 1049762; 759430
souřadnice X,Y konec kanalizace: 1049755; 759425
1 ks tlaková a 2 ks gravitační kanalizační přípojka (přepojení)
Stávající tlaková kanalizační přípojka od pozemku p. č. st. 348 v k. ú. Mezouň bude přepojena
do nové uklidňovací šachty, která bude napojena na novou část gravitační kanalizační stoky
odbočkou PVC150, délky 1,2 m.
Stávající gravitační kanalizační přípojky (spojují se do jedné a jsou zaústěny jednou přípojkou
do rušeného úseku) od pozemků p. č. st. 347 a st. 152/11 v k. ú. Mezouň budou přepojeny v místě
křížení se stávající gravitační kanalizační stokou C1 PP DN250, do nově vysazených odboček
na této stoce.
Dále byly předloženy následující doklady:
- souhlas vlastníka dotčeného pozemku
- plán kontrolních prohlídek stavby
- vyjádření správce sítě, na kterou se bude stavba napojovat – Vodovody a kanalizace
Beroun, a. s., Mostníkovská 255, 266 41 Beroun, zn. O181-16411/2018, ze dne
12. 12.
2018
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-

stanovisko ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín, zn. 1101502034, ze dne
29. 11. 2018
sdělení k existenci inženýrské sítě ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín,
zn. 0101026603, ze dne 30. 11. 2018

Do spisu byly vloženy následující podklady:
- závazné stanovisko MěÚ Beroun, odboru územního plánování a regionálního rozvoje,
č. j. MBE/80397/2018/ÚPRR-JoŠ, ze dne 10. 1. 2019
- stanovisko správce povodí – Povodí Vltavy s. p. Denisovo nábř. 14, Plzeň 304 20,
zn. 52708/2018-343/Hr SP-2018/12538, ze dne 4. 10. 2018
- závazné stanovisko Krajské hygienické stanice Středočeského kraje, územní pracoviště
Beroun, Politických vězňů 455, 266 44 Beroun, zn. KHSSC 51621/2018, ze dne 8. 10. 2018
- závazné stanovisko - Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje, územní odbor Beroun,
Pod Studánkou 1258, 260 01 Beroun, ev. č. BE - 413 - 2/2018/PD, ze dne 22. 10. 2018
- závazné stanovisko MěÚ Beroun, ožp, č. j. MBE/64957/2018/ŽP-HaL, ze dne 3. 10. 2018
- vyjádření České telekomunikační infrastruktury, a.s., Olšanská 2681/6, 130 00 Praha 3,
č. j. 737899/18, ze dne 1. 10. 2018
- sdělení k existenci inženýrské sítě ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín,
zn. 0100994635, ze dne 1. 10. 2018
- stanovisko GridServices, s.r.o., Plynárenská 499/1, 657 02 Brno-střed, zn. 5001800793,
ze dne 23. 10. 2018
- údaje z http://www.ckait.cz
- výpisy z katastru nemovitostí na dotčené pozemky
Vodoprávní úřad přezkoumal předloženou žádost, projednal ji s účastníky řízení a dotčenými orgány
a zjistil, že jejím uskutečněním nebo užíváním nejsou ohroženy zájmy chráněné stavebním zákonem,
předpisy vydanými k jeho provedení a zvláštními předpisy. Umístění stavby je v souladu s územně
plánovací dokumentací a vyhovuje obecným požadavkům na využívání území. Vodoprávní úřad
dále posoudil všechny předložené doklady a dospěl k závěru, že lze předpokládat, že záměrem
nedojde ke zhoršení stavu vodního útvaru a nebude mít za následek nedosažení dobrého
stavu/potenciálu vod a je možné návrhu stavebníka vyhovět za dodržení podmínek uvedených
ve výroku tohoto rozhodnutí.
Vodoprávní úřad stanovil v podmínkách rozhodnutí podle ustanovení § 18c odst. 2 písm. d)
vyhl. č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování a stavebního řádu a ustanovení
§ 115 odst. 1 stavebního zákona, že stavbu lze užívat jen na základě kolaudačního souhlasu
za podmínek uvedených v ustanovení § 122 odst. 3 stavebního zákona.
Vodoprávní úřad nestanovuje podmínky stavebního povolení podle ustanovení § 18 c odst. 3
písm. c) vyhl. č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování a stavebního řádu
(provedení zkušebního provozu), neboť to není potřeba vzhledem k charakteru stavby a jejímu
členění.
Do výroku rozhodnutí nebyly zahrnuty podmínky VaK Beroun a.s., GridServices s.r.o. a Povodí
Vltavy s.p., které se týkají související realizace odstranění ČOV a splaškové kanalizace (úseky
DN300, o délce 46,0 m a DN300, o délce 42,0 m).
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Vymezení okruhu účastníků řízení (dalších dotčených osob):
-Obec Mezouň
-Vodovody a kanalizace Beroun, a.s. se sídlem Mostníkovská 255, 266 01 Beroun,
IČO: 46356975
-GridServices, s.r.o., Plynárenská 499/1, 602 00 Brno – Zábrdovice, IČO: 279 35 311
-ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín, IČO: 247 29 035
-Česká telekomunikační infrastruktura, a.s., Olšanská 2681/6, 130 00 Praha 3, IČO: 040 84 063
-Škeřík Jan Mgr., č. p. 166, 26718 Mezouň
-Rychlá Kateřina, č. p. 166, 26718 Mezouň
-Ondraschek Blanka ing., č. p. 158, 26718 Mezouň
-Chotová Květoslava, č. p. 180, 26718 Mezouň
-Svazek obcí pro plynofikaci VYKO, Tyršova náves 113, 267 16 Vysoký Újezd, IČO: 64752399
Vodoprávní úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených orgánů
vyžadovaných zvláštními předpisy a zahrnul je do podmínek rozhodnutí.
Po celkovém vyhodnocení a posouzení předložených dokladů a vyjádření došel vodoprávní úřad
k názoru, že s umístěním a realizací výše uvedené akce lze, za předpokladu splnění výše citovaných
podmínek, souhlasit.
Poučení účastníků:
Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení podat podle ustanovení § 81 odst.1 správního řádu
odvolání, ve kterém se uvede, v jakém rozsahu se rozhodnutí napadá a dále namítaný rozpor
s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo, ve lhůtě 15 dnů
ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu Středočeského kraje se sídlem v Praze, Zborovská 11,
Praha 5, podáním u Městského úřadu Beroun. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí
je nepřípustné. Včas podané odvolání má v souladu s ustanovením § 85 odst. 1 správního řádu
odkladný účinek. 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 na jeho náklady odbor životního prostředí Městského úřadu Beroun.

RNDr. Jitka Ciroková v.r.
vedoucí odboru životního prostředí
Upozornění:
Ověřená dokumentace a identifikační štítek stavby budou stavebníkovi zaslány po nabytí právní
moci tohoto rozhodnutí.
Správní poplatek ve výši 3 000,- Kč
podle
zákona č. 634/2004
o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, byl uhrazen dne 14. 3. 2019.
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Sb.,

Doručí se účastníkům řízení (datovou schránkou):
- RASTAS spol. s r.o., Podbabská 81/17, 160 00 Praha 6
-Obec Mezouň
-Vodovody a kanalizace Beroun, a.s. se sídlem Mostníkovská 255, 266 01 Beroun
-GridServices, s.r.o., Plynárenská 499/1, 602 00 Brno
-ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín
-Česká telekomunikační infrastruktura, a.s., Olšanská 2681/6, 130 00 Praha 3
- Škeřík Jan Mgr., č. p. 166, 26718 Mezouň
Doručí se účastníkům řízení (do vlastních rukou):
-Rychlá Kateřina, č. p. 166, 26718 Mezouň
-Ondraschek Blanka ing., č. p. 158, 26718 Mezouň
-Chotová Květoslava, č. p. 180, 26718 Mezouň
-Svazek obcí pro plynofikaci VYKO, Tyršova náves 113, 267 16 Vysoký Újezd
Doručí se dotčeným orgánům (datovou schránkou):
-Krajská hygienická stanice Středočeského kraje, územní pracoviště Beroun, Dittrichova 17, 128 01
Praha 2
-Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje, územní odbor Beroun, Pod Studánkou 1258, 266 01
Beroun
-Obecní úřad Mezouň – silniční úřad
Doručí se dotčeným orgánům (osobně):
-MěÚ Beroun, odbor výstavby
-MěÚ Beroun, odbor úprr
K založení:
-Povodí Vltavy s. p., Holečkova 8, 150 00 Praha 5 – prostřednictvím editoru VPE
-Městský úřad Beroun, odbor ŽP – VPE
Za správnost vyhotovení: Iva Veselá

9

