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ROZHODNUTÍ
Výroková část:
Městský úřad v Nepomuku, odbor výstavby a životního prostředí, jako vodoprávní úřad příslušný podle §
106 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších
předpisů (dále jen "vodní zákon"), a speciální stavební úřad příslušný podle § 15 odst. 4 vodního zákona a
§ 15 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších
předpisů (stavební zákon) (dále jen "stavební zákon"), ve správním řízení přezkoumal žádost o vydání
rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení a žádost o povolení stavby vodního díla, kterou dne 9.9.2011
podal
Obec Mladý Smolivec, IČ 00256935, Mladý Smolivec 95, 335 01 Nepomuk 1
(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 řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření
rozhodnutí o umístění stavby
Dešťová kanalizace
Starý Smolivec

(dále jen "stavba") na pozemku parc. č. 833/4 v katastrálním území Starý Smolivec
II. Podle § 15 vodního zákona
vydává stavební povolení
ke stavbě vodního díla:
Dešťová kanalizace
Mladý Smolivec, Starý Smolivec
(dále jen "stavba") na pozemku parc. č. 833/4 v katastrálním území Starý Smolivec
Údaje o místu předmětu rozhodnutí:
Název kraje
Název obce
Názvy katastrálních území
Název vodního toku
Čísla hydrologického pořadí
Přímé určení polohy (konec stavby) - (souřadnice X,

Plzeňský
Mladý Smolivec
Starý Smolivec
Metelský potok
1-8-04-002
1097760, 799253
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Y)
Přímé určení polohy (začátek stavby) - (souřadnice
X, Y)

1097696, 799206

Stavební objekty:
Stoková síť
Druh stokové sítě
Celková délka stoky
Jmenovitá světlost stoky, materilál

gravitační
82,5 m
DN 500 mm, beton

III. Stanoví povinnosti a podmínky pro provedení stavby:
1. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace ověřené ve vodoprávním řízení, kterou
vypracoval Ing. Václav Mach v listopadu 2010; případné změny nesmí být provedeny bez
předchozího povolení vodoprávního úřadu.
2. Stavba bude provedena pouze na pozemku parc. č. 833/4 k.ú. Starý Smolivec.
3. Budou splněny požadavky p. Karla Eismana, Starý Smolivec 116:
- po dobu stavby bude zajištěn trvalý přístup k jeho pozemkům parc. č. 833/7, 833/13, st.p. 107 k.ú.
Starý Smolivec
- investor umožní napojení dešťových vod z jeho nemovitosti
4. Budou splněny požadavky p. Sloupa Jaroslava, Argentinská 1, Praha 7
- obnovit železnou roury pod silnicí „pod lesem“
5. Případný zásah do komunikace bude řešen s jejím správcem.
6. Před stavbou budou vytýčeny inženýrské sítě.
7. Stavba bude dokončena nejpozději do 2 let ode dne nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.

Účastníci řízení na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:
Obec Mladý Smolivec, Mladý Smolivec 95, 335 01 Nepomuk 1
Odůvodnění:
Dne 9.9.2011 podal žadatel žádost o stavební povolení na výše uvedenou stavbu, uvedeným dnem bylo
zahájeno vodoprávní řízení.
Žádost byla doložena všemi povinnými doklady podle ustanovení § 61 odst. 4 vodního zákona a § 6
vyhlášky č. 432/2001 Sb., o dokladech žádosti o rozhodnutí nebo vyjádření a o náležitostech povolení,
souhlasů a vyjádření vodoprávního úřadu, a dalšími doklady.
Vodoprávní úřad oznámil sloučené územní a vodoprávní řízení oznámením č.j. VŽP/3035/2011-Pe ze dne
4.10.2011 a pozval známé účastníky řízení k ústnímu jednání. Při ústním jednání dne 7.11.2011 vznesli
účastníci řízení požadavky, které byly zaneseny do podmínek tohoto rozhodnutí.
Projektovou dokumentaci stavby vypracoval
v listopadu 2011.

Ing. Václav Mach(identifikační číslo ČKAIT 0200074)

Vodoprávní úřad v provedeném řízení přezkoumal předloženou žádost z hledisek uvedených
v ustanoveních vodního zákona a stavebního zákona, projednal ji s účastníky řízení a zjistil, že jejím
uskutečněním nebo užíváním nejsou ohroženy zájmy chráněné zákony a zvláštními předpisy. Při
přezkoumání žádosti, projednání věci s účastníky řízení a na základě shromážděných právně významných
skutečností nebyly shledány důvody bránící povolení.
Vodoprávní úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů
ve výroku uvedených.
Účastníci řízení - další dotčené osoby:
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Jaroslav Sloup, Karel Eisman, Plzeňský kraj, Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, příspěvková
organizace, Miroslav Slavíček
Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků:
návrhy účastníků byly zapracovány do podmínek rozhodnutí.

Poučení účastníků:
Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu Plzeňského
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.

[otisk úředního razítka]
Ing. Jiří Levý
vedoucí odboru výstavby a životního prostředí

Tento dokument musí být vyvěšen na úřední desce a zveřejněn způsobem umožňující dálkový
přístup po dobu 15 dnů.
Vyvěšeno dne: ..............................

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

Zveřejněno způsobem umožňující dálkový přístup dne……………….. a sejmuto dne……………

Podpis oprávněné osoby a razítko orgánu potvrzující zveřejnění, vyvěšení a sejmutí dokumentu.
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Poplatek:
Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
položky 18 písm. a) ve výši 1000 Kč byl zaplacen.
Obdrží:
účastníci územního řízení dle § 85 odst. 1 stavebního zákona a účastníci vodoprávního řízení dle
§ 109 odst. 1 písm. a) stavebního zákona a 144 odst. 6 správního řádu
Obec Mladý Smolivec, IDDS: 39ya6vr
účastníci územního řízení dle § 85 odst. 2 písm. a) stavebního zákona a účastníci vodoprávního
řízení dle § 109 odst. 1 písm. e) stavebního zákona a 144 odst. 6 správního řádu
Jaroslav Sloup, Argentinská č.p. 702/1, Holešovice, 170 00 Praha 7
Karel Eisman, Starý Smolivec č.p. 116, Mladý Smolivec, 335 01 Nepomuk 1
Plzeňský kraj, IDDS: zzjbr3p
Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, příspěvková organizace, IDDS: qbep485
Miroslav Slavíček, Starý Smolivec č.p. 76, Mladý Smolivec, 335 01 Nepomuk 1

