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KOLAUDAČNÍ SOUHLAS K UŽÍVÁNÍ STAVBY
Městský úřad Kralupy nad Vltavou, odbor životního prostředí, jako vodoprávní úřad příslušný podle §104 odst. 2
písm. c) a § 106 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění
pozdějších předpisů a jako místně příslušný vodoprávní úřad podle ustanovení § 11 odst. 1 písm. b) zákona
č.500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů 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 (stavební zákon) ve
znění pozdějších předpisů, přezkoumal podle § 122 stavebního zákona žádost žadatele ze dne 5.05.2017 a na základě
tohoto přezkoumání vydává podle § 122 odst. 3 stavebního zákona a § 18i vyhlášky č. 503/2006 Sb., kterou se
provádějí některá ustanovení stavebního zákona ve věcech stavebního řádu žadatelům
Ing Petr Čihák (nar. 20.4.1979) bytem Lešanská 1204, 278 01 Kralupy n.Vlt.,
Michaela Čiháková (nar. 20.10.1972) bytem Lešanská 1204, 278 01 Kralupy n.Vlt.
Ing. Jiří Zázvorka (nar. 5.4.1958) bytem Mikovická 547, 278 01 Kralupy n.Vlt.
Jiřina Zázvorková (nar. 24.2. 1959) bytem Mikovická 547, 278 01 Kralupy n.Vlt.

k o l a u d a č n í s o u h l a s,
který je dokladem o povoleném účelu užívání stavby vodního díla „Kralupy n.Vlt. – Lobeč - Resort Hostivít – IS pro 30
RD “ – vodovod a kanalizace pro veřejnou potřebu na pozemcích parc. 234/72, 737/6, 234/36, 234/57, 260/18,
399/2, 794, 281/171, 281/93, 281/170, 281/161, 281/164, 256/2, 281/137, 281/103, 727/1, 727/2 v k.ú. Lobeč, obec
Kralupy nad Vltavou, okres Mělník, kraj Středočeský, ČHP: 1-12-02-0450-0-00, HGR 5140 Kladenská pánev
Vymezení stavby souřadnice Y, X, H, S-JTSK:
Vodovod hydrant podzemní poklop 749379.69, 1024680.66, 224.50, poklop 749487.07, 1024362.36, 235.77
Kanalizace revizní šachta ŠS dno 749241.24, 1024725.87, 219.47 Š26 749486.08, 1024359.46, 233.71
SO- 03 -vodovodní řady
Řad „1“ PE 100 RC 110 o délce 352,6 m
Řad „1.1“ PE DN 100 o délce 210,8 m
Řad „1.1a“ PE DN 90 o délce 27,5 m
Řad „1.2“ PE DN 90 o délce 120,3 m
SO -04-splašková kanalizace
Stoka „S1“ KG DN 315 o délce 110,5 m, stoka „S1“ DN 300 o délce 343,2 m
Stoka „S1.1“ KG DN 315 o délce 96,1 m, stoka „S1.1“ DN 300 o délce 61 m
Stoka „S1.1a“ KG DN 315 o délce 14,0 m
Stoka „S1.2“ DN 250 o délce 112,0 m
Údaje o stavbě vodního díla:
Název vodovodu
Název kanalizace
Příslušnost k systému vodovodu
Povolovaná vodní díla

skupinový vodovodu KSKM, Město Kralupy n.Vlt.
stoková síť Kralupy n.Vlt.
skupinový, vodovod pro veřejnou potřebu
stavby vodovodních řadů - vodovodní řady zásobní sítě, stavby kanalizačních
stok – stoková síť (oddílná)

Účel užití povolené stavby vodního díla:
Vodovod pro veřejnou potřebu – zásobování pitnou vodou, kanalizace pro veřejnou potřebu – odvádění splaškových
odpadních vod k čištění na ČOV.
Stavba byla povolena MěÚ Kralupy nad Vltavou, OŽP rozhodnutím pod č.j. MUKV 9224/2016 OŽP ze dne 15.02.2016.
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Závěrečná kontrolní prohlídka byla provedena dne 25.05. 2017 v 9:00 hod. s tímto výsledkem:
- stavba byla provedena dle schválené dokumentace, bylo doloženo skutečné provedení stavby,
- nebyly zjištěny závady ani nedodělky bránící užívání stavby, byly doloženy předepsané doklady.
Odůvodnění:
Žadatelé Ing Petr Čihák (nar. 20.4.1979) a Michaela Čiháková (nar. 20.10.1972) oba bytem Lešanská 1204, 278 01
Kralupy n.Vlt. a Ing. Jiří Zázvorka (nar. 5.4.1958) a Jiřina Zázvorková (nar. 24.2. 1959) oba bytem Mikovická 547, 278
01 Kralupy n.Vlt. požádali MěÚ Kralupy n.Vlt., odbor životního prostředí jako příslušný vodoprávnímu úřad dne
5.05.2017 o vydání kolaudačního souhlasu pro stavbu vodního díla „Kralupy n.Vlt. – Lobeč - Resort Hostivít – IS pro
30 RD “ – vodovod a kanalizace pro veřejnou potřebu. Vodoprávní úřad provedl dne 25.05.2017 závěrečnou
kontrolní prohlídku stavby na základě žádosti žadatele, který zajistil předepsané doklady a doložil splnění podmínek
stavebního povolení. Výzva k provedení závěrečné kontrolní prohlídce byla oznámena pod č.j. MUKV 34137/2017
OŽP dne 12.05.2017. Vodoprávní úřad ověřil provedení stavby a následné užívání stavby v souladu s ustanovením
§ 122 odst. 3 stavebního zákona a nezjistil závady bránící jejímu bezpečnému užívání ani rozpor se závaznými
stanovisky dotčených orgánů k užívání stavby a shledal též, že skutečné provedení stavby a její užívání nebude
ohrožovat život a veřejné zdraví, život a zdraví zvířat, bezpečnost anebo životní prostředí. Vodoprávní úřad proto
vydává kolaudační souhlas s užíváním výše uvedené stavby.
Předložené doklady:
- Souhlasné závazné stanovisko KHS Stč. kraje, ÚP Mělník č.j. KHSSC 26674/2017 ze dne 5.06.2017
- Souhlas HZS tč. Kraje, ÚO Mělník ev.č. ME-499-2/2017/PD ze dne 25.05.2017
- Souhlasné stanovisko Středočeské vodárny, a.s., provoz vodovod e.č. 14-065
- Souhlasné stanovisko Středočeské vodárny, a.s., provoz kanalizace e.č. 14-066
Předané doklady červenka Bohumil-BČ, s.r.o.:
- prohlášení o použitém materiálu 16.5.2017 vodovod a kanalizace
- protokol o proplachu a desinfekci 29.9. a 3.11.2016
- protokol o zkoušce vzorku č. 1568/1/2016
- provedení kontroly signalizačního vodiče
- protokol o kontrole provozuschopnosti zařízení pro zásobování požární vodou
- prohlášení o likvidaci odpadu vodovod, kanalizace
- protokol o kontrole a tlakové zkoušce vodovodního potrubí, kanalizačního potrubí
- vytyčovací protokoly
- geodetické zaměření vodovod Ing. Hausman, č.ov.ev. 19373/2017, kanalizace č.ov.ev. 19387/2017,
- skutečné provedení vodovod 04/2017, splašková kanalizace 04/2017, ing. Alois Palička
- záznam kamerové zkoušky
Předané doklady NEUMANN Stavební firma s.r.o.
- prohlášení o použitém materiálu SV, a.s.
- zápis o funkčnosti hydrantů
- zápis o provedení proplachu a desinfekce 30.8.2016
- protokol o zkoušce vzorku č. 1413/1/2016
- protokol o zkoušce vzorku č. 1470/1/2016
- předávací protokol ke stavbě SV, a.s. provoz vodovod neosazení 3 x šoupě DN 100, pouze odbočné šoupě
- zápis o provedení tlakové zkoušky vodovod 30.8.2016, zápis o provedení zkoušky funkčnosti identifikačního
vodiče
- prohlášení o použitém materiálu, prohlášení o likvidaci vzniklého odpadu
- protokol o zkoušce vzorku zásyp kanalizace
- zápis o provedení kontroly SV, a.s. provoz kanalizace 26.4.2017
- prohlášení o shodě a ES, certifikáty na použité materiály
- potvrzení o vytyčení stavby č.zak. 2749/2016 ze dne 18.3., 4.4., 6.5. a 20.7.2016
- geodetické zaměření stavby T.P.REAL CZ s.r.o., Ing. Pastyřík 9.9.2016
- dokumentace skutečného provedení stavby.
Poučení:
Na vydání kolaudačního souhlasu se podle § 122 odst. 3 stavebního zákona nevztahují části druhá a třetí správního
řádu, není správním rozhodnutím a nelze se proto proti němu odvolat.
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Souhlas je přezkoumatelný podle § 156 odst. 2 správního řádu. Přezkumné řízení lze zahájit do 1 roku ode dne, kdy
nabyl právních účinků. Rozhodnutí ve věci v přezkumném řízení v prvním stupni nelze vydat po uplynutí 15 měsíců
ode dne, kdy souhlas nabyl právních účinků.
Ing. Blanka Nedbalová
referent odboru životního prostředí
oprávněná úřední osoba

Rozdělovník (doporučeně na dodejku)
Ing Petr Čihák (nar. 23.4.1979), bytem Lešanská 1204, 278 01 Kralupy n.Vlt.,
Michaela Čiháková (nar. 20.10.1972), bytem Lešanská 1204, 278 01 Kralupy n.Vlt.
Ing. Jiří Zázvorka (nar. 5.4.1958), bytem Mikovická 547, 278 01 Kralupy n.Vlt.
Jiřina Zázvorková (nar. 24.2. 1959) bytem Mikovická 547, 278 01 Kralupy n.Vlt.
Město Kralupy n.Vlt.,
Středočeské vodárny, a.s., U Vodojemu 3085, 272 80 Kladno,
Vodárny Kladno – Mělník, a.s.ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín,
RWE Distribuční služby, s.r.o., Plynárenská 499/1, 657 02 Brno,
ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 02Děčín 4,
Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Olšanská 2681/6, 130 00 Praha 3 – Žižkov,
TSM Kralupy n.Vlt.,
Dotčené správní úřady (doporučeně na doručenku):
KHS Stč. kraje, ÚP Mělník, Pražská 391, 276 41 Mělník,
HZS Stč. kraje, ÚO Mělník, Bezručova 3341, 276 01 Mělník,
MěÚ Kralupy n.Vlt., odbor dopravy,
MěÚ Kralupy n.Vlt., stavební úřad,
Spis.

