Městský úřad Turnov
odbor životního prostředí
Antonína Dvořáka 335
511 01 Turnov

Číslo jednací: OZP/21/1686/HOJ – R 35

Vyřizuje: Houžvička

Turnov: 22.7.2021

Věc:
Hala AWENOR – prodloužení vodovodního řadu, prodloužení splaškové kanalizace
- stavební povolení vodního díla

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
ROZHODNUTÍ
Městský úřad Turnov, odbor životního prostředí, jako věcně příslušný podle
ustanovení § 104 odst. 2 písm. c) a ustanovení § 106 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o
vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů („vodní zákon“), jako
místně příslušný vodoprávní úřad podle ustanovení § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní
řád, ve znění pozdějších předpisů („správní řád“), a jako speciální stavební úřad příslušný
podle § 15 odst. 5 vodního zákona a § 15 odst. 1 písm. d) zákona č. 183/2006 Sb., o
územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů („stavební zákon“),
rozhodl po provedeném správním řízení takto:
žadateli
• AWENOR, a.s., Vyskočilova 1326/5, Praha 4, Michle, 140 00 Praha
IČ: 29119561

se povoluje
stavba “Hala AWENOR – prodloužení vodovodního řadu, prodloužení splaškové
kanalizace”
podle § 15 odst. 1 vodního zákona, a podle § 115 odst. 1 stavebního zákona.

Popis stavby:
Prodloužení vodovodního řadu
Napojení na stávající řad je na ppč. 473/3. Na začátku prodlouženého vodovodu bude
instalována vodoměrná předávací šachta s měřením. Při napojení na stávající vodovod bude
stávající nadzemní hydrant osazen na odbočku nově vsazeného T-kusu.
Nový prodloužený řad: d 63 x 3,8 – PE100 (SDR 17, PN10), délka 658,60 m.
Na prodloužený řad budou osazeny podle výškového řešení vzdušníky a kalníky.
Trasa po výše uvedených pozemcích.
Prodloužení splaškové kanalizace
Napojení na stávající stoku je na ppč. 906/2. Napojení je gravitační stokou, následuje
uklidňovací šachta, na kterou je napojen výtlačný kanalizační řad.
Stoka: DN 250 (PP SN10), délka 17,40 m
Výtlačný kanalizační řad: d 90 x 8,2 – PE100RC (SDR 11, PN16), délka 677,20 m.
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Šachty na trase jsou železobetonové prefabrikované.
Trasa po výše uvedených pozemcích.
Umístění stavby:
Prodloužení vodovodního řadu:
ppč. 473/3, 473/6, 473/8, 473/10, 908/5, 908/14, 908/15, 1011/7, k.ú. Příšovice.
Prodloužení splaškové kanalizace:
ppč. 473/3, 473/6, 473/8, 473/10, 906/2, 906/8, 906/19, 908/5, 908/14, 908/15, 1011/7, k.ú.
Příšovice.
Podrobný popis stavby je uveden v projektové dokumentaci, kterou vypracovala společnost
RotaGroup, a.s., odpovědný projektant Ing. Martin Trefil, autorizovaný inženýr pro stavby
vodního hospodářství a krajinného inženýrství, datum zpracování únor 2021.
Povolení ke stavbě vodního díla se uděluje za těchto podmínek:
1) Stavba bude provedena podle předložené a schválené projektové dokumentace.
2) Při provádění stavby je nutno dodržovat povinnosti a odpovědnost osob při
přípravě a provádění staveb podle § 152 a následujících stavebního zákona.
3) Pozemky dotčené stavbou musí být po jejím dokončení uvedeny do původního
stavu.
4) Před zahájením zemních prací budou vytýčeny všechny inženýrské sítě nacházející
se na stavbou dotčených pozemcích a budou dodržena vyjádření jejích správců.
5) Budou dodrženy podmínky uvedené ve vyjádření společnosti SčVK a.s. vydaném
pod zn. O21690010021/UTPCLI/Ma ze dne 3.2.2021.
6) Budou dodrženy podmínky uvedené v závazném stanovisku Drážního úřadu, sekce
infrastruktury- územní odbor Praha, vydáno pod sp. Zn. MP-SOP0870/20-3/Rj a čj.
DUCR-27817/20/Rj dne 20.5.2020.
7) Stavba bude dokončena do 31.12.2026.
8) Po skončení stavby bude příslušný vodoprávní úřad požádán o kolaudační souhlas.
K žádosti bude doloženo: příslušné revizní zkoušky, geodetické zaměření stavby,
protokol o předání stavby, doklad o povolení provozování stavby.

Odůvodnění:
Společnost RotaGroup, a.s., která zastupuje společnost AWENOR, a.s., podala žádost
o vydání stavebního povolení na výše uvedenou stavbu.
Dnem podání žádosti bylo zahájeno vodoprávní řízení.
Jelikož žádost nebyla podána v souladu s § 10 Vyhlášky č. 183/2018 Sb., o
náležitostech rozhodnutí a dalších opatření vodoprávního úřadu a o dokladech předkládaných
vodoprávnímu úřadu, vodoprávní úřad žadatele vyzval k doplnění chybějících dokladů.
Zároveň vodoprávní řízení přerušil a k doplnění dokladů žadateli poskytl přiměřenou lhůtu.
Chybějící doklady byly doplněny dne 2.6.2021, tímto dnem pominuly důvody pro přerušení
řízení.
-

Žadatelem bylo mimo jiné doloženo:
Právo k umístění stavby na pozemcích
Vyjádření společnosti SčVK a.s. vydané pod zn. O21690010021/UTPCLI/Ma ze dne
3.2.2021
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-

Závazné stanovisko Drážního úřadu, sekce infrastruktury- územní odbor Praha,
vydáno pod sp. Zn. MP-SOP0870/20-3/Rj a čj. DUCR-27817/20/Rj dne 20.5.2020.
Územní rozhodnutí

Městský úřad Turnov, odbor životního prostředí, vodoprávní úřad oznámil
pokračování vodoprávního řízení účastníkům řízení. Byla stanovena lhůta pro podání
námitek. Ze strany účastníků řízení nebylo sděleno v uvedeném termínu žádné vyjádření.
Jedná se o řízení s velkým počtem účastníků řízení (více jak 30 účastníků), tedy
vodoprávní úřad oznámil zahájení správního řízení jeho účastníkům veřejnou vyhláškou.
Stejnou formou se doručuje i rozhodnutí. Žadateli a rovněž majitelům pozemků dotčených
stavbou se v souladu s § 27 odst. 1 správního řádu doručuje formou doporučené zásilky,
event. do datové schránky.
Vodoprávní úřad žádost posoudil a po provedeném řízení rozhodl tak, jak je
uvedeno ve výroku.
Poučení o odvolání:
Proti tomuto rozhodnutí lze podle ustanovení § 81 odst. 1 správní řád podat odvolání do
15 dnů ode dne jeho doručení ke Krajskému úřadu Libereckého kraje, odboru životního
prostředí a zemědělství. Odvolání se podává u Městského úřadu Turnov, odboru životního
prostředí.
Otisk úředního razítka

Ing. Miloslava Šípošová
vedoucí odboru životního prostředí

Rozdělovník:
Účastníci řízení:
Adr:
• AWENOR, a.s., Vyskočilova 1326/5, Praha 4, Michle, 140 00 Praha
IČ: 29119561
zastupuje: RotaGroup, a.s., Na nivách 956/2, Praha 4, Michle, 141 00 Praha
(doručeno DS 78hx792)
Ostatní účastníci řízení:
• Obec Příšovice, Příšovice 60, 463 46 Příšovice (doručeno DS hm8bbw3)
• Severočeské vodovody a kanalizace, a.s., Přítkovská 1689/14, Trnovany, 415 01 Teplice
(doručeno DS f7rf9ns)
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• Severočeská vodárenská společnost, a.s., Přítkovská 1689/14, Trnovany, 415 01 Teplice
(doručeno DS 7egf9my)
• Libor Kotrmon, Vesecko 420, 511 01 Turnov (doručeno DS 8zbu6m5)
- další účastníci řízení vyrozuměni veřejnou vyhláškou
Na vědomí:
- evidence
Potvrzení o vyvěšení tohoto rozhodnutí na úřední desce vodoprávního úřadu, popř. obecního
úřadu (vyvěšeno po dobu nejméně 15 dnů - poslední den této lhůty je dnem doručení):
Datum vyvěšení:
Datum sejmutí:
Razítko a podpis orgánu, který vyvěšení a sejmutí potvrzuje:
K vyvěšení na úřední desku se zasílá obci Příšovice (doručeno DS).
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