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ROZHODNUTÍ
Výroková část:
Městský úřad Hořovice, odbor výstavby a 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 (dále jen "vodní zákon"), 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 (dále jen "stavební zákon"), a jako místně příslušný
správní orgán podle § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen
„správní řád“), ve správním řízení posoudil žádost o povolení změny stavby vodního díla, kterou dne
15.2.2017 podala
Obec Březová, IČO 00233153, Březová 23, 267 51 Zdice
(dále jen "stavebník"), a na základě tohoto přezkoumání:
I.

Podle § 115 odst.4 stavebního zákona
prodlužuje

platnost stavebního povolení ke stavbě vodního díla:
Obec Březová – vodovod,
na pozemcích p.č. 92/11, 92/12, 150/12, 190/47, 190/48, 190/49, 190/70, 190/76, 190/77, 190/82, 196/1,
347/3, 380/1, 380/3, 381, 382, 383, 385/1, 389, 392/1, 396/1, 405/1, 406/1, 410/1, 411, 416, 419, 450,
465/2, 466, 476, 488, 477, 478, 479, 481/1, 498/21, 498/28, 498/31, 498/32, 498/48, 503/2, 503/7 v k.ú.
Březová, obec Březová, kraj Středočeský,
které vydal vodoprávní úřad pod č.j. MUHO/318/2015 dne 12.1.2015.

II. Povolení jinak zůstává beze změny.
Účastníci řízení na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu (§ 27 odst. 1 správního řádu):
Obec Březová, IČ 00233153, Březová 23, 267 51 Zdice
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Odůvodnění:
Dne 15.2.2017 podal žadatel Obec Březová, IČO 00233153, Březová 23, 267 51 Zdice žádost o
prodloužení platnosti stavebního povolení „Obec Březová – vodovod“. Stavební povolení bylo vydáno
dne 12.1.2015 pod č.j. MUHO/3018/2015, rozhodnutí nabylo právní moci dne 17.2.2015.
Vodoprávní úřad oznámil zahájení řízení známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům. Vodoprávní
úřad podle ustanovení § 112 odst. 2 stavebního zákona upustil od ohledání na místě a ústního jednání,
protože mu poměry staveniště byly dobře známy a žádost poskytovala dostatečné podklady pro posouzení
stavby, a stanovil, že ve lhůtě do 15 dnů od doručení tohoto oznámení mohou účastníci řízení uplatnit své
námitky a dotčené správní úřady svá stanoviska.
Vodoprávní úřad v provedeném řízení přezkoumal předloženou žádost podle ustanovení vodního zákona
a stavebního zákona, projednal ji v rozsahu, v jakém se změna dotýká práv, právem chráněných zájmů
nebo povinností účastníků řízení, jakož i zájmů chráněných dotčenými orgány, a zjistil, že jejím
uskutečněním nejsou ohroženy zájmy chráněné stavebním zákonem, předpisy vydanými k jeho provedení
a zvláštními předpisy.
Vodoprávní úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených orgánů
vyžadovaných zvláštními předpisy a zahrnul je do podmínek rozhodnutí.
Vodoprávní úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů
ve výroku uvedených.
Účastníci řízení - další dotčené osoby:
Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, Zborovská 81/11, 150
00 Praha 5-Smíchov
ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874/8, Děčín IV-Podmokly, 405 02 Děčín 2
Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Olšanská 2681/6, 130 00 Praha 3-Žižkov

Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků:
Účastníci neuplatnili návrhy a námitky.
Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí:
- Účastníci se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili.

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.

Ing. Daniela V. Dlouhá
samostatný odborný referent
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Toto rozhodnutí musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů.
Vyvěšeno dne: ..............................

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

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí rozhodnutí.
Poplatek:
Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích položky 18 odst. 2 ve výši 1000
Kč byl zaplacen.
Obdrží:
účastníci řízení podle § 27 odst. 1 správního řádu (DS)
Obec Březová, IDDS: nbwav8q
účastníci řízení podle § 27 odst. 2 správního řádu (DS)
Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, IDDS: a6ejgmx
ČEZ Distribuce, a. s., IDDS: v95uqfy
Česká telekomunikační infrastruktura a.s., IDDS: qa7425t
vlastníci sousedních pozemků a nemovitostí: veřejnou vyhláškou
dotčené správní úřady: (DS/dodejka)
Obecní úřad Březová, IDDS: nbwav8q
1x vyvěsit
Městský úřad Hořovice, odbor organizační,zde
1x vyvěsit
Krajská hygienická stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze, územní pracoviště Beroun, IDDS:
hhcai8e
Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje, územní odbor Beroun, IDDS: dz4aa73
Správa chráněné krajinné oblasti Křivoklátsko, Zbečno č.p. 5, 270 24 Zbečno
Povodí Vltavy, státní podnik, závod Berounka, IDDS: gg4t8hf
Městský úřad Žebrák, stavební úřad, IDDS: 5wmbaar

