Městský úřad Turnov
odbor životního prostředí
Antonína Dvořáka 335
511 22 Turnov

Číslo jednací: OZP/11/3623/HOJ – R 49
Vyřizuje: Houţvička
V Turnově dne 16.11.2011
Věc:
Stavba "Rozšíření vodovodu v obci Vlastibořice, osada Jivina"
- povolení stavby vodního díla

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

ROZHODNUTÍ
Výrok:
Městský úřad Turnov, odbor ţivotního prostředí, jako příslušný vodoprávní úřad
podle § 106 zákona č. 254/2001Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen “vodní zákon”), a jako speciální stavební úřad podle § 15
zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (dále jen “stavební
zákon”), rozhodl po provedeném vodoprávním řízení takto:
stavba “Rozšíření vodovodu v obci Vlastibořice, osada Jivina”

se povoluje
podle § 15 odst. 1 vodního zákona, a podle § 115 odst. 1 stavebního zákona.
Umístění stavby:
ppč. 565/4, 780/2, 562/8, 771/2, k.ú. Vlastibořice.

Popis stavby:
Nový vodovod bude napojen na stávající zásobní řad PE 63 v místě odbočky z místní
komunikace ppč. 562/1. Nový řad bude délky 294 m, materiál HD PE 100 SDR 17 JS 90x6,6
mm.
Podrobnosti jsou uvedeny v projektové dokumentaci zpracované společností TopDesign
Stavby, s.r.o., pod č. zakázky 2010031 v dubnu 2011.
Povolení se uděluje za těchto podmínek:
1) Stavba bude provedena podle předloţené a schválené projektové dokumentace.
2) Při provádění stavby je nutno dodrţovat povinnosti a odpovědnost osob při
přípravě a provádění staveb podle § 152 a následujících stavebního zákona.
3) Budou dodrţeny podmínky pro umístění stavby uvedené v územním rozhodnutí
OÚ Příšovice, stavebního úřadu, vydaném pod spis. zn. SÚ-327/2011/Ma a čj. SÚ327/2011/Ma/45 ze dne 8.9.2011.

4) Pozemky dotčené stavbou musí být po jejím dokončení uvedeny do původního
stavu.
5) Před zahájením zemních prací budou vytýčeny všechny inţenýrské sítě nacházející
se na stavbou dotčených pozemcích a budou respektovány podmínky stanovené ve
vyjádření, popř. souhlasech jejich správců.
6) Stavba bude realizována dodavatelsky odbornou firmou.
7) Budou dodrţeny podmínky uvedené ve vyjádření SčVK a.s. vydaném dne
10.10.2011 pod zn. O11610042460/TPCV/Ul.
8) Při stavebních pracích musí být dodrţena ČSN 839061 Technologie vegetačních
úprav v krajině – ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních
pracích.
9) Stavba bude dokončena do 31.12.2016.
10) Po skončení stavby bude příslušný vodoprávní úřad poţádán o kolaudační souhlas.
K ţádosti bude doloţeno: revizní zkoušky na potrubí, geodetické zaměření stavby.
Účastníci řízení (podle § 27 odst. 1 správního řádu):
Adr:
Obec Vlastibořice, Vlastibořice 26, 463 44 Sychrov
IČ: 00671878
Ostatní účastníci řízení:
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s., Přítkovská 1689, 415 50 Teplice
- ostatní vyrozuměni veřejnou vyhláškou

Odůvodnění:
Obec Vlastibořice podala ţádost o povolení výše uvedené stavby.
MěÚ Turnov, OŢP, oznámil zahájení vodoprávního řízení účastníkům řízení. Byla
stanovena lhůta pro podání námitek. V uvedeném termínu nebylo obdrţeno ţádné
stanovisko tohoto charakteru.
Vodoprávní úřad ţádost 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 ţivotního
prostředí a zemědělství. Odvolání se podává u Městského úřadu Turnov, odboru ţivotního
prostředí.
Otisk úředního razítka

Ing. Miloslava Šípošová
vedoucí odboru ţivotního prostředí

Rozdělovník:
Účastníci řízení:
Adr:
Obec Vlastibořice, Vlastibořice 26, 463 44 Sychrov (DS)
IČ: 00671878
Ostatní účastníci řízení:
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s., Přítkovská 1689, 415 50 Teplice (DS)
- ostatní vyrozuměni veřejnou vyhláškou
Na vědomí:
- evidence
Potvrzení o vyvěšení tohoto rozhodnutí na 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:
Pro účely vyvěšení na úřední desce se zasílá obci Vlastibořice (DS).

