
 

1 
 

 

Městský úřad Votice 
OVÚPŽP - Oddělení stavební úřad 
Komenského náměstí 700 
259 17  Votice 

*MVOTX00B2SJ9* 
MVOTX00B2SJ9 

 

Obec Jankov  zast. 4D Prostor s. r. o. 
Na náměstí 14  Ostrovského 253/3 
257 03 Jankov  150 00 Praha 5 
 
 
Vaše č.j. /Ze dne Č.j.: Spis. zn.: Vyřizuje/linka Votice 
      30597/2020/VÝST-Br 25246/2020/VÝST-Br Ing. Aneta Brabencová/159 2020-09-04 

Počet stran: 11 
Počet příloh: 0 

 
 
 

V E Ř E J N Á   V Y H L Á Š K A 
 

 
R O Z H O D N U T Í 

 
 
Městský úřad Votice, Odbor výstavby, územního plánování a životního prostředí, 
oddělení stavebního úřadu, obec s rozšířenou působností, obec s pověřeným úřadem, podle 
zákona č. 314/2002 Sb., o stanovení obcí s pověřeným obecním úřadem a stanovení obcí 
s rozšířenou působností, ve znění pozdějších předpisů, jako věcně příslušný vodoprávní úřad 
podle ustanovení § 104 odst. 2 písm. c) a ustanovení § 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“) a jako místně příslušný vodoprávní úřad podle ustanovení § 11 zákona č. 
500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů,  

 
vydává 

 
podle ustanovení § 115 odst. 1 vodního zákona, jako speciální stavební úřad podle § 15 
zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění 
pozdějších předpisů, na základě žádosti ze dne 24. 7. 2020, předložených podkladů a 
skutečností zjištěných ve vodoprávním řízení, účastníku řízení Obec Jankov, IČO 00231916, 
se sídlem Na Náměstí 14, 257 03 Jankov, zastoupená starostkou obce Bc. Jitkou Jonsztovou, 
která je zastoupena na základě plné moci firmou 4D Prostor, s. r. o., se sídlem Ostrovského 
253/3, 150 00 Praha 5 (dále jen žadatel): 
 
A. Povolení pro umístění stavby vodního díla – kanalizace a přivaděč Jankovská Lhota, 
podle § 94p odst. 1 stavebního zákona, v souladu s § 13a vyhlášky č. 503/2006 Sb., o 
podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, ve znění 
pozdějších předpisů, s těmito podmínkami: 

1. Záměr bude umístěn v souladu s předloženou projektovou dokumentací. 
2. Kanalizace je navržena jako gravitační z PVC-U DN 250. Je rozdělena na stoky A, A-

1, A-2, A-3 o celkové délce 767 m. Vše umístěno na pozemcích parc. č. 1673/4, 
1673/5, 1701/2 a 1348/70 v kat. území Jankov a na pozemcích parc. č. 693/3, 1343, 
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1290/1, 1290/2, 1350/5, 83/1, 351/19 a 5/2 v kat. území Jankovská Lhota, obec 
Jankov. Orientačně stanovené souřadnice v S-JTSK počátek řadu Y-727821,245, X-
1092667,460, konec řadu Y-727953,960, X-1092212,305. 

3. Výtlačný řad z čerpací stanice je navržen z HDPE trub D90 v délce 975,44 m a PVC-
U DN 250 v délce 2,0 m. Umístěn na pozemcích parc. č. 1673/5 v kat. území Jankov a 
na parc. č. 1343 v kat. území Jankovská Lhota. 

4. Silnoproudá přípojka NN 0,4 kV pro čerpací stanici. Délka přípojky cca 75 m, kabel 
AYKY-J 4x25. 
 

B. Povolení ke stavbě vodního díla (stavební povolení) ve smyslu § 15 odst. 1 vodního 
zákona, v souladu s § 115 stavebního zákona, která spočívá ve vybudování kanalizační sítě 
pro odvod splaškových vod v obci Jankovská Lhota, podle projektové dokumentace, kterou 
vypracovala spol. FER&MAN Technology, spol. s.r.o., se sídlem Tréglova 795, 152 00 Praha 
5, projektant Ing. Pavel Čuba – ČKAIT 0007210 v únoru 2020.  
 
 
Stavba je členěna na 4 stavební objekty: SO 01 Kanalizace 
                                                                 SO 02 Výtlačný řad z ČS1 
                                                                 SO 03 Čerpací stanice – ČS1 
           SO 04 Přípojka NN pro ČS1 
 
Základní údaje o stavbě:  
 
SO 01 Kanalizace 
 
Kanalizační stoky jsou navrženy gravitační, vše v kat. území Jankovská Lhota. 
 
Stoka A– parc. č. 693/3, 83/1, 1343, 1290/2, 1290/1, 351/19 
  délka 511 m, PVC-U DN 250, šachty S01 až S018 
poloha – orient. stanovené souřadnice v JTSK začátek S01    Y-727827,493 X-1092667,460 
                                                                  konec S18     Y-727953,960 X-1092212,305 
 
Stoka A-1 – parc. č. 1290/1, 5/2 
  délka 140 m, PVC-U DN 250, šachty S21 až S26 
poloha – orient. stanovené souřadnice v JTSK začátek S21    Y-727922,805 X-1092598,828 
                                                                  konec S26     Y-727928,502 X-1092473,279 
 
Stoka A-2 – parc. č. 1343, 1290/2 
  délka 36 m, PVC-U DN 250, šachta S31 napojena S12  
poloha – orient. stanovené souřadnice v JTSK  začátek S31   Y- 727899,642 X-1092400,519 
                                                                  konec S12     Y-727931,554  X-1092417,179 
 
Stoka A-3 – parc. č. 83/1, 1350/5 
  délka 80 m, PVC-U DN 250, šachta S42 napojena S14 
poloha – orient. stanovené souřadnice v JTSK   začátek S42    Y-728032,037 X-1092370,164 
                                                                  konec S14       Y-727952,124 X-1092373,892 
 
Na stokách budou osazeny typové prefabrikované revizní kanalizační šachty o vnitřním 
průměru 1 m, které budou sloužit ke kontrole a údržbě kanalizace. 
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Potrubí bude uloženo v pažené zemní rýze, na pískovém loži. Po zkontrolované pokládce 
bude potrubí obsypáno štěrkopískem frakce 8-32 do výšky 300 mm nad horní okraj trub a 
proveden po vrstvách zhutněný zásyp. 
 
SO 02 Výtlak z ČS 
 
Výtlačný řad z čerpací stanice je navržen z HDPE trub, pevnostní skupiny min. PE 100 RC, 
SDR 11 v profilu D90 s identifikačním vodičem v délce 975,44 m a PVC-U DN 250 v délce 
2,0 m.  
 
Na výtlaku budou zřízeny cca po 100 m revizní šachty s možností přístupu k osazené 
proplachovací soupravě a umožňující čištění výtlačného potrubí. 
 
Výtlak V – 1 – parc. č. 1673/5 v kat. území Jankov, parc. č. 1343 v kat. území Jankovská 
Lhota 
poloha – orient. stanovené souřadnice v JTSK   začátek L33    Y-727821,256 X-1092668,875 
                                                                  konec L01      Y-727547,204 X-1093557,442 
 
SO 03 Čerpací stanice 
 
Stanice bude sloužit pro přečerpávání odpadních vod z celé zástavby obce Jankovská Lhota 
na čistírnu odpadních vod. Bude vybavena kalovými ponornými čerpadly v mokré jímce. 
Provoz čerpací stanice bude automatický v závislosti na přiváděném množství odpadních vod. 
 
Čerpací stanice bude tvořena mokrou jímkou s vnitřním průměrem 2,50 m a světlou výškou 
4,00 m. 
 
Vystrojení jímky je navrženo z nerez oceli. Vstup do čerpací stanice bude umožněn pomocí 
žebříku o šířce 400 mm a délce 3100 mm. Poklopy pro dopravní zatížení D400 jsou navrženy 
jako uzamykatelné o rozměrech 600x600 mm a 1000x1000 mm. 
 
V místě příjezdu ke stanici z veřejné komunikace bude provedena zpevněná plocha o 
rozměrech 5x3 m, tvořena štěrkovým povrchem v tl. 100 mm pro pojezd čistírenské techniky. 
 
Areál vlastní čerpací stanice bude oplocen o délce cca 25 m, které zajišťuje bezpečnost 
zařízení před nepovolanými zásahy do zařízení. Oplocení je navrženo z dřevěných planěk, 
mořených, uchycených na ocelový rám a do ocelových sloupků. 
 
Čerpací stanice je umístěna na pozemku parc. č. 351/19 v kat. území Jankovská Lhota 
poloha – orient. stanovené souřadnice v JTSK  Y-727821,245 X-1092667,625 
 
SO 04 Přípojka NN pro ČS1 
 
Nová čerpací stanice bude napojena na rozvodnou síť kabelovou přípojkou NN. Napojovací 
bod přípojky bude ve stávající pojistkové skříni SP 100, umístěné na rozhraní pozemků parc. 
č. 4 a 1295. Ze svorek skříně bude veden nový napájecí kabel AYKY-J 4x25. 
 
Podrobný popis je obsažen v projektové dokumentaci díla. 
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Účelem kanalizace je odvádět splaškové vody z domácností a drobných provozů (z koupelen, 
kuchyní a sociálních zařízení) na stávající čistírnu odpadních vod (dále jen ČOV) Jankov. 
V ČOV bude splašková odpadní voda vyčištěna a odvedena přes odtokové potrubí a výústní 
objekt do místní vodoteče. Dopravu odpadních vod z obce Jankovská Lhota na ČOV Jankov 
zajistí výtlakem z nové čerpací stanice umístěná v jižní části obce navržen pro 114 EO.  
 
Vodoprávní úřad vydává ve smyslu § 15 odst. 3 vodního zákona povolení ke stavbě vodního 
díla s těmito podmínkami:  
1. Před zahájením stavebních prací bude vodoprávnímu úřadu oznámen termín zahájení 

stavby, název a sídlo zhotovitele díla, který bude stavbu provádět. Zhotovitel díla musí 
mít zajištěn výkon činnosti ve výstavbě autorizovanou osobou v oboru staveb vodního 
hospodářství a krajinného inženýrství. 

2. Veškerá stávající nadzemní a podzemní vedení nesmí být stavbou dotčena. Z tohoto 
důvodu je stavebník povinen dodržet technické podmínky při výstavbě, uvedené ve 
vyjádřeních správců sítí; zajistit vytyčení sítí před započetím prací a respektovat 
podmínky stanovené k jejich ochraně, přičemž stavebník je povinen s těmito vyjádřeními 
seznámit zhotovitele stavby: 

       - CETIN, a. s., Českomoravská 2510/19, 190 00 Praha 9, č. j.: 594490/20 ze dne 6. 4. 
2020; 

       - ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín 4, č. j. 0101287703 ze dne 4. 4. 
2020; 
- GridServices, s.r.o., Plynárenská 499/1, 602 00 Brno, zn. 5002120281 ze dne 16. 4. 
2020. 

3. Budou dodrženy podmínky KSÚS Středočeského kraje ze dne 28. 4. 2020 č. j. 
20048/1914/20/KSÚS/BNT/ZOU: 
- stavební práce v silničních pozemcích budou prováděny mimo zimní období (od 1. 4. do 

31. 10); 
− staveniště bude řádně označeno dopravním značením schváleným Policie ČR KŘSK     

DI Benešov; 
− kanalizační potrubí bude uloženo dle příslušné normy ČSN 73 6005 od nivelity 

silničního pozemku nebo příkopu. KSÚS požaduje krytí – vršek chráničky 120 cm od 
nivelity vozovky a nebo pročištěného dna silničního příkopu; 

− při provádění výkopových prací bude výkopová rýha ve vozovce s živičným 
kobercem v celé délce a šířce zahraněna, výkopový materiál nebude ukládán na 
vozovku z důvodu zachování průjezdnosti komunikace; 

− zpětná výplň rýhy ve vozovce bude řádně po vrstvách zhutněna z vhodného 
materiálu, konstrukční vrstva vozovky bude z podsypu štěrkopísku v tl. 15 cm, 
zhutněného štěrku v min. vrstvě 30 cm a v tl. 15 cm zhutněné teplé živičné obalované 
směsi s přesahem 50 cm za hranu výkopové rýhy včetně zalití spar; 

− s ohledem na skutečnost, že dojde k porušení minimálně poloviny vozovky 
požadujeme položení nového krytu vozovky asfaltovou směsí s přesahem 50 cm za 
hranou výkopové rýhy. V místech kde bude porušena více jak polovina vozovky bude 
provedena povrchová úprava v celé délce a šířce dotčeného úseku. Tyto náklady 
požadujeme zahrnout do rozpočtu stavby; 

− kanalizační armatury budou osazeny do  nivelity vozovky a na střed jízdního pruhu; 
− kanalizační potrubí bude umístěno min. 60 cm pod dnem silničních propustků do 

chrániček, které budou přesahovat 100 cm vnější okraje propustků. Prostor okolo 
chráničky bude vyplněn betonem nebo bude kanalizační potrubí umístěno mimo 
propustek a to min. 2,5m od objektu; 
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− dopravní značení, které bude při stavbě demontováno, bude umístěno zpět do 
betonového lože; 

− v plném rozsahu bude zachováno odvodnění vozovky, dotčené úseky sil. pozemku 
budou zhutněny a uvedeny do stavu dle vzorového listu VI. 2, technických podmínek 
TP 83 a TP 146. Na základě tohoto vyjádření investor požádá MěÚ Votice – ODSH 
o: „Rozhodnutí o povolení zvláštního užívání komunikace“(umístění inž.sítí) dle § 25 
odst. 6 písm. d) a před zahájením stavby o: „Rozhodnutí o povolení zvláštního 
užívání komunikace“(stavební práce) dle § 25 odst, 6 písm. c) bod 3, zákona č. 
13/1997 Sb., o pozemních komunikacích; 

− investor uzavře s KSÚS Středočeského kraje Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení 
služebnosti inženýrské sítě na pozemek p. č. 836/4, LV č. 130, ve smlouvě bude 
uveden i pozemek p.č. 822/1, LV č. 10001, neboť je součástí optimalizace vozovky. 
Ve smlouvě bude uvedena jednorázová úhrada dle platného ceníku. Smlouva bude 
uhrazena na základě zálohové faktury vystavené KSÚS Středočeského kraje a to před 
zahájením stavebních prací; 

− po ukončení stavby musí dojít k zaměření skutečného provedení stavby a bude 
zpracován GP, který bude po ověření Katastrálním úřadem předložen KSÚS pro 
sepsání smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě. Po podpisu smlouvy dojde 
k daňovému vyúčtování zálohy; 

− v případě rekonstrukce silnice, silničního objektu, nebo přeložky silnice hrazené 
z provozních prostředků provede investor na své náklady vytýčení, nebo směrovou či 
výškovou úpravu svých vedení; 

− záruka pro stavbu v sil. pozemku je stanovena v délce 60-ti měsíců od sepsání 
předávacího protokolu mezi KSÚS a investorem. Před koncem záruční doby bude 
provedena prohlídka stavby, z níž bude učiněn písemný záznam a případné vady 
budou uplatněny u investora; 

− v případě změn, které by se dotýkaly silniční sítě bude záměr předem projednán 
s KSÚS. KSÚS Středočeského kraje si vyhrazuje právo své stanovisko doplnit nebo 
změnit; 

− po ukončení stavby bude provedeno protokolární předání zásahu v sil. pozemku. 
4. Budou dodrženy podmínky Vodohospodářská společnost Benešov, s.r.o., Černoleská 

1600, Benešov, zn. Ji/04/2020/č.j.9 ze dne 22. 4. 2020: 
− v ČS bude zřízen přenos dálkového hlášení poruch na dispečink provozovatele, dle 

standardů dané lokality; 
− požadujeme umístění nátoku do ČS je nutné tak, aby nátok nesměřoval přímo do 

čerpadla; 
− požadujeme instalaci česlového koše na přítok do ČS, pro ochranu čerpadel, průliny 

česlí max. 30 mm; 
− součástí čerpací šachty bude zdvihovací zařízení, požadujeme trvalou instalaci 

zdvihacího zařízení, pro obsluhu čerpadel a česlového koše. ČS bude splňovat normy 
z hlediska bezpečnosti práce; 

− požadujeme uklidňovací šachtu výtlaku ČS obložit čedičem a vybavit biofiltrem proti 
zápachu; 

− místo navržených T –kusů na výtlaku z čepací stanice požadujeme do šachet osadit 
proplachovací soustavy se zemním uzávěrem; 

− výtlačný řad z čerpací stanice bude opatřen identifikačním vodičem po celé jeho 
délce, který bude vhodně a v dostatečné délce vyveden v šachtách s proplachovacími 
soustavami, a v litinovém poklopu před čerpací a uklidňovací šachtou; 
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− šachty s proplachovacím zařízením a poklopy s identifikačním vodičem budou 
opatřeny identifikační tabulkou; 

− veškeré povrchové znaky je nutno vyzvednout do budoucí nivelity terénu; 
− před zahájením výkopových prací je nutné vytýčení stávajících vodohospodářských 

zařízení, vytýčení objednejte u pana Jirotky, tel.: 725 422 202; 
− při výkopových pracích nesmí dojít k narušení trubního vedení a souvisejícího 

hospodářského zařízení, na vodovodním a kanalizačním potrubí není povoleno 
skladování vytěžené zeminy; 

− za poruchy na vodohospodářských zařízení, které vzniknou v důsledku stavby ručí 
zhotovitel; 

− požadujeme přítomnost zástupce VHS Benešov na kontrolních dnech (p. Hlavnička 
724 431 947, p. Jirota 725 422 202). 

5. Budou dodrženy podmínky ČEZ Distribuce, Teplická 874/8, 405 02 Děčín, zn. 
001109680025 ze dne 8. 7. 2020: 
− výkopové práce v ochranném pásmu kabelových vedení označených výše smí být 

prováděným, až po vytýčení jejich trasy zaměstnanci oddělení Sítě Benešov, 
provozovatele distribučních soustavy v souladu s bezpečnostními předpisy. Vytýčení 
trasy kabelů je pouze informativní a pracovníci žadatele musí být s tímto seznámení. 
Veškeré práce v ochranném pásmu kabelového vedení musí být prováděny pouze 
ručně bez poškození kabelů; 

− základy všech doplňkových stavebních objektů (šachty, atd.) musí být umístěny tak, 
že nejbližší hrana bude ve vzdálenosti minimálně 0,5 m od stávajících kabelů; 

− při budování kanalizace v místě křížení s kabely NN dodržet minimální vzdálenost 
0,30 m. Při souběhu kanalizace dodržet minimální vzdálenost 0,50 m; 

− upozorňujeme tímto, že i stávající nadzemní vedení NN 0,5 kV, které nemá ochranné 
pásmo ze zákona č. 458/2000 Sb., musí být v takovém případě plně respektováno. 
Nesmí dojít ke snížení stability podpěrných bodů nebo poškození uzemnění. Při 
činnostech prováděných v jeho blízkosti je nutné dodržet vzdálenosti dané ČSN EN 
50110-1 ed. 2 a podle čl. 6.1.6. a tab. 6.3 PNE 33 3302; 

− podmínkou pro zahájení činnosti v blízkosti zařízení distribuční soustavy, resp. 
v ochranném pásmu je platné sdělení o existenci zařízení v majetku společnosti ČEZ 
Distribuce a.s., pro výše uvedené zájmové území, které získáte prostřednictvím 
Geoportálu, při dodržení podmínek uvedených ve sdělení a v tomto vyjádření; 

− místa křížení a souběhy ostatních zařízení a staveb se zařízeními energetickými, 
komunikačními sítěmi pro elektronickou komunikaci nebo zařízeními technické 
infrastruktury musí být vyprojektovány a provedeny v souladu s platnými normami a 
předpisy, zejména s ČSN 33 2000-5-52, ČSN EN 50110-1, ČSN EN 50341-1, ČSN 
EN 50423-3, ČSN 73 6005 A PNE 33 0000-6, PNE 34 1050; 

− v případě nadzemního vedení NN budou pro stavby a konstrukce dodrženy odstupové 
vzdálenosti uvedené v PNE 33 3302 a hranu výkopu doporučujeme při realizaci 
stavby umístit min. 1 m od základové části podpěrného bodu; 

− při realizaci stavby nebo provádění související činnosti nesmí dojít v žádném případě 
k nebezpěčnému přiblížení osob, věcí, zařízení nebo mechanismu a strojů k živým 
částem pod napětím, tj. musí být dodržena minimální vzdálenosti 1 m od živých částí 
zařízení NN, 2 m od vedení vn a 3 m od vedení vvn, pokud není větší vzdálenost 
stanovena v jiném předpisu. V případě, že nebude možné tuto vzdálenost, dodržet, je 
žadatel povinen požádat o vypnutí předmětného elektrického zařízení, případně o 
dočasné zaizolování vodičů nn; 
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− pracovníci provádějící práce budou prokazatelně poučeni o nebezpečí, které hrozí při 
nedodržení bezpečnostních předpisů. S ohledem na provádění prací v blízkosti 
zařízení distribuční soustavy, resp. v ochranném pásmu upozorňujeme na možnost 
nebezpečných vlivů od elektrického zařízení. Opatření proti těmto vlivům je na straně 
žadatele, dodavatele prací nebo jimi pověřených osobách. ČEZ Distribuce, a.s., 
nepřevezme žádnou zodpovědnost za případné škody, které vzniknou následkem 
poruchy nebo havárie elektrického zařízení za nepředvídaných okolností nebo 
nedodržením výše uvedených podmínek; 

− stavbou nebude narušeno stávající uzemnění nadzemního vedení ani statika 
podpěrných bodů. Nebude-li možné toto dodržet je nutné situaci řešit formou 
přeložky zařízení distribuční soustavy ve smyslu § 47 zákona č. 458/2000 Sb., 
v platném znění; 

− v případě činnosti nebo stavby v blízkosti elektrického vedení, resp. v ochranném 
pásmu bude dotčený prostor ze všech stran možného přístupu/vjezdu po celou dobu 
realizace viditelně označen výstražnou cedulí; 

− umístěním stavby nesmí dojít ke ztížení přístupu našich pracovníků a pracovníků 
námi pověřených firem k zařízení v majetku společnosti ČEZ Distribuce, a.s.. Při 
případné úpravě povrchu nesmí dojít ke změně výškové nivelity země oproti 
současnému stavu; 

− musí být dodrženy Podmínky pro práce v ochranných pásmech zařízení, které jsou 
v platném znění k dispozici na www.cezdistribuce.cz; 

− dojde-li k obnažení podzemního vedení nebo poškození energetického zařízení, sítě 
pro elektronickou komunikaci nebo zařízení se sítí pro elektronickou komunikaci 
související nebo zařízení technické infrastruktury ve vlastnictví ČEZ Distribuce, a.s., 
nahlaste nám prosím tuto skutečnost bezodkladně jako poruchu na bezplatnou linku. 

6. Povodí Vltavy, státní podnik, Grafická 36, 150 21 Praha 5 – stanovisko správce vodního 
toku, zn. PVL-33114/2020/240-Št ze dne 21. 5. 2020: 
− stavební činností nebude ohrožena jakost povrchových nebo podzemních vod zejména 

závadnými látkami podle ustanovení § 39 vodního zákona. Na stavbě budou 
prostředky pro likvidaci případné havárie; 

− napojení na veřejnou kanalizaci a vypouštění odpadních vod bude projednáno se 
správcem kanalizace; 

− vypouštění odpadních vod do veřejné kanalizace bude v souladu s kanalizačním 
řádem. 

7. V zastavěném území musí být hluk z mechanizace omezen na přípustnou míru, stavební 
práce nesmí být prováděny mezi 20:00 až 6:00 hod. Nadměrná prašnost musí být 
omezována např. včasným čištěním komunikací a případným skrápěním. 

8. Při realizaci stavby musí být na staveništi k dispozici prostředky pro okamžité 
zneškodnění případného úniku závadných látek (zejména ropných) z mechanizace na 
terén či do povrchových vod – zejména vhodné pracovní nářadí, sorbent, prostředky 
k vybudování norné stěny, nádoby na použitý sorbent či kontaminované zeminy. Úniky 
závadných látek na terén či do vod (např. úniky ropných látek z mechanizace) musí být 
neprodleně asanovány. 

9. Při provádění stavby je nutno dodržet předpisy týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví 
při práci a bezpečnosti technických zařízení. Výkopy musí být od normou stanovených 
parametrů paženy. 

10. Stavbu lze zahájit nejdříve po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí a lze ji užívat jen na 
základě kolaudačního souhlasu. Lhůta k dokončení díla se stanoví do 2 let od zahájení 
stavby. Nejpozději v této lhůtě je stavebník povinen požádat o povolení užívání díla a 
předložit podklady vyžadované právními předpisy k ověření způsobilosti díla k užívání 

http://www.cezdistribuce.cz/
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(zejména o doklady o shodě použitých výrobků pro stavbu, protokol o předání a převzetí 
stavby – pokud bude vyhotoven, doklad o způsobu zneškodnění odpadů) a další podklady 
stanovené podmínkami tohoto rozhodnutí. 

11. Ke kontrolním prohlídkám stavby, podle jejich plánu, který je součástí projektové 
dokumentace, je stavebník povinen vodoprávní úřad pozvat nejméně 3 dny předem.    

 
Účastníci řízení (§ 27 odst. 1 správního řádu): 
Obec Jankov, IČO 00231916, se sídlem Na Náměstí 14, 257 03 Jankov, zastoupená starostkou 
obce Bc. Jitkou Jonsztovou, která je zastoupena na základě plné moci firmou 4D Prostor, 
s.r.o., se sídlem Ostrovského 253/3, 150 00 Praha 5 

 
 

O d ů v o d n ě n í 
 
 
Dne 24. 7. 2020 podal žadatel u Městského úřadu Votice, Odboru výstavby, územního 
plánování a životního prostředí, oddělení stavebního úřadu, návrh na povolení vodního díla – 
kanalizační sítě pro odvod splaškových vod a dopravu odpadních vod z obce Jankovská Lhota 
na ČOV Jankov výtlakem z nové čerpací stanice umístěná v jižní části obce navržen pro 114 
EO.  
 
Dnem podání návrhů bylo zahájeno vodoprávní řízení.  
 
Podle § 94j dle zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (dále jen 
stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, je vedeno společné územní a stavební řízení, 
neboť jsou splněny podmínky § 140 odst. 1 dle zákona 500/2004 Sb. (dále jen správní řád), ve 
znění pozdějších předpisů, žádosti se týkají téhož předmětu řízení a stejného žadatele. 
 
K návrhu na vydání povolení a v průběhu vodoprávního řízení bylo doloženo: plná moc; 
projektová dokumentace, kterou vypracovala spol. FER&MAN Technology, spol. s.r.o., se 
sídlem Tréglova 795, 152 00 Praha 5, projektant Ing. Pavel Čuba – ČKAIT 0007210 v únoru 
2020; vyjádření správců inž. sítí (CETIN, a. s., Českomoravská 2510/19, 190 00 Praha 9, č. j.: 
594490/20 ze dne 6. 4. 2020; ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín 4, č. j. 
0101287703 ze dne 4. 4. 2020; ČEZ ICT Services, a. s. zn. 0700192150 ze dne 4. 4. 
2020;Telco Pro Services, a.s., zn. 0201051899 ze dne 4. 4. 2020; GridServices, Plynárenská 
499/1, 602 00 Brno, zn. 5002120281 ze dne 16. 4. 2020); souhrnné vyjádření, ÚPŽP MěÚ 
Votice č. j. 13099/2020/ÚPŽP-St ze dne 27. 4. 2020, vyjádření KSÚS Benešov, přísp. org. sp. 
zn. 20048/1914/20/KSÚS/BNT/ZOU z 28. 4. 2020; vyjádření ÚAPP Středních Čech zn 
1548/2020 z 17. 4. 2020; stanovisko správce povodí – Povodí Vltavy, státní podnik, zn. PVL-
33114/2020/240-Št z 21. 5. 2020; HZS Středočeského kraje, Pod Lihovarem 1816, 256 01 
Benešov, ev.č. BN-126-2/2020/PD ze dne 20. 3. 2020; závazné stanovisko, orgánu územního 
plánování vydaného ÚPŽP dne 28. 4. 2020 pod č.j. 13195/2020/ÚPŽP-Pro; vyjádření VHS 
Benešov, s.r.o., zn. Ji/04/2020/č.j.9 ze dne 22. 4. 2020; vyjádření ČEZ Distribuce, a. s., 
Teplická 874/8, 405 02 Děčín 4, č. j. 001109680025 ze dne 8. 7. 2020. 
 
Zahájení vodoprávního řízení bylo účastníkům, dotčeným správním orgánům a ostatním 
oznámeno písemností – veřejnou vyhláškou, vydanou Městským úřadem Votice, Odborem 
VÚPŽP, ze dne 17. 8. 2020, č. j.: 28229/2020/VÝST-Br. Vzhledem k tomu, že se jedná o 
řízení s velkým počtem účastníků, byli účastníci uvědoměni o zahájení řízení veřejnou 
vyhláškou s tím, že dotčené orgány státní správy mohou závazná stanoviska a účastníci řízení 
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své námitky, popřípadě důkazy uplatnit nejpozději do 15 dnů (včetně) od obdržení tohoto 
oznámení a po té že bude ve věci rozhodnuto.  
V souladu s § 112 odst. 2 stavebního zákona upouští vodoprávní úřad od ohledání na místě a 
ústního jednání, neboť jsou mu dobře známy poměry na místě staveniště. 
 
Do vydání tohoto rozhodnutí nebyly žádné námitky ani závazná stanoviska uplatněny.  
 
Na základě provedeného vodoprávního řízení, v souladu se stanoviskem státního podniku 
Povodí Vltavy zn. PVL-33114/2020/240-Št ze dne 21. 5. 2020, že z hlediska zájmů daných 
platným Národním plánem povodí Labe, Plánem dílčího povodí Dolní Vltavy (ustanovení § 
24 až § 26 vodního zákona) je uvedený záměr možný, lze předpokládat, že záměrem nedojde 
ke zhoršení chemického stavu a ekologického stavu dotčeného vodního útvaru povrchových 
vod a chemického a kvantitativního stavu útvaru podzemních vod, a že nebude znemožněno 
dosažení jejich dobrého stavu. Vodoprávní úřad dospěl k závěru, že realizací vodního díla 
nedojde k negativnímu dotčení veřejných zájmů hájených vodoprávními či zvláštními 
právními předpisy ani k nepřiměřenému omezení či dotčení práv a právem chráněných zájmů 
účastníků. S ohledem na tyto skutečnosti: 
 
- v bodu A. výroku udělil žadateli povolení pro umístění stavby vodního díla – kanalizačního 
řadu a přivaděče podle § 94p odst. 1 stavebního zákona, v souladu s vyhláškou č. 503/2006 
Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, ve 
znění pozdějších předpisů, stavba bude umístěna v souladu se schválenou projektovou 
dokumentací, veškerá podzemní zařízení musí být před zahájením práce vytýčena a zajištěna 
jejich ochrana podle pokynů jejich majitelů nebo uživatelů; 
 
- v bodu B. výroku rozhodl o udělení povolení ke stavbě vodního díla, u něhož v souladu s § 
15 odst. 1 a 3 vodního zákona stanovil účel díla a podmínky, směřující k zajištění ochrany 
veřejných i soukromých zájmů vyplývající z platných právních předpisů, s důrazem na řádný 
průběh provádění stavby s ohledem na ochranu životního prostředí, bezpečnost práce při 
provádění stavebních prací a ochranu soukromého vlastnictví; zkoordinoval a zohlednil 
veškeré podmínky, vyjádření správních orgánů. Dále stanovil, že stavbu lze zahájit nejdříve 
po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí a lze ji užívat jen na základě kolaudačního souhlasu 
s tím, že termín k dokončení díla se stanoví do 2 let od započetí se stavbou. 
 

P o u č e n í   ú č a s t n í k ů 

 
 
Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení podat podle ustanovení § 81 a násl. správního 
řádu odvolání, ve kterém se uvede v jakém rozsahu se rozhodnutí napadá a dále namítaný 
rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo, ve 
lhůtě  15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu Středočeského kraje, Odboru 
životního prostředí a zemědělství, podáním učiněným u Městského úřadu Votice, Odboru 
výstavby, územního plánování a životního prostředí, oddělení stavebního úřadu. 
 
Lhůta pro podání odvolání se počítá ode dne následujícího po doručení rozhodnutí, nejpozději 
však po uplynutí desátého dne ode dne, kdy bylo nedoručené a uložené rozhodnutí připraveno 
k vyzvednutí. 
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Podané odvolání má v souladu s ustanovením § 85 odst. 1 správního řádu odkladný účinek. 
Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné. 
 
 
Vzhledem k tomu, že se jedná o řízení s velkým počtem účastníků, uvědomují se účastníci 
řízení (identifikace dle označení pozemků evidovaných v katastru nemovitostí) o jeho 
zahájení v souladu s § 144 správního řádu veřejnou vyhláškou. Toto oznámení musí být 
vyvěšeno na úřední desce a elektronické úřední desce Městského úřadu Votice a Obce Jankov 
po dobu nejméně 15 dnů. 
 
 

Otisk úředního razítka 
 

 
 
 
 
                                                                 

 
Ing. Aneta Brabencová 
referent Odboru výstavby, územního  
plánování a životního prostředí 
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Rozdělovník 

Obdrží  
- účastníci řízení 

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, Zborovská 
81/11, 150 00 Praha 5 – Smíchov 

- ostatní účastníci řízení veřejnou vyhláškou 
vlastníci pozemků v kat. území Jankovská Lhota parc. č.: 584/2, 583/2, 583/3, st. 54, st. 53, st. 
57, st. 52, 1305, 81/3, 86 , st. 21, st. 45, st. 51, 89/4, 89/3, st. 19, st. 18/3, 18/2, 1350/2, st. 
18/4, st. 17, st. 16/2, 93/1, 100, st. 14, st. 15, 95, st. 23/1, 83/2, 82, 1290/3, 56, 55, 1301, 54 st. 
50, st. 49, 110, st. 8/2, st. 7/2, 123, 141, st. 5/1, 1319/1, 1319/2, st. 38, st. 39, st. 4, 1317, 13/1, 
1295, 4, 17, 18, 329, 331/1, 333, 1359/9, 351/16, 351/17, 1326, 330   
vlastníci pozemků v kat. území Jankov parc. č.: 203, 209/6, 1673/3, 1339, 1338, 1337, 1336, 
1335, 1334, 1333, 1332, 1331, 1330, 1329, 1327, 1348/63, 200/4, st. 142/1, 200/7, 200/8, 
200/9, 200/1, 200/11, 1701/1, 1675, 1348/146, 180/9, 180/3, 182, 180/4, 179, 180/5, 1348/48, 
176/2, st. 128, st. 113, st. 132. 

- spolky 
Sdružení Miláčov z.s., Vrchotovy Janovice 22, 257 53 Vrchotovy Janovice 

- dotčené orgány a ostatní 
Krajská hygienická stanice Středočeského kraje, Dittrichova 329/17, 120 00 Praha 2 
Krajské ředitelství Policie Středočeského kraje, Na Báních 1535, 156 00 Praha 5 
Česká inspekce životního prostředí, oblastní inspektorát Praha, Na Břehu 267/1a, 190 00 
Praha 9 
Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje, Územní odbor Benešov, Pod Lihovarem 1816, 
Benešov 
Městský úřad Votice, Odbor výstavby, územního plánování a životního prostředí, 
Komenského nám. 700, 257 17 Votice  
Povodí Vltavy, státní podnik, Grafická 36, 150 21 Praha 5 – Smíchov 
 

- k vyvěšení 
Městský úřad Votice 
Obecní úřad Jankov 
 
 
 
 
Vyvěšeno na úřední desce:  
                      elektronicky: 
 
Sejmuto:    
 
                                                                     Podpis, razítko 
 
 
 
Vypraveno dne: 2020-09-04 
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