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VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

ROZHODNUTÍ

Výroková část:

Městský úřad Poděbrady, odbor dopravy a životního prostředí, oddělení životního prostředí, jako
vodoprávní úřad příslušný podle § 104 a § 106 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých
zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "vodní zákon"), 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 (dále jen "stavební zákon"), ve správním
řízení posoudil žádost o povolení stavby vodního díla, kterou dne 4.4.2016 podal žadatel, tj.

Obec Okřínek, IČO 00239526, Okřínek 63, 290 01 Poděbrady 1,
kterého zastupuje VIS - Vodohospodářsko-inženýrské služby, spol. s r.o., IČO 48153362, Na
Střezině 1079, 500 03 Hradec Králové 3

(dále jen "žadatel"), a na základě tohoto posouzení:

I. Podle § 15 vodního zákona

vydává stavební povolení

ke stavbě vodního díla:

"Odkanalizování obcí Okřínek a Srbce"

(dále jen "stavba").

Údaje o místu předmětu rozhodnutí:

ázev kraje
Název obce
Názvy katastrálních území
Parcel ní čísla dle evidence katastru nemovitostí

Středoče ký
Okřínek
Okřínek, Srbce u Okřínka, Pátek u Poděbrad
st. p. 64, 66, 67/1, 68/1, 68/2, 69/1, 69/2, 7011,
71,72,73,75,76,78,79,82,83,84,85,86,
87,88,89/1,90/1,90/2,91,92,93,94, 102,
103, 104, 107, 108, 109, 111, 113, 117, 119,
144, 146, 149, 150, 152, 153, 167, 169, 170,
171,223,225,226,227/1,229,230,231,238,
266, parc. č. 191/11, 191/12, 191/19, 191/20,
191/26,191/42,191/43,192/4,192/7,192/8,
195/ I, 198/1, 199/2, 220/1, 224/2, 229/1,
229/25,236/74,255,613/3,613/4,615/37,
615/41,615/44,615/52,616/2,1055,1057,
1059, 106111, 1062, 106411, 1064/5, 1084,
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Číselný identifikátor vodního toku

ázev vodního toku
Přímé určení polohy (konec stavby)
Přímé určení polohy (začátek stavby)

Stavební objekty:

Stoková sít'
Druh stokové sítě
Celková délka stok
Délky stokové sítě dle druhu stokové sítě
Nejmenší jmenovitá světlost stoky

ejvětší jmenovitá světlost stoky
Počet povolovaných čerpacích stanic
Čerpací a přečerpávací stanice, podtlaková stanice
Druh stanice
Projektovaný výkon
Jiné objekty
Název objektu

Údaje o předmětu rozhodnutí:

ázev kanalizačního systému
Stavby kanalizačních stok a objektů včetně čistíren
odpadních vod
Kanalizační soustava
Charakter kanalizační oustavy
Počet napojených obcí
Zpracování provozního řádu uloženo
Název vodního díla

1085,108611,1086/2,1087,1090,1092/7,
1092110, 1092111, 1092/12, 1092/13,
1092/20, 1092/22, 1093/8, 1094, 1095, 1108 v
katastrálním území Okřínek, st. p. 31, 36, 39,
41,42/1,46,47,48,50,51,5211,52/2,52/3,
69,81, parc. č. 181/1, 181/2, 181/3, 181/8,
181/9,181111,238/1,238/2,242/13,245/13,
251,255/2,255/7,255/17,255/18,255/19,
255/25,255/38,255/39,255/49,337,340,
341/1,341/7,343/1,343/2,344/1,344/2,
344/3,344/5,367/1,416/3,417/2,43011,
430/2,431/1,431/2,432,433/3,442,447 v
katastrálním území Srbce u Okřínka, parc. Č.

72/10,252/26,275/1,275/12,275/13,282/2,
284/4,284/48,595/29,618/1,623/1,651/1,
670/11 v katastrálním území Pátek u
Poděbrad
10178540, 10100464, 10178600, 10178548,
10178544
Žabka, Sánský kanál, bezejmenná vodoteč
X = 1041309; Y = 689335
X = 1041345; Y = 685619

tlaková
7474,5 m
tlaková 6279,5 m; připojovací tlaková 1195 m
40 mm
90mm
106

čerpací
0,75 Vs

měrná šachta

Odkanalizování obcí Okřínek a Srbce

stoková síť
kanalizace pro veřejnou potřebu
oddílná
2
ANO
Odkanalizování obcí Okřínek a Srbce

Stanoví povinnosti a podmínky pro provedení stavby:
I. Vodní dílo bude provedeno podle projednané a ověřené projektové dokumentace. Ověřené

vyhotovení dokumentace je pro stavebníka nedílnou součástí tohoto rozhodnutí.
2. Stavebník odpovídá za to, že veškerá nadzemní a podzemní vedení nebudou stavbou dotčena. Z

tohoto důvodu zajistí jejich vytýčení v terénu. Při provádění stavby budou dodrženy podmínky
správců dotčených podzemních a nadzemních vedení pro křížení s jejich zájmy: ČEZ Distribuce, a.s.,
CETIN, a.s., RWE Distribuční služby, s.r.o., T - Mobile Czech Republic, a.s., Ministerstvo
zdravotnictví, Ministerstvo obrany-AHNM, VaK ymburk, a.s., Obec Pátek, ŘSD ČR.
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3. 30 dní před započetím prací požádá stavebník příslušný správní orgán, o povolení zvláštního užívání
silnice podle § 25 odst. 6 písmo c zák. č. 13/1997 Sb., v úplném znění - provádění stavebních prací.
Bez tohoto rozhodnutí nemůže být stavba v komunikaci započata.

4. Zahájení zemních a výkopových prací musí být oznámeno Ústavu archeologické památkové péče
středních Čech v předstihu nejméně 21 dnů.

5. Budou dodrženy podmínky uvedené ve stanoviscích a vyjádřeních správců sítí, dotčených orgánů a
dalších organizací:

MěÚ Poděbrady, DZZ, odd. životního prostředí ze dne 8.3.20] 6 pod c.j,

0006408IDZZl2016IMTo, dne 24.6.2016 pod č.j. 00]44941DZZl20161MKa a dne 30.3.2016 pod
č.j. 001480 IIDZZl20 16IMKa

MěÚ Poděbrady, DZD, oddělení dopravně správní ze dne 23.7.2014 pod č.j.
00276791DZD/20 14/SGL

Krajská hygienická stanice Středoče kého kraje ze dne 16.2.2016 pod č.j. KHSSC 05635/2016

Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje ze dne 2.3.2016 pod č.j. Y-81-2/2016IPD

ČEZ Distribuce, a.s. ze dne 10.2.2016 pod č.j. 1081888084

CETIN, a.s. ze dne 15.l.2016 pod č.j. 511786/2016

Vodovody a kanalizace Nymburk, a.s. ze dne 7.3.2016 pod č.j. 0441/2016

Ředitelství silnic a dálnic ČR ze dne 5.6.2014 pod č.j. 8045/2]114-21200-Dv

Ústav archeologické památkové péče středních Čech ze dne 9.2.2016 pod č.j. 404/2016 a ze dne
29.9.2016 pod č.j. 3792/2016

Povodí Labe, s.p. ze dne 3.3.20]6 pod č.j. PVZlI6/4181/Sk/O

MO, Agentura hospodaření s nemovitým majetkem, odd. ochrany územních zájmů ze dne
6.6.2014 spis.zn. 74975/2014-6440-0ÚZ-LIT

T - Mobile Czech Republic, a.s., ze dne 15.1.2016 pod č.j. E01419116

Obec Pátek ze dne 12.8.20]4 pod č.j. 0149/201 4/0Ú

Ministerstvo zemědělství ČR, ze dne 30.5.2014, pod č.j. MZDR 29348/2014-2/0ZD-ČIL-Pr

Krajský úřad Středočeského kraje, odbor dopravy ze dne 2l.8.2014 pod č.j. 107051/2014/KUSK-
DOPlPik

6. Napojení na kanalizaci v obci Pátek bude realizováno pod podmínkou vybudování hlavního uzávěru
v místě připojení, retenční nádrže zdržující objem 24 hodinového provozu a její synchronizace
s průtokoměrem kanalizace obce Pátek - usnesení č. 11-8/2014 zastupitelstva obce Pátek.

7. Stavebník provede stavbu v souladu se všemi platnými předpisy týkajícími se bezpečnosti práce a
technických zařízení, zejména vyhlášky č. 324/1990 Sb., o bezpečnosti práce a technických
zařízeních při stavebních pracích, ve znění pozdějších předpisů a bude dbát o ochranu zdraví osob na
staveništi.

8. Při provádění stavby budou dodrženy obecné technické požadavky na výstavbu vodních děl, zejména
podle vyhl. č. 59012002 Sb., o technických požadavcích pro vodní díla.

9. Při provádění stavby vodního díla budou dodržena také ustanovení českých technických norem.
10. Po dokončení stavby požádá stavebník zdejší vodoprávní úřad o kolaudační souhlas vydaný dle § 122

stavebního zákona a předloží veškeré potřebné doklady, včetně PD skutečného provedení stavby,
geodetického zaměření splaškové kanalizace v kopii katastrální mapy, včetně polohopisných
souřadnic X a Y v systému S-JTSK, zápisu o předání a převzetí stavby, stavebních deníků, atestů
použitých materiálů, včetně souhlasu KHS SK, dokladu o funkčnosti signal. vodiče, t1akové zkoušky
kanalizačního potrubí, dokladu likvidaci odpadů v souladu se zákonem č. 18512001 Sb., o odpadech a
nezávadném uložení výkopové zeminy a ostatního nepotřebného materiálu, dokladu o splnění
podmínek ohledně archeologického výzkumu, dokladů o vytýčení zařízení přísl. správců, dokladů
vytýčení stavby, kanalizačního řádu splaškové kanalizace, doklad o hutnění, elektro revize čerpacích
šachet, provozní řád ČŠ, doklad o nepropustnosti nádrží ČŠ, protokolární předání komunikací zpět do
správy právci a dalších dokladů prokazujících splnění podmínek tohoto stavebního povolení.
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II. Stavba bude dokončena do OS/2018.
12. Stavba bude prováděna oprávněnou organizací k provádění vodohosp. staveb.
13. Pozemky dotčené stavbou musí být po jejím dokončení uvedeny do původního stavu.
14. Stavba bude provedena v souladu se všemi platnými ČSN a bezpečnostními předpisy.

15. Provedením stavby nesmí dojít ke zhoršení jakosti podzemních vod ani ke snížení hladiny podzemní
vody v okolních vodních zdrojích.

16. Trubní, ostatní materiál potřebný při pracích tohoto druhu a výkopovou zeminu bude stavebník
ukládat na vyhrazených mezideponiích, které nebudou zřizovány v inundačnírn území.

17. Kontrolní prohlídky stavby musí být prováděny ve smyslu předloženého plánu kontrolních prohlídek.
18. Stavebník je povinen technicky plně zabezpečit stabilitu sousedních objektů a jejich ochranu před

hlučností, otřesy a prašností.
19. Po dobu výkopu musí být zachován přístup k pouličním stánkům, prodejnám, domovním vstupům,

veřejným telefonním stanicím, veřejnému osvětlení, požárním hlásičům, k hydrantům a uzávěrům
vodovodní sítě, vstupům do veřejné kanalizace a jističům elektro a vodní sítě.

20. Výkopy musí být ohrazeny alespoň ze strany, kde je provoz a v době noční osvětleny výstražnými
světly. Pro chodce musí být provedeny řádně označené přechody, případně lávky a to v takovém
počtu, který by odpovídal pěší frekvenci. V noci lávky musí být rovněž osvětleny výstražnými světly.

21. Při stavbách prováděných v chodníku, komunikaci nebo na veřejném prostranství důsledně provádět
hutnění záhozu a provádět neprodleně definitivní úpravy jejich povrchu tam, kde jsou pro to dány
předpoklady, v souladu s požadavky uvedenými ve smlouvách s příslušnými správci.

22. Součástí vodního díla nejsou přípojky, o jejich povolení je třeba požádat místně příslušný stavební
úřad.

23. Stavba se nesmí dotknout zájmů vlastníků sousedních pozemků a nemovitostí, budou řádně zajištěny
vstupy i vjezdy, případná omezení s nimi budou předem projednána.

24. Budou dodrženy veškeré platné ČS ,technické normy a bezpečnostní předpisy.
25. Při stavbě nesmí být znečištěna koryta vodních toků výkopovým nebo stavebním materiálem nebo

ropnými látkami. Před, během ani po ukončení tavby nesmí dojít ke zmenšení ani narušení
průtočného profilu křížených vodotečí.

26. Bude dodržena ČSN 75 2130 "Křížení a souběhy vodních toků s dráhami, pozemními komunikacemi
a vedeními".

27. Svahy budou uvedeny do původního stavu jako v běžné trati toku.

28. Případný vzniklý nános při stavbě bude od traněn na náklady investora.

29. V průběhu prací bude zabráněno úniku látek ohrožujících jakost a zdravotní nezávadnost
povrchových a podzemních vod do okolního terénu.

30. V inundačním území vodního toku nebude skladován žádný stavební ani jiný materiál či výkopová
zemina nebo jakýkoliv násyp. Případné napadávky výkopové zeminy budou ihned odstraňovány
z koryta toků.

31. Jakékoliv znečištění bude okamžitě asanováno. Stavba bude vybavena havarijní soupravou pro
asanaci případného úniku ropných produktů.

32. Toky nesmí být přejížděny těžkou mechanizací.

33. Celá oblast je plošně meliorovaná, v případě že dojde k porušení drenážního systému je stavebník
povinen uvést drenážní systém do původního stavu. esmí být porušena funkce drenážního systému.

Stručný popis projektu:

SO 01 - řady tlakové kanalizace - návrh nové splaškové oddílné tlakové kanalizace bude napojena na
stávající tlakový systém obce Pátek, který je v současné době zaústěn do stokové sítě města Poděbrad.
Objekty domovních ČS budou umístěny převážně na soukromých pozemcích. Celková délka oddílné
splaškové tlakové kanalizace je 7474,5 m, z toho jsou hlavní řady v délce 6279,5 m a podružné řady
v délce 1195 m. Materiál PE 100 z PP-PN 16, SDR 11 D40 - D90. Na potrubí bude přiložen ignalizační
vodič.
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SO 03 - domovní čerpací stanice tlakové kanalizace - budou převážně umístěny u jednotlivých
nemovitostí. Bude vybudováno celkem 106 ks čerpacích stanic. Elektrické napojení DČS bude
realizováno ze stávajících domácích rozvaděčů.

PS 02 - měrná šachta - pro měření průtoku odpadních vod bude v měrné šachtě osazen indukční
průtokoměr pro splaškové odpadní vody.

PS 03 - vyrovnávací čerpací stanice - pro možnost vyrovnání průtoků bude na výtlaku osazena
vyrovnávací čerpací stanice užitného objemu cca 37,5 m '. V ČS budou instalovány 4 ks objemových
čerpadel. Výtlačná potrubí čerpadel budou osazena zpětnými klapkami, pojistnými a uzavíracími ventily
a budou spojena do společného výtlaku. Součást technologické části bude zařízení pro homogenizaci
obsahu čerpací stanice tlakovým vzduchem. Čerpadla budou spínána v kaskádě dle hladiny odpadních
vod v jímce čerpací stanice, plný výkon ČS může být povolen dle provozu kanalizace obce Pátek ve
zvolených obdobích s minimálními průtoky odpadních vod v tlakové kanalizaci obce Pátek. Provoz
vyrovnávací ČS tak bude řízen dle průtoku odpadních vod za obcí Pátek.

Stavba obsahuje:

Stavební objekty

SO 01 - řady tlakové kanalizace

SO 02 - připojovací tlakové řady

SO 03 - domovní čerpací stanice tlakové kanalizace

SO 04 - vyrovnávací čerpací stanice

Provozní soubory

PS 01 - domovní čerpací stanice tlakové kanalizace

PS 02 - měrná šachta

PS 03 - vyrovnávací čerpací stanice

Účastníci řízení dle § 27 odst. I správního řádu, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:

Obec Okřínek, Okřínek 63, 290 01 Poděbrady 1

Odůvodnění:

Dne 4.4.2016 podal žadatel, tj. Obec Okřínek, IČO 00239526, Okřínek 63, 29001 Poděbrady 1, kterého
zastupuje VIS - Vodohospodářsko-inženýrské služby, spol. s LO., IČO 48153362, a Střezině 1079,500
03 Hradec Králové 3 žádost o stavební povolení na výše uvedenou stavbu, uvedeným dnem bylo zahájeno
vodoprávní řízení.

Žádost byla doložena všemi povinnými doklady podle ustanovení § 6 vyhlášky č. 432/2001 Sb., o
dokladech žádosti o rozhodnutí nebo vyjádření a o náležitostech povolení, souhlasů a vyjádření
vodoprávního úřadu, a dalšími doklady.

Protože žádost nebyla úplná a nebyla doložena všemi podklady a stanovisky potřebnými pro její řádné
posouzení, byl žadatel dne 29.6.2016 vyzván k doplnění žádosti a řízení bylo přerušeno. Žádost byla
doplněna dne 1.9.2016.

Vodoprávní úřad oznámil zahájení řízení známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům. K projednání
žádosti současně nařídil ústní jednání spojené s ohledáním na místě na 18.10.2016 s upozorněním, že na
námitky, které nebudou sděleny nejpozději při ústním jednání, nebude možno, podle ustanovení § 115
odst. 8 vodního zákona, brát zřetel. O výsledku ústního jednání byl epsán protokol.

Projektovou dokumentaci stavby Odkanalizování obcí Okřínek a Srbce vypracoval Ing. Jiří Forejtek,
Vodohospodářsko - inženýrské služby, spol. s LO., autorizovaný inženýr pro stavby vodního hospodářství
a krajinného inženýrství (identifikační číslo 0601650) dne 11/2015 číslo zakázky 09215 - 330. Projektová
dokumentace stavby řeší:

Odkanalizování obcí Okřínek a Srbce
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Stanoviska dotčených orgánů, odborná posouzení, znalecké posudky:

MěÚ Poděbrady, DZZ, odd. životního prostředí ze dne 8.3.2016 pod č.j. 0006408/DZZJ2016/MTo,
dne 24.6.2016 pod č.j. 00 14494/DZZJ20 16/MKa a dne 30.3.2016 pod č.j. 00 14801/DZZJ2016/MKa

MěÚ Poděbrady, DZD, oddělení dopravně správní ze dne 23.7.2014 pod č.j.
0027679/DZD/20 14/SGL

Krajská hygienická stanice Středočeského kraje ze dne 16.2.2016 pod č.j. KHSSC 05635/2016

Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje ze dne 2.3.2016 pod č.j. NY-81-2/2016IPD

ČEZ Distribuce, a.s. ze dne 10.2.2016 pod č.j. 1081888084

CETIN, a.s. ze dne 15.1.2016 pod č.j. 511786/2016

Vodovody a kanalizace Nymburk, a.s. ze dne 7.3.2016 pod č.j. 0441/2016

Ředitelství silnic a dálnic ČR ze dne 5.6.2014 pod č.j. 8045/21/14-21200-Dv

Ústav archeologické památkové péče středních Čech ze dne 9.2.2016 pod č.j. 404/2016 a ze dne
29.9.2016 pod č.j. 3792/2016

Povodí Labe, s.p. ze dne 3.3.2016 pod č.j. PVZJI6/4181/Sk/O

MO, Agentura hospodařeni s nemovitým majetkem, odd. ochrany územních zájmů ze dne 6.6.2014
spis.zn.74975/2014-6440-0ÚZ-LlT

T - Mobile Czech Republic, a.s., ze dne 15.1.2016 pod č.j. E01419/16

Obec Pátek ze dne 12.8.2014 pod č.j. 0149/2014/0Ú

Ministerstvo zemědělství ČR, ze dne 30.5.2014, pod č.j. MZDR 29348/2014-2/0ZD-Čll..-Pr

Krajský úřad Středočeského kraje, odbor dopravy ze dne 21.8.2014 pod č.j. 107051/2014/KUSK-
DOPlPik

K záměru stavby vydal obecný stavební úřad MěÚ Poděbrady, odbor výstavby a územního plánování
územní rozhodnutí pod č.j. 0050195NUP/2014/JPá dne 22.12.2014, které nabylo právní moci dne
2.2.2015 a souhlas se stavbou podle § 15 odst. 2 stavebního zákona pod č.j. 0005646NUP/2015/JPá dne
11.2.2015.

Posouzení vodoprávniho úřadu:

Vodoprávní úřad v provedeném řízení přezkoumal předloženou žádost z hledisek uvedených
v ustanoveních vodniho zákona a tavebního zákona, projednal ji s ůčastníky řízení a s dotčenými
správními úřady a zjistil, že jejím uskutečněním nebo užíváním nejsou ohroženy zájmy chráněné zákony
a zvláštními předpisy. Při přezkoumání žádosti, projednání věci s účastníky řízení a na základě
shromážděných právně významných skutečností nebyly shledány důvody bránící povolení.

Vodoprávní úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů
ve výroku uvedených.

Účastníci řízeni - další dotčené osoby:
Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním pozemkům nebo sousedním stavbám:
st. p. 64,66,67/1,68/1,68/2,69/1,69/2, 70/1, 71, 72, 73,75, 76, 78, 79, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89/1,
90/1,90/2,91,92,93,94,102,103,104,107, 108, 109, 1I I, 113, 117,119,144,146, 149, 150, 152, 153,
167,169,170,171,223,225,226,227/1,229,230,231,238, 266, parc. č. 191/11, 191/12,191/19,
191/20,191/26,191/42,191/43,192/4, 192/7, 192/8, 195/1, 198/1, 199/2,220/1,224/2,229/1,229/25,
236/74, 255, 613/3, 613/4, 615/37, 615/41, 615/44, 615/52, 616/2, 1055, 1057, 1059, 1061/1, 1062,
1064/1, 1064/5, 1084, 1085, 1086/1, 1086/2, 1087, 1090, 1092/7, 1092/10, 1092/11, 1092/12, 1092/13,
1092/20, 1092/22, 1093/8, 1094, 1095, 1108 v katastrálním území Okřínek, st. p. 31, 36, 39, 4 I, 42/1, 46,
47,48,50,51,52/1,52/2,52/3,69,81, parc. č. 181/1, 181/2, 181/3, 181/8, 181/9, 181/1 1,238/1,238/2,
242/13, 245/13, 251, 255/2, 255/7, 255/1 7, 255/1 8, 255/19, 255/25, 255/38, 255/39, 255/49, 337, 340,
341/1,341/7,343/1,343/2,344/1,344/2,344/3,344/5,367/1, 416/3, 417/2, 430/1, 430/2, 431/1, 431/2,
432, 433/3, 442, 447 v katastrálním území Srbce u Okřínka, parc. č. 72/10, 252/26, 275/1, 275/12,
275/13, 282/2, 284/4, 284/48, 595/29, 618/ I, 623/1 , 65 III, 670/11 v katastrálním území Pátek li Poděbrad
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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, odboru životního prostředí 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.

Vodoprávní úřad po dni nabytí právní moci stavebního povolení zašle stavebníkovi jedno vyhotovení
ověřené projektové dokumentace a štítek obsahující identifikační údaje o povolené stavbě. Další
vyhotovení ověřené projektové dokumentace zašle vlastníkovi stavby, pokud není stavebníkem.

Stavebník je povinen štítek před zahájením stavby umístit na viditelném místě u vstupu na staveniště a
ponechat jej tam až do dokončení stavby, případně do vydání kolaudačního souhlasu; rozsáhlé stavby se
mohou označit jiným vhodným způsobem s uvedením údajů ze štítku.

Stavba nesmí být zahájena, dokud stavební povolení nenabude právní moci. Stavební povolení pozbývá
platnosti, jestliže stavba nebyla zahájena do 2 let ode dne, kdy nabylo právní moci.

Poplatek:
Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích položky 18 odst. 1 písmo h) ve
výši 3000 Kč byl zaplacen dne 18.10.2016.

OTisk úředního razitka

Ing. Kateřina Sikorová
vedoucí oddělení životního prostředí

Toto rozhodnutí musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů.

Vyvěšeno dne: . Sejmuto dne: .

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí rozhodnutí.
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Obdrží:
Účastníci řízení dle § 27 odst. 1 správního řádu:
I. VIS - Vodohospodářsko-inženýrské služby, spol. s r.o., IDDS: smrardy

zastoupení pro: Obec Okřínek, Okřínek 63, 290 01 Poděbrady 1

Účastníci řízení dle § 27 odst. 2 správního řádu:
2. Povodí Labe, státní podnik, IDDS: dbyt8g2
3. Obec Pátek, IDDS: a7hb34q
4. Vodovody a kanalizace Nymburk, a.s., IDDS: ny4gx33
5. Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, IDDS: a6ejgmx
6. Státní pozemkový úřad, IDDS: z49per3
7. Ředitelství silnic a dálnic ČR, IDDS: zjq4rhz
8. ČEZ Distribuce, a. s., IDDS: v95uqfy
9. T-Mobile Czech Republic a.s., IDDS: ygwch5i
10. RWE Distribuční služby, s.r.o., IDDS: jnnyjs6
11. CETIN - Česká telekomunikační infrastruktura, a.s., IDDS: qa7425t
12. Obec Odřepsy

Dalším účastníkům stavebního řízení uvedených v § 109 a § 115 odst. 5 stavebního zákona se
v souladu s ustanovením § 144 odst 2 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu v řízení s velkým
počtem účastníků doručuje rozhodnutí o vydání stavebního povolení vodního díla veřejnou
vyhláškou.

Dotčené orgány na doručenku:
13. Městský úřad Poděbrady, odbor výstavby a ÚP, Jiřího náměstí č.p. 20/1, 29031 Poděbrady I
14. Městský úřad Poděbrady, odbor správních činností - památková péče, Jiřího náměstí č.p. 20/1,
Poděbrady I, 29001 Poděbrady 1
15. Městský úřad Poděbrady, odbor dopravy a životního prostředí, oddělení životního prostředí, Jiřího
náměstí č.p. 20/1, Poděbrady I, 29001 Poděbrady 1
16. Městský úřad Poděbrady, DZZ - oddělení dopravně správní, Jiřího náměstí č.p. 20/1, Poděbrady I,
29001 Poděbrady 1
17. Středočeský kraj, Odbor dopravy, IDDS: keebyyf
18. Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje, se sídlem v Kladně, územní odbor ymburk, IDDS:
dz4aa73
19. Ministerstvo zdravotnictví, oddělení Český inspektorát lázní a zřídel, IDDS: pv8aaxd
20. Krajská hygienická stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze, územní pracoviště Nymburk,
IDDS: hhcai8e
21. Ministerstvo obrany ČR, Sekce ekonomická a majetková, IDDS: hjyaavk
22. Ústav archeologické památkové péče středních Čech, příspěvková organizace, IDDS: eaig3gd

S žádostí o vyvěšení na úřední desce:
23. Městský úřad Poděbrady - podatelna, úřední deska (osobní doručeni)
24. OÚ Okřínek (datovou schránkou)
25. OÚ Pátek (datovou schránkou)
26. OÚ Odřepsy (datovou schránkou)


