Městský úřad Turnov
odbor Životního prostředí
Antonína Dvořáka 335

51122 Turnov

Číslojednací: oZPlo8/439)ft1oJ - R 273
Vyřizuje: HouŽvička
V Tumově dne 29.12.2008
Věc:
Stavba ..Přepeře _ odkanalizovrínímístní časti Potuček''
povolení stavbv vodního dí1a
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VEŘEJNÁ \YHLÁŠKÁ

F'oZHoDNUTÍ
VÝrok:
Městský úřad Tumov, odbor Životního prostředí, jako příslušnývodoprávní uřad
podle $ 106 zákona č. 254l2001sb., o vodách a o změně někteýclr zríkoíů.ve znění
pozdějších předpisů (dále jen ..vodní zákon''), ajako speciální stavební uřad' podle 15
$
zákona č. i83/2006 Sb.. o úzenním piánování a stavebním iádu (dáie jen..stavební
zákcn.'), rozhocl po provecenern vodoprávnín:l řízenítakto:

stavba

,,

Přepeře

- odkanalizování místníčásti Potůček''

se povoluje
podle $ 15 odst.
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vodního zíkon4 a podle $ 115 odst. 1 stavebního ziíkona.

p'p.č. 340/3, 34|t1,312/Í,342,335t1,335t4,, |2gl1' t23t|, |42/5' l29t2,

Turnova.

K.a'nalizace - zahmuj e v'ýstavbu stok A5 ( prodloužení stávajícího úseku stoky A5 v
)
silnicích III.řídy a v.ýstavbu bočníchstok A5-2, A5-3 a A5-4 v místníc}rboěních
komunikacÍch v časti Potuček.
Stoka A5 - bude hlavní stokou celé stavby. Bude dlouhá 1,202 km a bude provedena
z pol1propylenoqých žebrovarrých trub PP Ultra.fub 2' SN 8, DN 300. Ná stoce se
předpokládá lybudování cca 30 ks ýpoých prefabrikovaných betonoých kanalizačních
revizních šachet prum 1,0 m. V cca kÍn 0,232 bude trasa stoky A5 kříŽit protlakem pod
přejezdem Železničnítrať Tumov.Všetaý-Praha. Chrr{nička bude ocelová ĎN 500 v dé1ce
I2,0 m a bude vedena 6,0 m od osy koleje na ka.ždou straÍIu a bude úončenau
kanalizačníchšachet'
Stoka A5.2 - je navrŽena v západněji sifuované místníkomunikaci ve stavající zistavbě
na Potučku. Bude napojena na stoku 45' Bude dloúá cca 163,0 m a budi provedena
z polypropylenorrých žebrovaných trub PP Ultra-fub 2, SN 8, DN 300. Ná stoce se

předpokjádá v'vbudování cca 5 ks typových P.efabrikovaných betonových kanalizačních
ieviznich šachet prum i,0 m' Napojení do stoky A5 bude V křižovatce s1lnic III]2J97 a
II]/279i5' v}volanou iivestici stok)' A5-2 je bočnípřeloŽka kabelů N}i le sprivé ČEZ
Distdbuce, a.s' a kabelů r'eřejného osvětlení ve vlastnictvi obce Přepeie v délkách po 120
m.
Stoka A5-3 _ je na}Ťžena ve střední části odkanďizovadé oblas1i aje rovíěžsifuována do
místníkomunikace ve stívajícíz'stavbě na Potučku. Bude napojena ía stokE A5. Bude
dlouhá cca i 16.0 m a bude provedena z po1ypropyleno1ich žebrových trub PP Ultra-fub
SN 8' DN 300. Na stoce se přeripok1ádá r'7budovríní cca 5 ks t}?ový'ch
ple|abdkovaných be|ono{ich revizních šachet prum. 1,0 m. Napojení do stoky A5 bude
v kraji silnice IIV2797' Vwola'rou iívesticístohJ A5-3 je bočni přeložka kabe1ů \N ve
správě CEZ Distibr-rce, a.s'. a kabelů veřejného osvětlení ve vlastnictví obce Piepeie
v délách po 80 m.
Stoka A5-4 _je nawŽena ve střední části odkanaiizované obiasti aje situována do místní
štěÍkovécest} ve stávající zástavbě na Potůčku.Bude napojena na stoku A5. Buce dlouhá
cca 45 m a bude provedena z pol;propylenových žebrových trub PP Ultra-Rib 2. SNS.
DN 300' Na stoce se předpokládá vybudovríní 1 ks typové plefabrikované betonové
kanalizačni revizní šachý prum 1 m' Napojení do stoky A5 bude v kaji silnice IlI/2797'
. Přeložky kabelů Vo _ bude provedena v délce 80 m ( v souběhu se stokou A5-3 ) a v
délce 120 m ( v souběhu se stokou A5-2 )' Nové trasy kabelůjsou navrženy tak, aby byla
dodržena min. Vzdiílenost od nově na\,TŽené kanalizace dle ČSN 7] 6005' Jedná se o
posunutí trasy kabelů směrem k oplocení strívajícíchpozemku. V příslušných úsecích
nové kabel'v naspojkovat se stávajícírii, přednostně zajistit propcjení u stávající sloupů
veřejného os.'.ětlení'
o Přeicž]<y kBbelťl }ůi - buce provedenr vlé]ce 3c rn ( r, souběi'lu se s$kou A5.j
)a
v dé]ce 120 m ( v souběhu se stokou A5.2 ). Ncvé trasy kabeiú jso\.] naÝIženy tak, aby
byla dodržena min' vzdálenost od nově navržené kanalizace v souladu s ČsN 73 6005'
Jedná se o posunutí trasy kabelů směrem k oplocení stávající pozenlků. v pňslušných
úsecíchnové kabel). naspojkovat se stívajícími,přednoshě zajistit propojení u stívajicí
přípoj kových nebo Iozpojovacích skříní.

2'

Podrobnosti jsou obsaženy v projekové dokumentaci zpracované p. Radkem Hnátem pod' ě'
zakázky 214/2007.

Povolení se r-rděluie za těchto podmínek:
1) Stavba bude provedena podle piedloženéa schvrílené projektové do<umentace.
v souladu s lydan]im roáodnutím o umístěnístavby vydaným IVÍěÚ Tumov _
stavebním úřadem dne 8.12'2008 po<i spis. zn. sÚ75845/08/HoZ
čj'
su/08/7105/.
2) Při provádění stavby je nutno dodržovat předpisy tykající se bezpečnosti práce a
technických zařízení, zejméoa v'vhl' č' 32411990 Sb., o bezpečnosti práce a technických
zařizení.
3) Pozemky dotčenéstavbou musí b}1 po jejím dokončeníuvedeny do původního

a

sta\.u.

4)

Před zahájením zemÍIich plací budou v}.týčeny všechny inŽen}hské sítě nacházející
se na stavbou dotčených pozemcích a budou respektovárra lryj áďení jejích správců.
5) stavba bude rea]izoviína dodavatelsky odbornou firmou.
6) Budou doddeny podmínky uvedené v těchto stanoviscích:
KSS Lb kraje - zn. TSSM 4/084<s/127-3416 ze dne 16.5.2008, zr. TSSM
4/084G/192-5961 ze dne 8.8.2008

7)

8)
9)

.

Správa železniění ďoptavní ga5ly' 3'6.' gpg Liberec zn.26'78/O8.sDc LBcTecl/CL ze dre 24.5.2008
SP|!iu, železfiičnídopÍaýfií cesty' s.o.' staýeba{ správa Praha _ zn 08125-US/2008SSP ze dne 6.6.2008
Budou docirŽeny podmírky uvecené v souh]asu ke zřízení stavby vydaném
Drážnímúřadem, sekce staýebhí _ oblasÍ Prahi. zn' 10-oo24/o3-j 174-DÚ,rI-h ze
dne 3.12.2008.
Stavba bude dokončena do 31.12'2015.
Po skončenístavby bude přís1ušný vodopÍá'Jni úřad požádán o kolaudačni souilas.
K Žádostl bude doloŽeno revizní zkoušky na potnrbí. geodetické zaměření stavby'

vodohospocářské sdruŽení Tunov, Airtonína Dvciáka 237, 51 1 01 Tumov,
ICO: 49295934
v řízení zastoupené p Radkem Hnátem' firma GAPA, Prouskova 1724, 5l 1 01 Tumov

ostatní účastníciřízení:
Krajská správa silnic LibeŤeckého kaje p'o
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Českémládeže 632/32',460

06 LibeÍec

Správa Železniční dopravní cesty' s'o., D1ůdéná1003|7,110 00 Plaha
MaÍin Klátik. Přepeře 251' 512 61
Jana Klátikovlí. PřePeře 251' 512 61
Leopolci Musil' PŤeDeře 132' 512 6l
Božena tr'Íusilová, PřeDeie l82. 5i: 61
- ostirtni I'Ťozurnélri veiejnou qirláškou

odůvodnění:
P. Radek Hnát, lrre1í v řízení zastupuje Vodohospodilřské sdružení Tumov' podal

žádost

o

povolení l"ýše uvedené stavby'

MěÚ Tumov, oŽP' oznáÍnlj, zalájení vodoprávnÍro řízení účastníkťmřízení. Byla
stanovena lhůta pro podiiní nlámitek. v uvedeném termínu nebylo ob&ženo žádné

stanovisko tohoto charakteru.
Vodoplár,rrí uřad žádost posoudil a po provedeném řízeníIoáodl iak, jak je uvedeno
ve \,ryroku.

Poučenío Ódvo|ání:

Ploti tomuto rozhodnutí lze podle ustanovení s 81 odst. l splávní řád podat odvolání do
15 dnů ode dne jeho doručenÍke KÍajskému uiadu Libereckého kraje. odboru rozvoje
venkova, zemědělství a životníhoplostředí' odvolání se
Podává u Městského uřadu
Tumov' odboru životního prosťedí'

u

tng.
|,,ilflu: Šipoš,o, a
ucí odboru život!Íloprosaedí

Potvlzení o v-wěšení tohoto rozhodnutí na desce vodoprávního uřadu' popř' obecniho úřadu
(v)'_ěšeno po dobu nejméně 15 dnů - poslední den této lhůty je dnem doručení):

Da|L\

\ry,rěšeni:

Datum sejmutí|

v/' l,a1

}/ r' !,,q

Razítko a podpis orgánu, kte4Í v}.věšení a sejmutí potl.rzuje|
Pro účeLyvyvěšení na úřední desce se zasíjá obci Přepeře'

Rozdělovník:
Acll:
vodohospodářské sdružení Tumov, Arrtonína Dvořrika 287, 51 1 01 Tumov,
ICOt 49295934
v řízení zastoupené p. Radkem l{nátem, firma GAPA, Prouskova 1724, 51 1 01 Turnov

.

ostatní účastníciiízení:
IQajská správa silnic Libereckého kaje p'o., Českémládeže 632/32' 460
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06 Liberec

Správa železÍIiční
dopravní cesty, s'o'' Dláždér,á1O03l7,110 00 Praha
Nlanin K]ál.ik. Přepeie 251, 512 61
Jala Kláiiková. piepfrře 251, j l] 6l
Lecpo]d l.,{usii, Přepeře ] 82, j. t2 ó 1
Božena Musilová' Přepeře 182' 512 61
- ostatní \Tlozunrěni veřejnou lThláškou

Na vědomi:

-

Správa Železničnídopravní cesty, s.o', sDc Liberec, Nákladní 459, P'o. Box 51,460
02 Liberec
správa železničnídopla\'Ťlí cesty, s'o', stavební správa Plaha, sokolovská 27811955,
190 00 Praha 9
evidence

