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    Počet listů: 3 

O z n á m e n í 

o zahájení společného řízení a upuštění od ohledání na místě a ústního jednání 

Městský úřad Beroun, odbor životního prostředí,  jako vodoprávní úřad příslušný podle ustanovení      

§ 104 odst. 2 písm. c a § 106 odst. 1  zákona č. 254/2001 Sb., o vodách  a o změně některých zákonů, 

ve znění pozdějších předpisů (dále jen vodní zákon), jako speciální stavební úřad příslušný                

podle ustanovení § 15 odst. 1 písm. d a 94j odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a 

stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů  (dále jen stavební zákon) a jako místně příslušný správní 

orgán podle ustanovení  § 11 odst. 1 písm. b) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších 

předpisů, (dále jen správní řád), 

 

podle § 47 odst. 1 správního řádu a § 94m odst. 2 stavebního zákona oznamuje všem účastníkům řízení 

a dotčeným orgánům, že dnem 2. 6. 2021 na základě návrhu  právnické osoby – Obec Chrustenice, 

Chrustenice 69, 26712 Loděnice, IČO 00509663, bylo zahájeno řízení ve věci vydání společného 

povolení  podle § 15 odst. 1 vodního zákona a § 94p odst. 1 stavebního zákona k umístění a provedení 

souboru staveb: splašková kanalizace, splašková kanalizační přípojka, vedenému pod názvem: 

„Chrustenice – Dolejší alej, splašková kanalizace“, umístěnému na pozemcích p. č. 207/8 (ostatní 

plocha), 524/3 (ostatní plocha), 524/4 (ostatní plocha), 153/117 (ostatní plocha) a 153/149 (orná půda) 

v k. ú. Chrustenice. 
 

Podle ustanovení § 94m odst. 1 a 3 stavebního zákona vodoprávní úřad nenařizuje ohledání místa a 

ústní jednání, neboť jsou mu známy poměry staveniště, žádost poskytuje dostatečný podklad                 

pro posouzení navrhovaného souboru staveb a stanovení podmínek k jeho provádění a jelikož má  

Obec Chrustenice vydaný územní plán. 

 

Podle ustanovení § 94m odst. 3 stavebního zákona, mohou účastníci řízení a dotčené orgány uplatnit 

své námitky, popř. závazná stanoviska k návrhu vydání společného povolení 

– v termínu do 15 dnů ode dne doručení tohoto oznámení, písemně nebo ústně do protokolu 

v budově Městského úřadu Beroun na odboru životního prostředí, v úřední dny pondělí a středa            

od 8.00 do 17.00 hodin, v jiný den po domluvě. K později uplatněným námitkám, popř. závazným 

stanoviskům nebude přihlédnuto. Po tomto termínu bude vydáno rozhodnutí. 



 

 

Základní údaje k umístění a provedení souboru staveb:   

 

název obce: Chrustenice   
název k. ú.: Chrustenice    
kód obce: 533670 Chrustenice  
kód k. ú.: 654400 Chrustenice     
pozemky: p. č. 207/8 (ostatní plocha), 524/3 (ostatní plocha), 524/4 (ostatní plocha), 153/117 (ostatní 

plocha) a 153/149 (orná půda) v k. ú. Chrustenice 
č. h. p.: 1-11-05-0250-0-00, 1-11-05-0240-0-00 

ID VÚ povrchových vod: BER_0920 Loděnice od toku Lhotecký potok po ústí do toku Berounka 

ID VÚ podzemních vod: 62300 Krystalinikum, proterozoikum a paleozoikum v povodí Berounky     

HGR: 6230 

povodí: významný vodní tok Loděnice (IDVT: 10100041) 

 

Splašková kanalizace 

Splašková kanalizace gravitační 

1.etapa – gravitační kanalizační stoka AF8 

Gravitační kanalizační stoka je navržena z plnostěnného žebrovaného PP DN250 SN10 v dl. 297,5m. 

Kanalizační stoka bude vedena v místní asfaltové komunikaci, převážně v souběhu se stávající 

dešťovou kanalizací DN500 a DN300. Výškově bude splašková kanalizace umístěna pod dešťovou 

kanalizací. Hloubka splaškové kanalizace (cca 2,5m) je navržena tak, aby bylo možné gravitačně 

odkanalizovat nemovitosti, které jsou výškově pod úrovní komunikace. 

Stavba začne ve staničení ŠAF9 km0,000 napojením do stávající kanalizační šachty. Kanalizační stoka 

bude vedena v souběhu se stávající dešťovou kanalizací do staničení km0,12570. Trasa dále pokračuje 

do staničení ŠAF86 km0,15330, kde odbočí vlevo a je vedena v souběhu s dešťovou kanalizaci              

do staničení ŠAF811 km0,29750, kde bude ukončena. 

V trase je navrženo 11 ks prefabrikovaných kanalizačních šachet o průměru l,0 m, zakrytých plným 

litinovým poklopem D400. 

Na kanalizační stoku bude napojeno 16 nemovitostí. Materiálem kanalizačních přípojek bude PP 

DN150 a jejich celková délka bude 80,0 m. Kanalizační přípojky budou napojeny na vysazenou 

odbočku PP DN250/150 a vyvedeny k hranicím veřejného prostranství, kde budou ukončeny 

plastovými domovními šachtami DN400. Stavbu na soukromém pozemku toto společné povolení 

neřeší.  

Orientační poloha vodního díla daná souřadnicemi X, Y určenými v souřadnicovém systému S-JTSK:  

souřadnice X,Y začátek kanalizační stoky: 1049208,050; 763454,040 

souřadnice X,Y konec kanalizační stoky: 1048992,341; 763591,503 

 

2.etapa – gravitační kanalizační stoka AF4 

Gravitační kanalizační stoka je navržena z plnostěnného žebrovaného PP DN250 SN10 v dl. 138,5m. 

Kanalizační stoka bude vedena v místní asfaltové komunikaci, převážně v souběhu se stávající 

dešťovou kanalizací DN300. Výškově bude splašková kanalizace umístěna pod dešťovou kanalizací. 

Hloubka kanalizace (cca 2,5m) je navržena tak, aby bylo možné gravitačně odkanalizovat nemovitosti, 

které jsou výškově pod úrovní komunikace. 

Stavba začne ve staničení ŠAF411 km0,000 napojením do stávající kanalizační šachty. Kanalizační 

stoka bude vedena v asfaltové komunikaci do staničení km0,02220 a dále v souběhu s dešťovou 

kanalizací do staničení ŠAF413 km0,06630, kde bude osazena spojná kanalizační šachta a v přímém 

směru napojena uklidňovací trasa tlakové kanalizační stoky AF4-1T. Trasa odbočí vlevo a bude 

pokračovat v souběhu s dešťovou kanalizací do staničení ŠAF416 km0,13850, kde bude ukončena. 

V trase je navrženo 5 ks prefabrikovaných kanalizačních šachet o průměru l,0 m, zakrytých plným 

litinovým poklopem D400.  



 

 

Na kanalizační stoku bude napojeno 6 nemovitostí. Materiálem kanalizačních přípojek bude PP 

DN150 a jejich celková délka bude 30,0 m. Kanalizační přípojky budou napojeny na vysazenou 

odbočku PP DN250/150 a vyvedeny k hranicím veřejného prostranství, kde budou ukončeny 

plastovými domovními šachtami DN400. Stavbu na soukromém pozemku toto společné povolení 

neřeší.  

 

Orientační poloha vodního díla daná souřadnicemi X, Y určenými v souřadnicovém systému S-JTSK:  

souřadnice X,Y začátek kanalizační stoky: 1048934,918; 763481,510 

souřadnice X,Y konec kanalizační stoky: 1048952,130; 763417,390 

 

Splašková kanalizace tlaková 

3.etapa – tlaková kanalizační stoka AF4-1T 

Tlaková kanalizační  stoka je navržena z mat. PE100 D63/5 SDR11 v dl. l29,0m a uklidňovací trasa 

je navržena z plnostěnného žebrovaného PP DN250 v dl. 4,0 m. Kanalizační stoka bude vedena                

v místní asfaltové komunikaci. 

Stavba začne ve staničení ŠAF13 km0,000 napojením na plánovanou kanalizační stoku AF4. Ze spojné 

kanalizační šachty bude vedena gravitační uklidňovací kanalizační stoka do staničení ŠAF417T 

km0,00400, kde bude uklidňovací kanalizační šachta. Do dna kanalizační šachty bude zaústěno 

tlakové potrubí. Trasa pokračuje v souběhu s dešťovou kanalizací do staničení ŠAF418T km0,13300, 

kde bude ukončena v proplachovací kanalizační šachtě. 

V trase je osazeno 2 ks prefabrikovaných kanalizačních šachet. Jedná se o uklidňovací kanalizační 

šachtu o průměru l, 0m zakrytou plným litinovým poklopem D400. Dále se jedná o proplachovací 

armaturní kanalizační šachtu. Proplachovací kanalizační šachta je navržena jako jímka o vnitřním 

průměru l,0 m a podchozí výšce min l,8 m. Jímka bude zakrytá prefabrikovanou deskou tl.200mm. 

Vstup do kanalizační šachty o průměru 0,06 m bude zakrytý plným litinovým poklopem D400.              

Ve stěně kanalizační šachty bude ukotven vstupní žebřík z kompozitu pro umožnění vstupu do jímky. 

Na tlakovou kanalizační stoku bude napojeno 7 nemovitostí. Materiálem vedlejších tlakových 

kanalizačních stok bude PE100 D40/3 SDR11 a jejich celková délka bude 35,0 m. Vedlejší tlakové 

kanalizační stoky budou napojeny na navařenou sedlovou odbočku PE D63/40, v místě napojení bude 

osazeno kanalizační šoupě Š5/4“ se zemní teleskopickou soupravou. Vedlejší tlakové kanalizační 

stoky budou vyvedeny k hranicím veřejného prostranství a dočasně zaslepeny. Stavbu na soukromém 

pozemku, vč. domovní čerpací stanice tato dokumentace neřeší. 

 

Orientační poloha vodního díla daná souřadnicemi X, Y určenými v souřadnicovém systému S-JTSK:  

souřadnice X,Y začátek kanalizační stoky: 1049005,695; 763471,627 

souřadnice X,Y konec kanalizační stoky: 1048908,781; 763611,648 

 

Kanalizační systém Obce Chrustenice je zakončen centrální čistírnou odpadních vod. Jedná se                 

o kanalizaci   pro   veřejnou   potřebu  podle   ustanovení   § 1 odst. 3 zákona  č. 274/2001 Sb.,                   

o vodovodech a kanalizacích, ve znění pozdějších předpisů 

 

 
Účastníci řízení podle ustanovení § 27 odst. 1 správního řádu: 

 

a) ve smyslu ustanovení § 94k písm. a stavebního zákona (stavebník): 

Obec Chrustenice, Chrustenice 69, 26712 Loděnice, IČO 00509663 – rovněž účastník řízení ve smyslu 

ustanovení § 94k písm. c, d stavebního zákona 

 



 

 

b) ve smyslu ustanovení § 94k písm. c stavebního zákona (vlastník stavby, na které má být stavební 

záměr uskutečněn, není-li sám stavebníkem, nebo ten, kdo má ke stavbě jiné věcné právo, není-li sám 

stavebníkem): 

Obec Chrustenice, Chrustenice 69, 26712 Loděnice, IČO 00509663 

 

c) ve smyslu ustanovení § 94k písm. d stavebního zákona (vlastník pozemku, na kterém má být 

požadovaný stavební záměr uskutečněn, není-li sám stavebníkem, nebo ten, kdo má jiné věcné právo 

k tomuto pozemku): 

Obec Chrustenice, Chrustenice 69, 26712 Loděnice, IČO 00509663 

GasNet, s.r.o., Klíšská 940/96, 40001 Ústí nad Labem, IČO 27295567  

ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874/8, 40502 Děčín, IČO 24729035 

 

Účastníci řízení podle ustanovení § 27 odst. 2 správního řádu: 

 

a) ve smyslu ustanovení § 94k písm. b (obec, na jejímž území má být požadovaný stavební záměr 

uskutečněn): 

Obec Chrustenice, Chrustenice 69, 26712 Loděnice, IČO 00509663 

 

b) ve smyslu ustanovení § 94k písm. e stavebního zákona (osoba, jejíž vlastnické právo nebo jiné 

věcné právo k sousedním stavbám anebo sousedním pozemkům nebo stavbám na nich může být 

společným povolením přímo dotčeno - identifikován označením pozemků a staveb evidovaných 

v katastru nemovitostí): 

Vodovody a kanalizace Beroun, a.s. Mostníkovská 255, 26601 Beroun 

CETIN a.s., Českomoravská 2510/19, 19000 Praha 9 

Vlastníci sousedních pozemků: 

p. č. st. 426, st. 453, st. 457, st. 476, st. 571, st. 592, st. 593, st. 607, st. 611, st. 616, st. 617, st. 618,    

st. 619, st. 624, st. 637 a st. 639 v k. ú. Chrustenice  

p. č. 147/13, 151, 153/1, 153/6, 153/12, 153/83, 153/132, 153/133, 153/138, 153/139, 153/141, 

153/142, 153/143, 153/144, 153/145, 153/146, 153/147, 153/148, 153/153, 153/173, 153/180, 

153/182, 153/183, 153/184, 153/185, 153/186, 153/187, 153/188, 153/189, 153/190, 153/191, 

153/192, 153/193, 153/194, 153/195, 153/196, 153/197, 153/198, 153/199, 153/200, 153/201, 

153/202, 153/203, 153/204, 153/205, 153/206, 153/213, 153/214, 153/215, 153/216, 207/7, 207/14, 

207/16, 207/17, 207/18, 207/19, 207/56 a 208/2 v k. ú. Chrustenice 

Vlastníci sousedních staveb: 

č. p. 202, 208, 218, 234, 297, 305, 313, 314, 315, 320, 322, 323, 325 a 329 – Obec Chrustenice   

  
 

Poučení: 

Osoba, která je účastníkem řízení podle ustanovení § 94k písm. c až e stavebního zákona může 

uplatňovat námitky proti projednávanému stavebnímu záměru, dokumentaci, způsobu provádění a 

užívání stavebního záměru, nebo požadavkům dotčených orgánů, pokud jimi může být přímo dotčeno 

jeho vlastnické nebo jiné věcné právo k pozemku nebo stavbě. Obec uplatňuje ve společném územním 

a stavebním řízení námitky k ochraně zájmů obce a zájmů občanů obce. Osoba, která je účastníkem 

řízení podle zvláštního právního předpisu, může v řízení uplatňovat námitky pouze v rozsahu, v jakém 

je projednávaným stavebním záměrem dotčen veřejný zájem, jehož ochranou se podle zvláštního 

právního předpisu zabývá. K námitkám, které nesplňují uvedené požadavky, se nepřihlíží. 

Účastník v námitkách uvede skutečnosti, které zakládají jeho postavení jako účastníka řízení a důvody 

podání námitek. 

 



 

 

Nechá-li se některý z účastníků řízení zastupovat, předloží jeho zástupce písemnou plnou moc               

podle § 33 správního řádu. 

 

 
 

 

 

RNDr.  Jitka Ciroková v. r.   

vedoucí odboru životního prostředí 

 

Doručí se účastníkům řízení (datovou schránkou): 

-Obec Chrustenice, Chrustenice 69, 26712 Loděnice 
            zast. LK PROJEKT s.r.o., 28. října 933/11, 25088 Čelákovice 
-GasNet, s.r.o., Klíšská 940/96, 40001 Ústí nad Labem  
-ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874/8, 40502 Děčín 

 

Doručí se účastníkům řízení (veřejnou vyhláškou): 

-Vodovody a kanalizace Beroun, a.s. Mostníkovská 255, 26601 Beroun 

-GasNet, s.r.o., Klíšská 940/96, 40001 Ústí nad Labem 

            zast. GasNet Služby, s.r.o., Plynárenská 499/1, 60202 Brno  

-CETIN a.s., Českomoravská 2510/19, 19000 Praha 9 

-Vlastníci sousedních pozemků: 

p. č. st. 426, st. 453, st. 457, st. 476, st. 571, st. 592, st. 593, st. 607, st. 611, st. 616, st. 617, st. 618,   

st. 619, st. 624, st. 637 a st. 639 v k. ú. Chrustenice 

p. č. 147/13, 151, 153/1, 153/6, 153/12, 153/83, 153/132, 153/133, 153/138, 153/139, 153/141, 

153/142, 153/143, 153/144, 153/145, 153/146, 153/147, 153/148, 153/153, 153/173, 153/180, 

153/182, 153/183, 153/184, 153/185, 153/186, 153/187, 153/188, 153/189, 153/190, 153/191, 

153/192, 153/193, 153/194, 153/195, 153/196, 153/197, 153/198, 153/199, 153/200, 153/201, 

153/202, 153/203, 153/204, 153/205, 153/206, 153/213, 153/214, 153/215, 153/216, 207/7, 207/14, 

207/16, 207/17, 207/18, 207/19, 207/56 a 208/2 v k. ú. Chrustenice 

-Vlastníci sousedních staveb: 

č. p. 202, 208, 218, 234, 297, 305, 313, 314, 315, 320, 322, 323, 325 a 329 – Obec Chrustenice   

   
Doručí se dotčeným orgánům (datovou schránkou): 

-Krajská hygienická stanice Středočeského kraje, Dittrichova 17, 12801 Praha 2, územní  pracoviště 

Beroun, Politických vězňů 455, 26644 Beroun 
-Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje, územní odbor Beroun, Pod Studánkou 1258,  26601 

Beroun 

-Obecní úřad Chrustenice, silniční správní úřad 

 

Doručí se dotčeným orgánům (osobně): 

-MěÚ Beroun, odbor územního plánování a regionálního rozvoje 

-MěÚ Beroun, odbor výstavby 

 

Doručí se (ke zveřejnění): 

-Městský úřad Beroun, kancelář tajemníka 

-Obecní úřad Chrustenice 

 



 

 

 

Upozornění: 

Městský úřad Beroun a Obecní úřad Chrustenice vyvěsí tuto vyhlášku po dobu 15 dnů na své 

úřední desce a potvrzenou obratem zašle zpět na Městský úřad Beroun, odbor životního 

prostředí. 

 

Vyvěšeno na úřední desce                                                                    Sejmuto 

Městského úřadu Beroun                                                                      dne (datum, razítko, podpis): 

dne (datum, razítko, podpis):                                                   

 

 

Vyvěšeno na úřední desce                                                                     Sejmuto 

Obecního úřadu Chrustenice                                                                 dne (datum, razítko, podpis): 
dne (datum, razítko, podpis):                                                   

 

 

 

  

 
 

 
 

Za správnost vyhotovení: Kateřina Kejlová    
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