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ROZHODNUTÍ 

 

Výroková část: 

Městský úřad Český Brod, odbor životního prostředí a zemědělství, jako vodoprávní úřad příslušný podle 
§ 104 odst. 2 písm. c) a § 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 speciální stavební úřad 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, kterou dne 19.3.2015 podala 

Obec Kšely, IČO 00665142, Kšely 10, 282 01 Český Brod 

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

p r o d l u ž u j e 

podle § 15 odst. 1 vodního zákona a podle § 115 odst. 4 stavebního zákona povolení: 

splašková kanalizace v obci Kšely, 

které vydal vodoprávní úřad Český Brod, náměstí Husovo 70, 282 01 Český Brod pod spis. zn. S-MUCB 
7894/2015/ŽP/IS dne 12.10.2015, které nabylo právní moci dne 20.11.2015 (dále jen "povolení") na 
dobu 2 roky ode dne nabytí právní moci tohoto rozhodnutí. Povolení jinak zůstává beze změny. 

 

Účastníci řízení na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu: 

Obec Kšely, Kšely 10, 282 01 Český Brod 
Povodí Labe, státní podnik, Víta Nejedlého 951, 500 03  Hradec Králové 3 
Obec Přistoupim, Přistoupim 80, 282 01 Český Brod 
Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024, 130 00  Praha 3 
Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje,, příspěvková organizace, Zborovská 81, 150 21  
Praha 
Římskokatolická farnost Český Brod, náměstí Husovo 78, 282 01  Český Brod 
Martin Drbohlav, nar. 5.12.1976, Lipany 60, 281 63  Kostelec nad Černými Lesy 
Jaroslav Miškovský, adresa neznámá 
Jiřina Miškovská, adresa neznámá 
Jan Miškovský, adresa neznámá 
Věra Miškovská, adresa neznámá 
Gabriela Čiperová, nar. 30.11.1973, Kšely 16, 282 01  Český Brod 
Luboš Koštýř, Kšely 75, 282 01  Český Brod 
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Odůvodnění: 

Dne 7.6.2017 podal žadatel žádost o prodloužení platnosti povolení, jehož platnost byla stanovena na 2 
roky. Dnem podání žádosti bylo zahájeno vodoprávní řízení. 

Žádost byla doložena těmito doklady: 

 Sdělení Telco Pro Services, a.s., Duhová 1531/3, 140 00 Praha 4 pod zn. D3A17000005369 ze dne 
14.7.2017. 

 Závazné stanovisko Sekce ekonomická a majetková Ministerstva obrany, odbor ochrany územních 
zájmů, Tychonova 1, 160 01 Praha 6  pod spis. zn. 6249/63825/2017-8201-OÚZ-PCE ze dne 
14.7.2017.   

 Stanovisko Povodí Labe, státní podnik, Víta Nejedlého 951, 500 03 Hradec Králové pod čj. 
PVZ/17/27300/Mf/0 ze dne 25.7.2017.  

 Vyjádření Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Olšanská 2681/6, 130 00 Praha 3 pod čj. 
647415/17 ze dne 21.6.2017 

 Vyjádření GridServices, s.r.o., Plynárenská  499/1, Zábrdovice, 602 00 Brno pod zn. 5001540173 ze 
dne 19.7.2017. 

 Vyjádření ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín IV – Podmokly pod zn. 1093511439 ze 
dne 7.7.2017. 

 Smlouva o uzavření budoucí smlouvy s Římskokatolickou farností Český Brod. 

 Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě s Krajskou správou a údržbou silnic 
Středočeského kraje. 

 Vyjádření MERO ČR, a.s. , Veltruská 748, 278 01 Kralupy nad Vltavou pod čj. 2015/00035/3 ze dne 
21.8.2017. 

 Vyjádření Ústavu archeologické památkové péče středních Čech, Nad Olšinami 3/448, 100 00 Praha 
10 pod zn. 3919/2017 ze dne 30.8.2017. 

 Vyjádření Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, Zborovská 11, 
15 021 Praha 5 pod zn. č. 6235/17/KSÚS/KHT/KUK, ev. č. 40889/2017-KSUS ze dne 4.9.2017 

 Doklad o zaplacení správního poplatku ze dne 18.8.2017. 

 

Ostatní vyjádření a smlouvy jsou v platnosti dle stavebního povolení ze dne 12.10.2015.  

 

Vodoprávní úřad oznámil dne 18.8.2017 zahájení řízení známým účastníkům řízení a dotčeným správním 
úřadům. Vodoprávní úřad stanovil, že ve lhůtě do 15 dnů od doručení tohoto oznámení mohou účastníci 
řízení uplatnit své námitky a připomínky a dotčené správní úřady svá stanoviska. Současně je upozornil, 
že na později podané námitky nebude možno, podle ustanovení § 115 odst. 8 vodního zákona, brát 
zřetel. 

Posouzení vodoprávního úřadu: 

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

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

 

Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků: 

 Účastníci neuplatnili návrhy a námitky.  
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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 k odboru životního prostředí a 
zemědělství Krajského úřadu Středočeského kraje, 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. 
 
 
 
Otisk úředního razítka 
 
 
Ivana Stárková v.r.,  
oprávněná úřední osoba 
odborný referent vodoprávního úřadu 
Za správnost vyhotovení: Olga Kadeřábková 
 
 
Toto rozhodnutí musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů.  
 
 
Vyvěšeno dne:………………………………………………….      Sejmuto dne:……………………………………………. 
 
 
 
 
 
 
Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení.  
 
 
 
 
Poplatek: 

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích položky 18 odst. 1 písm. h) ve výši 
1000 Kč byl zaplacen. 
 
 
Obdrží: 

účastníci (dodejky) 
Obec  Kšely, IDDS: zvnaj9q 
Povodí Labe, státní podnik, IDDS: dbyt8g2 
Obec Přistoupim, IDDS: qd4a8ur 
Státní pozemkový úřad, IDDS: z49per3 
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Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje,, příspěvková organizace, IDDS: a6ejgmx 
Římskokatolická farnost Český Brod, náměstí Husovo č.p. 78, 282 01  Český Brod 
Martin Drbohlav, Lipany č.p. 60, Vitice, 281 63  Kostelec nad Černými lesy 
Jaroslav Miškovský, adresa neznámá 
Jiřina Miškovská, adresa neznámá 
Jan Miškovský, adresa neznámá 
Věra Miškovská, adresa neznámá 
Gabriela Čiperová, Kšely č.e. 16, 282 01 Český Brod 
Luboš Koštýř, Kšely č.p. 75, 282 01 Český Brod 
  
dotčené správní úřady 
Městský úřad Český Brod, odbor životního prostředí a zemědělství, náměstí Husovo č.p. 70, 282 01  
Český Brod 
Sekce ekonomická a majetková Ministerstva obrany, odbor ochrany územních zájmů, IDDS: hjyaavk 
Ústav archeologické památkové péče středních Čech, příspěvková organizace, středních Čech, IDDS: 
eaig3gd 
Městský úřad Český Brod, odbor dopravy a obecní živnostenský úřad, náměstí Husovo č.p. 70, 282 24  
Český Brod 
Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje, Územní odbor Kolín, IDDS: xjjhpq3 
Krajské ředitelství policie Středočeského kraje, dopravní inspektorát, IDDS: 2dtai5u 
  
ostatní 
ČEPRO, a.s., IDDS: hk3cdqj 
NET4GAS, s.r.o., IDDS: 8ecyjt9 
MERO ČR, a.s., IDDS: a4we6rx 
GridServices, s.r.o., IDDS: jnnyjs6 
ČEZ Distribuce, a. s., IDDS: v95uqfy 
Telco Pro Services, a.s., IDDS: id6pgkc 
CETIN  Česká telekomunikační infrastruktura a. s., IDDS: qa7425t 
UPC Česká republika, s.r.o., IDDS: 4hds44f 
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