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MĚSTSKÝ ÚŘAD ROKYCANY  
odbor  životního  prostředí   
Masarykovo nám ěstí 1 
Střed 

                        337 01  Rokycany  
 
 
        Vaše značka        Naše č.j.                       Vyřizuje                       Rokycany                                                         
          5113-2/OŽP/12            Procházková/247                    7.1.2013     
                                                                                    eliska.prochazkova@rokycany.cz 
 

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   
 
 Městského úřadu Rokycany, odboru životního prostředí ve věci vodoprávního povolení na 
stavbu „Vodovod na Rudě – Holoubkov“. 
 Městský úřad  Rokycany, odbor životního prostředí jako příslušný vodoprávní úřad dle § 104 
a 106 zákona č.  254/2001 Sb., o vodách a o změně  některých zákonů (vodní zákon), ve znění 
pozdějších předpisů a jako speciální  stavební úřad  dle ust. § 15 odst. 1 písm. d) zákona 183/2006 
Sb., o územním  plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, vydává 
 

Obci Holoubkov  (IČO  00258717), 
se sídlem Holoubkov 48, 338 01 Holoubkov 

 
kterou zastupuje Ing. Václav Mach, nar. 9.3.1955, Bližanovy 85, 340 34 Plánice 
 

v o d o p r á v n í     p o v o l e n í 
 
 podle ust. § 15 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní 
zákon), ve znění pozd. předpisů,  ke stavbě vodovodního  řadu „1“ v obci Holoubkov, lokalita Na 
Rudě. Prodloužení vodovodu bude provedeno v celkové délce 419,90 m z potrubí PE DN 100 
(169,13 m) a PE DN 80 (250,77 m) na st.p.č. 28, 30/1, 30/2, 109/1, 112/1, 127 a dále na p.p.č. 2/1, 
2/2, 3, 26/1, 351, 352/1, 369/1, 392, 401, 414/3, 415, 432/1, 432/2 v k. ú.  Holoubkov, č. hg. pořadí 
1-11-01-025, č. hg. rajonu 6230, okr. Rokycany, Plzeňský kraj,  orientační určení polohy  vodního 
díla souřadnicemi  X= 1070018,  Y = 799381. 
 
 Povolení se vydává ve smyslu ust. § 15, odst. 3 zákona o vodách za dodržení těchto 
podmínek a povinností: 
 
1/ Stavba bude provedena podle ověřené projektové dokumentace, která byla zpracována 
v 08/2012 Ing. Václavem Machem, autorizovaným inženýrem pro vodohospodářské stavby, ČKAIT 
- 0200074, Bližanovy 85, 340 34 Plánice, za dodržení  platných bezpečnostních předpisů, předpisů  
na  ochranu  zdraví pracujících a jiných zařízení nacházejících se v blízkosti budované stavby a dle 
příslušných  technickým norem. 
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2/ Před zahájením zemních prací  zajistí investor vytýčení všech podzemních zařízení a vedení a  
při realizaci staveb  bude respektovat pokyny dané jejich správci. Při soubězích a křížení sítí je 
nutno dodržet prostorová uspořádání dle technických norem. 
 
3/ Stavba bude dokončena do 31.12.2014, bude provedena právnickou nebo fyzickou osobou 
s příslušným oprávněním.  
 
4/ Veškeré  změny oproti  projektové dokumentaci  budou projednány s vodoprávním úřadem.  
 
5/ Stavebník je povinen již od doby přípravy ohlásit záměr provádět zemní práce 
Archeologickému ústavu Akademie věd  ČR, Národní tř. 3, 110 00 Praha 1, tel. 257 533 782. 
Organizace pověřené provádět archeologické výzkumy a vlastník (správce,uživatel) jsou povinni 
uzavřít před samotným zahájením archeologických výzkumů dohodu o podmínkách realizace těchto 
výzkumů. 
Stavebník je povinen umožnit dohled a provedení záchranného archeologického výzkumu 
odbornému pracovníkovi oprávněné organizace. 
V případě archeologického nálezu je nezbytné dodržet ust. § 23 památkového zákona a to zejména 
oznamovací povinnost (ve lhůtě nejpozději do druhého dne) a zajištění archeologického nálezu a 
naleziště proti pozměnění situace, poškození nebo odcizení. 
Úhrada nákladů záchranného archeologického výzkumu se řídí ustanovením § 22 odst. 2 zákona 
č.20/1987 Sb., o státní památkové péči ve znění pozdějších předpisů. 
 
6/     Budou dodrženy podmínky Povodí Vltavy, s.p., Plzeň č.j. 12769/2012/343-Pe, SP-2012/1907 
ze dne 22.2.2012 
- navržené řešení stavby a napojení na stávající vodovod bude projednáno s provozovatelem 
vodovodu v dané lokalitě 
 
7/      Budou dodrženy podmínky HZS ÚO Rokycany, č.j. HSPM  535-8/2012 RO ze dne 3.10.2012 
 - budou splněny podmínky požárně bezpečnostního řešení stavby vypracovaného Ing. Pavlem 
Slavíkem v září 2009 a další požadavky na zajištění požární bezpečnosti vyplývající z norem a 
technických předpisů 
 
8/     Všechny pozemky stavbou dotčené budou po jejím dokončení uvedeny do původního stavu, 
vzniklé škody na kulturách nebo nemovitostech budou investorem uhrazeny dle platných směrnic,  
vlastníci budou přizváni k předání díla po jeho dokončení. 
 
9/     Budou splněny podmínky  závazného stanoviska KHS KP ÚP Rokycany č.j. 17836/21/12 ze 
dne 6.9.2012 
- před  uvedením vodovodu do provozu  bude provedena desinfekce  potrubí a následný rozbor 
odběru vzorku v souladu  s ust.  vyhl.  č. 252/2004 Sb. Veškerý materiál použitý při výstavbě  
vodovodu bude splňovat  podmínky vyhl.č. 409/2005 Sb., protokol o rozboru vody a doklad o 
vhodnosti  použitého materiálu  budou  předloženy  nejpozději při kolaudačním  řízení. 
 
10/    Budou splněny podmínky Městského úřadu Rokycany, odboru dopravy č.j. 1298/OD/12 ze 
dne 24.2.2012 
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- před zásahem do pozemních komunikací bude požádán příslušný silniční správní úřad minimálně 
1 měsíc před požadovaným termínem zahájení stavby o povolení zvláštního užívání a uzavírek 
dotčených komunikací  
- dopravní řešení  pro realizaci stavby stanovuje příslušný odbor dopravy, a to po předchozím 
písemném vyjádření Policie ČR DI Rokycany 
- žádosti o povolení zvláštního užívání pozemních komunikací nebo o omezení obecného užívání 
uzavírkami nebo objížďkami jsou k dispozici na internetových stránkách města Rokycany, nebo je 
lze vyzvednout na odboru dopravy MěÚ Rokycany 
- před vydáním rozhodnutí o zvláštním užívání silnice je nutno uhradit správní poplatek, pro jehož 
zaplacení je nutné vyzvednout doklad o zaplacení na zdejším odboru 
- stavbou budou přijata opatření k zamezení znečišťování přilehlých pozemních komunikací. 
       
11/  Po dokončení stavby  bude podán zdejšímu odboru návrh na vydání kolaudačního souhlasu v  
souladu s ust. § 122 stavebního zákona č. 183/2006 Sb., ve znění pozd. předpisů. Ke kolaudačnímu 
řízení  bude předložen doklad  o  likvidaci  odpadů vzniklých při stavbě, předávací  protokol stavby,   
dokumentace skutečného provedení stavby a její geometrické zaměření, doklady o použitých   
materiálech. 
 
                                                               O d ů v o d n ě n í  
 
  
 Obec Holoubkov, IČO 00258717, se sídlem Holoubkov 48, 338 01 Holoubkov, zastoupená na 
základě plné moci ze dne 10.11.2011 Ing. Václavem Machem, nar. 9.3.1955, Bližanovy 85, 340 34 
Plánice,  požádala  dne 5.11.2012 o vydání  vodoprávního povolení pro stavbu vodovodního řadu 
„1“v obci Holoubkov, v lokalitě Na Rudě. Projektová dokumentace byla vypracována v 08/2012 
Ing. Václavem Machem, autorizovaným inženýrem pro vodohospodářské stavby, ČKAIT - 
0200074, se sídlem Bližanovy 85, 340 34 Plánice. Na základě této žádosti bylo zahájeno 
vodoprávní řízení, místní šetření bylo svoláno písemnou pozvánkou č.j. 5113-1/OŽP/12  ze dne 
20.11.2012. Na stavbu vodovodu bylo vydáno MěÚ Rokycany, stavebním odborem, územní 
rozhodnutí spis. zn. (č.j.) 2227/OST/12 Pol ze dne  26.6.2012, které nabylo právní moci 1.8.2012. 
       
 Projektová dokumentace řeší rozšíření vodovodní sítě v obci Holoubkov, v lokalitě Na 
Rudě. Jedná se o vybudování  vodovodního řadu „1“ v celkové délce 419,90 m z potrubí PE DN 
100 (169,13 m) a PE DN 80 (250,77 m). 
         Nový vodovodní řad začíná napojením na stávající rozvod vody u objektu zdravotního 
střediska. Řad je veden nezpevněnou plochou parku, 2x přechází chodník a živičnou vozovku, 
potom odbočuje pod opěrnou zdí do prostoru plochy Na Rudě. Dále je veden k silnici III/2341, kde 
dochází ke změně profilu z DN 100 na DN 80 před stávajícím protlakem DN 100, pokračuje 
v souběhu se silnicí, kterou křižuje stávajícím protlakem a dále pokračuje na obecní štěrkovou cestu 
a soukromé pozemky k dolní úrovni silnice po hrázi rybníka. Koncová část vodovodu opět vychází 
na obecní pozemek, kde je podzemním hydrantem DN 80 vodovod zakončen. 
         Na začátku vodovodního řadu „1“ je navržena armaturní šachta redukce tlaku o rozměrech 
2,3x3,8x2,3 m. Součástí stavby je 6 nových vodovodních přípojek, vyvedených a zaslepených na 
hranicích jednotlivých pozemků v celkové délce 62,8 m (rPE 32x3,0) a přepojení stávajících 
vodovodních přípojek, 2 ks automatických vzdušníků a 3 ks podzemních hydrantů. 
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         Před uvedením nových řadů do provozu bude potrubí propláchnuto, vydezinfikováno a bude 
proveden   kontrolní rozbor vzorku vody v souladu  s ust. vyhl.  č.  252/2004 Sb., kterou se stanoví 
hygienické  požadavky  na pitnou a teplou  vodu a četnost  a rozsah  kontroly pitné vody.  Veškerý 
materiál  použitý při výstavbě  vodovodu  bude splňovat  podmínky  vyhlášky č. 409/2005 Sb., o 
hygienických požadavcích  na výrobky přicházející  do přímého styku s vodou a na úpravu vody a 
jeho vhodnost  bude dokladována  nejpozději  při  kolaudačním   řízení. 
 
K žádosti byly  předloženy následující doklady 
 

 - projektová dokumentace zpracovaná v 08/2012 Ing. Václavem Machem (ČKAIT - 0200074) 
- závazné stanovisko Hasičského záchranného sboru Plzeňského kraje, územního odboru Rokycany,  
  č.j. HSPM  535-8/2012 RO ze dne 3.10.2012 
- informace o parcelách 
- Smlouva o omezení užívání nemovitosti ve správě SÚS Plzeňského kraje č. 4408/12 ze dne  
  6.3.2012 + příloha č.1 k této smlouvě ze dne 6.3.2012 
- Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene (Eva Farová) ze dne 19.2.2012 
- Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene (Jiří Cink) ze dne 29.2.2012 
- Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene (Ing. Václav Pěnkava, Blanka 
  Pěnkavová) ze dne 25.2.2012 
- Smlouva o právu k provedení stavby nebo opatření na pozemku vlastníka (Zdeněk Vild) ze dne 
  15.2.2012 
- Smlouva o právu k provedení stavby nebo opatření na pozemku vlastníka (Klára Formánková 
  Kubínová, Zbyněk Kubín) ze dne 20.2.2012 
- Smlouva o právu k provedení stavby nebo opatření na pozemku vlastníka (Marie Pašková) ze dne 
  17.2.2012 
- Smlouva o právu k provedení stavby nebo opatření na pozemku vlastníka (Jiří Kraus) ze dne 
  14.2.2012 
- závazné stanovisko KHS PK ÚP Rokycany, č.j. 17836/21/12 ze dne 6.9.2012 
- vyjádření PČR KŘP PK, Územní odbor Rokycany, dopravní inspektorát, č.j. KRPP-157625-2/ ČJ 
  2012-030806-15 ze dne 8.10.2012 
- stanovisko správce povodí a vyjádření účastníka řízení, Povodí Vltavy a.s., Denisovo nábř. 14,  
  Plzeň, č.j. 12769/2012/343-Pe, SP-2012/1907 ze dne 22.2.2012 
- územní rozhodnutí spis.zn. (č.j.) 2227/OST/12 Pol ze dne 26.6.2012, vydané MěÚ Rokycany,  
  odborem stavebním 
- sdělení vydané MěÚ Rokycany, stavebním odborem spis.zn. (č.j.) 2227/OST/12 Pol ze dne  
  3.8.2012 o nabytí právní moci rozhodnutí 
- vyjádření MěÚ Rokycany,odboru stavebního dle § 15 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., 
   Spis.zn. 2227/OST/12 Pol ze dne 12.9.2012 
- závazné stanovisko MěÚ Rokycany, odboru dopravy č.j. 1298/OD/012 ze dne 24.2.2012 
- vyjádření MěÚ Rokycany, OŽP č.j. 602/OŽP/12 ze dne 9.2.2012  
- plná moc pro Ing. Václava Macha ze dne10.11.2011 
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  Po přezkoumání podané žádosti z hlediska  vodního zákona  a širších vodohospodářských 
zájmů bylo zjištěno, že povolení  ke zřízení vodního díla neporušuje obecné ani jiné oprávněné  
zájmy. V průběhu vodoprávního řízení nebyly vzneseny ze strany účastníků řízení ani dotčených 
orgánů  žádné námitky. Proto bylo rozhodnuto, jak je ve výroku uvedeno. 
 
 Správní poplatek  za vydání povolení  ke stavbě bude zaplacen v souladu s ust. zákona č.  
634/2004 Sb. položky 17 písm.  i)  ve výši 3000,- Kč  při převzetí rozhodnutí.      

 
                                                          P o u č e n í 

 
 Proti tomuto  rozhodnutí  se lze odvolat do 15 ti dnů ode dne jeho doručení, a to ke 
Krajskému úřadu Plzeňského kraje v Plzni, podáním  odvolání u  Městského  úřadu v Rokycanech.  
V této  lhůtě podané odvolání má  odkladný účinek. Odvolání se podává  s potřebným počtem 
stejnopisů tak,  aby jeden  stejnopis  zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník  dostal  jeden 
stejnopis.  

otisk úředního razítka 
 

             Ing. Ladislav   J a n í k 
                                                                                         vedoucí odboru životního prostředí 
 
Rozhodnutí obdrží: 
 
Účastníci řízení: 
Obec Holoubkov 
Revos Rokycany s.r.o., Sedláčkova 651/III, 337 56 Rokycany 
Jiří Cink, Holoubkov 8, 338 01 Holoubkov 
Farová Eva, Sečská 1875/11, 100 00 Praha 10 – Strašnice 
Ing.  Václav Pěnkava, Toužimská 1717/6, 323 00 Plzeň 
Pěnkavová Blanka, Holoubkov 130, 338 01 Holoubkov 
 
Ostatní účastníci řízení veřejnou vyhláškou: 
JUDr. Miroslav Majer, Nové sídliště 335, 338 43 Mirošov 
Majerová Alena, Přemyslova 848, 337 01 Rokycany 
Šnajdrová Antonie, Holoubkov 90, 338 01 Holoubkov 
Vodička Jan, Holoubkov 89, 338 01 Holoubkov 
Vodičková Iveta, Holoubkov 89, 338 01 Holoubkov 
Stehlík Zdeněk, Průmyslová 215/18, 301 00 Plzeň 
Lang Jan, Holoubkov 34, 338 01 Holoubkov 
Langová Věra, Holoubkov 34, 338 01 Holoubkov 
Netík Petr, U Okrouhlíku 1532/5, 150 00 Praha 5 
Netíková Miroslava, U Okrouhlíku 1532/5, 150 00 Praha 5 
Bělohlávek Karel, Holoubkov 140, 338 01 Holoubkov 
Bělohlávková Alena, Holoubkov 140, 338 01 Holoubkov 
Matys Vlastimil, Holoubkov 99, 338 01 Holoubkov 
Matysová Bohuslava, Bojasova 1251/19, 182 00 Praha 
Plundrich Milan, Holoubkov 110, 338 01 Holoubkov 
Plundrichová Miluše, Holoubkov 110, 338 01 Holoubkov 
Mensa Zdeněk, Holoubkov 114, 338 01 Holoubkov 
Mgr. Šárka Mensová, Holoubkov 114, 338 01 Holoubkov 
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Majer Jaroslav, Majerové 531, 338 08 Zbiroh 
Vondrášek Luboš, Holoubkov 268, 338 01 Holoubkov 
Vondrášková Jana, Holoubkov 268, 338 01 Holoubkov 
Miterbach Miroslav, Žerotínova 1850/60, 130 00 Praha 
Kaslová Monika, Holoubkov 109, 338 01 Holoubkov  
 
Na vědomí : 
Krajská  hygienická  stanice PK,  Skrétova 15, Plzeň, pracoviště Rokycany  
Správa a údržba silnic PK, pracoviště Rokycany 
Povodí Vltavy s.p., závod Berounka, Denisovo nábřeží 14, 304 20 Plzeň 
MěÚ Rokycany – odbor dopravy 
MěÚ Rokycany – odbor stavební 
 
 
 
 
 
 
Vyvěšeno :                                                                       Sejmuto : 


