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Městský úřad Mnichovo Hradiště
Odbor výstavby a životního prostředí - oddělení speciálních činností

Masarykovo nám. 1, 295 21 Mnichovo Hradiště
Číslo jednací: MH–VŽP/7830/2016-8/25/Ku Vaše zn./Č.j.:
JID: 32127/2016/MH Ze dne :
Vyřizuje: Ing. Zuzana Kuntošová
Telefon: 326 776 750
E-mail: zuzana.kuntosova@mnhradiste.cz  Mnichovo Hradiště 4.11.2016

V E Ř E J N Á   V Y H L Á Š K A

Žadatel:
Obec Mukařov, Mukařov 12, 295 01 Mnichovo Hradiště, IČ 00509132

R O Z H O D N U T Í
Městský úřad Mnichovo Hradiště, Odbor výstavby a životního prostředí, jako příslušný vodoprávní úřad dle 
§ 106 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (dále jen vodní zákon), ve znění 
pozdějších předpisů, jako příslušný speciální stavební úřad ve smyslu § 15 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., 
o územním plánování a stavebním řádu (dále jen stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, žadateli, 
kterým je obec Mukařov, se sídlem Mukařov 12, 295 01 Mnichovo Hradiště, IČ 00509132,

I. vydává  povolení
podle ustanovení § 8 odst. 1 písm. a) bod 2. a § 9 vodního zákona k nakládání s povrchovými vodami – 
k jejich vzdouvání, popřípadě akumulaci, související s vodním dílem: rybník Borovice, který se nachází na 
pozemku parc. č. 581/3 v k.ú. Borovice, obec Mukařov, místní část Borovice, hydrologické povodí Zábrdky, 
č.h.p. 1-05-02-056,

v tomto rozsahu:
Vodní dílo –  rybník Borovice
Celkový objem akumulované (vzduté) vody při H norm.: 64 000 m3

Celkový objem akumulované (vzduté) vody při H max.: 77 200 m3

Úroveň normální hladiny: 241,80 m n. m. (výškový systém Bpv)
Maximální hladina akumulované (vzduté) vody: 242,10 m n. m. (výškový systém Bpv)
Účel povoleného nakládání s povrchovými vodami: akumulace vody, extenzivní chov ryb

II. vydává  povolení

podle ustanovení § 8 odst. 1 písm. a) bod 5. a § 9 vodního zákona k jinému nakládání s nimi, jež spočívá 
v přivedení vody z vodního toku Zábrdka IDVT 10100244 ř.km 6,7 prostřednictvím náhonu Mukařov IDVT 
10182195 do rybníka Borovice a její následné odvádění zpět do vodního toku Zábrdka IDVT 10100244 ř.km 5,5, 
taktéž prostřednictvím náhonu Mukařov IDVT 10182195.

Doba povoleného nakládání s povrchovými vodami (výrok I. a II.) se v souladu s ustanovením § 9 odst. 1 
vodního zákona omezuje do 31.12.2037.

Pro povolení k nakládání s vodami (výrok I. a II.) se podle ustanovení § 9 odst. 1 vodního zákona současně 
stanoví tyto podmínky a povinnosti:

1. Vodní dílo bude provozováno a manipulace na vodním díle budou provádět řádně zaškolené osoby 
odpovědné za manipulaci s vodou podle vodoprávním úřadem schváleného platného manipulačního 
řádu, který bude vypracován v souladu s vydaným povolením k nakládání s povrchovými vodami.
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2. Vlastník vodního díla bude udržovat v pořádku vodočetnou lať s výrazným vyznačením normální a 
maximální hladiny za účelem kontroly dodržování povolených tolerancí hladiny.

III. ukládá

v souladu s ustanovením § 59 odst. 3 vodního zákona povinnost zpracovat a předložit ke schválení 
manipulační řád pro rybník Borovice, který se nachází na pozemku parc. č. 581/3 v k.ú. Borovice, obec 
Mukařov, místní část Borovice, hydrologické povodí Zábrdky, č.h.p. 1-05-02-056,

Manipulační řád je nutno zpracovat a předložit vodoprávnímu úřadu ke schválení nejpozději do podání 
žádosti o vydání kolaudačního souhlasu pro stavební úpravy vodního díla rybník Borovice.

IV. ukládá

podle ustanovení § 59 odst. 1 písm. g) vodního zákona povinnost osadit na vodním díle vodočetnou lať 
s výrazným vyznačením normální a maximální hladiny a to nejpozději do podání žádosti o vydání 
kolaudačního souhlasu pro stavbu vodního díla rybník Borovice.

V. stanoví

podle ustanovení § 36 odst. 2 vodního zákona minimální zůstatkový průtok v korytě vodního toku Zábrdka 
(pod rozdělovacím objektem – cca na ř.km 6,7) min. 229 l/s. Minimální zůstatkový průtok bude měřen pod 
rozdělovacím objektem (cca na ř.km 6,7 vodního toku Zábrdka). Způsob měření minimálního zůstatkového 
průtoku a četnost předkládání výsledků vodoprávnímu úřadu navrhne žadatel nejpozději do podání žádosti 
o vydání kolaudačního souhlasu pro stavební úpravy vodního díla rybník Borovice. Neučiní-li tak žadatel, 
vodoprávní úřad způsob měření minimálního zůstatkového průtoku a četnost předkládání jeho výsledků stanoví 
dodatečně.

VI. vydává stavební povolení

podle ustanovení § 15 odst. 1 vodního zákona a dle § 115 stavebního zákona ke stavebním úpravám vodního 
díla: Oprava rybníka Borovice v k.ú. Borovice, který se nachází na pozemku parc. č. 581/3 k.ú. Borovice, 
kraj Středočeský, obec Mukařov, místní část Borovice, hydrologické povodí Zábrdky, č.h.p. 1-05-02-056.

Hráz: 
Typ hráze: zemní homogenní
Délka hráze: 606 m
Kóta koruny hráze: 242,07 až 242,53 m n.m.
Nadvýšení hráze: 0,12 m

Kóta dna výpusti: 239,46 m n.m.
Bezpečnostní přeliv:

Délka přelivné hrany: 50 m

Popis povolených stavebních úprav:
Stavebními úpravami dojde k odstranění sedimentů ze dna a k opravě opevnění na návodní straně hráze 
(převážně rozpadlé betonové opevnění bude nahrazeno záhozem z lomového kamene), vzdušní svah a koruna 
hráze budou opatřeny ohumusováním a osetím. Poškozená výpust bude nahrazena v místě původní 
montovaným železobetonovým dvoudrážkovým požerákem menšího typu s přístupem z hráze po lávce, který 
bude hrazený dřevěnými dlužemi a bude opatřen uzamykatelným poklopem. Výpust bude mít již z výroby krátký 
nátrubek trouby DN 400 mm, aby se napojil na stávající potrubí DN 400 mm (spoj bude obetonován, přičemž 
beton bude vyztužen Kari sítí, v betonovém základu budou kotevní železa). Pro převedení případných nateklých 
vod do rybníka bude v místě nejblíže k vodoteči ponechána výška původního terénu, nebo se mírně sníží, čímž 
bude vytvořen bezpečnostní přeliv o délce 50 m.

Stavební objekt SO 01: Odbahnění
Stavební objekt SO 02: Oprava opevnění
Účel povolených stavebních úprav vodního díla: akumulace a retence vody na ochranu před 

povodněmi a suchem, ekologicky stabilní prvek
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Pro provedení stavby výše uvedeného vodního díla se podle ustanovení § 15 odst. 3 vodního zákona 
a ustanovení § 115 stavebního zákona současně stanoví tyto podmínky a povinnosti:

1. Stavba vodního díla bude provedena podle projektové dokumentace ověřené vodoprávním úřadem, ze 
které vyplývají hlavní technické detaily provedení a umístění stavby. Projektovou dokumentaci 
vypracoval Ing. Vilém Šedivý, autorizovaný inženýr pro vodohospodářské stavby (ČKAIT 0100221), číslo 
arch.: 5215, v prosinci 2015.

2. Případné změny musí být odsouhlaseny projektantem stavby a projednány s vodoprávním úřadem 
s působností speciálního stavebního úřadu.

3. Při stavbě vodního díla budou dodrženy ustanovení vyhlášky č. 367/2005 Sb., o technických 
požadavcích pro vodní díla, v platném znění.

4. Při provádění prací nesmí dojít k znečištění silnice č. III/26819 a ohrožena bezpečnost a plynulost 
silničního provozu. Případné znečištění vozovky bude okamžitě odstraněno. Stavební materiál a 
stavební technika nebude ukládána na předmětnou silnici a případné poškození silničního pozemku této 
silnice bude uvedeno do předešlého stavu.

5. Pro přístup na staveniště od silnice č. III/26819 budou využity pozemky parc. č. 581/7 a 581/12 oba 
v k.ú. Borovice. Stavebník nechá před zahájením stavby tyto pozemky vytýčit a v terénu označit.

6. Před zahájením prací bude vytyčen stavebními úpravami  dotčený pozemek parc. č. 581/3 k.ú. Borovice.
7. Pro vodní dílo bude zpracován povodňový a havarijní plán po dobu výstavby, který bude 

předložen s kladným stanoviskem Povodí Labe, státní podnik, k odsouhlasení zdejšímu 
vodoprávnímu úřadu a to před zahájením stavby.

8. Pro provedení stavby musí být dodrženy podmínky a požadavky:
správce povodí, tj. Povodí Labe, státní podnik, uvedené ve stanovisku ze dne 28.4.2016 pod 
zn.: PVZ/16/11779/Řa/0, tzn.: 

 Při stavbě vodního díla budou dodržena ustanovení ČSN 75 2410 Malé vodní nádrže, TNV 75 
2401 Vodní nádrže a zdrže, ČSN 75 2310 – Sypané hráze a TNV 75 2935 Posuzování 
bezpečnosti vodních děl při povodni.

 Úložiště vytěžených sedimentů nebude situováno v místech, kde může dojít ke zhoršení 
odtokových poměrů v území a ke vzniku nežádoucích erozních jevů.

 Veškerý zásah do břehových porostů bude předem projednán a odsouhlasen správcem toku.
 Případné manipulace na objektech ovlivňující průtoky v Zábrdce budou předem projednány.
 V souvislosti se stavbou nesmí docházet ke splavování sedimentů do Zábrdky a poškozování 

nebo omezování průtočnosti koryta.
 Bude minimalizována navržená stabilizace odtoku od bezpečnostního přelivu tak, aby stavebně 

nedošlo k dotčení vlastního koryta Zábrdky, resp. pozemku p.č. 558/2 k.ú. Borovice, který je ve 
správě Povodí Labe, státní podnik, a zároveň byla zajištěna dostatečná funkčnost objektu 
bezpečnostního přelivu.

 Odtokem vody přes bezpečnostní přeliv nesmí dojít k ohrožení nemovitostí pod hrází rybníka.
 Před vydáním kolaudačního souhlasu bude předložen správci vodního toku k odsouhlasení 

manipulační a provozní řád vodního díla.
9. Stavební práce bude provádět právnická osoba nebo fyzická osoba oprávněná k provádění stavebních 

nebo montážních prací jako předmětu své činnosti podle zvláštních předpisů. 
10. Stavebník musí nahlásit příslušnému speciálnímu stavebnímu úřadu termín zahájení stavby, název 

a sídlo stavebního podnikatele, který bude stavbu provádět. Pokud během stavby dojde ke změně 
stavebního podnikatele, musí změnu opět ohlásit.

11. Před zahájením stavby bude na viditelném místě u vstupu na staveniště umístěn štítek „STAVBA 
POVOLENA“, který obdrží stavebník, jakmile toto rozhodnutí nabude právní moci. Štítek musí být 
chráněn před povětrnostními vlivy, aby údaje na něm uvedené zůstaly čitelné a ponechán na místě do 
kolaudace stavby.   

12. Při provádění stavby musí být veden stavební deník, do něhož se pravidelně zaznamenávají údaje 
týkající se provádění stavby, který je povinen vést zhotovitel stavby.

13. Stavba vodního díla bude dokončena do 31.12.2017.

V souladu s ustanovením § 115 odst. 1 stavebního zákona se stanoví, že:
1. stavebník oznámí za účelem provedení kontrolních prohlídek stavby tyto fáze výstavby: oprava 

opevnění a oprava výpusti;
2. stavbu lze užívat jen na základě kolaudačního souhlasu.

Jestliže stavba nebude zahájena do 2 let ode dne nabytí právní moci tohoto stavebního povolení, pozbývá toto 
stavební povolení v souladu s ustanovením § 115 odst. 4 stavebního zákona platnost.
       
Účastníci řízení (dle § 27 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění):

1. Obec Mukařov, Mukařov 12, 295 01 Mnichovo Hradiště, IČ 00509132
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Odůvodnění
Městský úřad Mnichovo Hradiště, Odbor výstavby a životního prostředí, obdržel dne 13.4.2016 žádost obce 
Mukařov, se sídlem Mukařov 12, 295 01 Mnichovo Hradiště, IČ 00509132, o vydání povolení k nakládání 
s povrchovými vodami – k jejich vzdouvání, popřípadě akumulaci a dále k jinému nakládání s nimi, jež spočívá 
v přivedení vody z vodního toku Zábrdka IDVT 10100244 ř.km 6,7 prostřednictvím náhonu Mukařov IDVT 
10182195 do rybníka Borovice a její následné odvádění zpět do vodního toku Zábrdka IDVT 10100244 ř.km 5,5, 
taktéž prostřednictvím náhonu Mukařov IDVT 10182195. Dále byla podána dne 13.4.2016 žádost o stavební 
povolení k vodnímu dílu: Oprava rybníka Borovice v k.ú. Borovice, které se nachází na pozemku parc. 
č. 581/3 v k.ú. Borovice, obec Mukařov, místní část Borovice, hydrologické povodí Zábrdky, č.h.p. 1-05-02-056. 

Městský úřad Mnichovo Hradiště, Odbor výstavby a životního prostředí, opatřením ze dne 24.8.2016 oznámil 
zahájení vodoprávního řízení a vzhledem k tomu, že mu jsou dobře známy poměry staveniště a žádost 
poskytuje dostatečný podklad pro posouzení navrhované stavby a stanovení podmínek k jejímu provádění, 
upustil podle § 112 odst. 2 stavebního zákona od ústního jednání a místního šetření a stanovil lhůtu pro 
uplatnění námitek a připomínek účastníků řízení a stanovisek dotčených orgánů do 10 kalendářních dnů ode 
dne doručení tohoto oznámení.

V průběhu vodoprávního řízení byly nashromážděny tyto doklady: 
- 2 x projektová dokumentace pro stavební povolení (včetně mapových podkladů) – Oprava rybníku 

Borovice v k.ú. Borovice, zpracovaná autorizovaným inženýrem pro vodohospodářské stavby 
Ing. Vilémem Šedivým,   ČKAIT – 0100221, č. arch.: 5215, v prosinci 2015,

- souhlas stavebního úřadu příslušného k vydání územního rozhodnutí, který ověřuje dodržení jeho 
podmínek, který vydal Městský úřad Mnichovo Hradiště, Odbor výstavby a životního prostředí dne 
11.5.2016 pod č.j. MH-VŽP/4790/2016-2-Št,

- souhrnné vyjádření vydané Městským úřadem Mnichovo Hradiště, Odborem výstavby a životního 
prostředí, ze dne 1.2.2016 pod č.j.: MH-VŽP/178/2016/Ši, 

- rozhodnutí vydané Městským úřadem Mnichovo Hradiště, Odborem výstavby a životního prostředí, ze 
dne 11.7.2016 pod č.j.: MH-VŽP/5484/2016-5/Ši/15, 

- rozhodnutí vydané Městským úřadem Mnichovo Hradiště, Odborem výstavby a životního prostředí, ze 
dne 16.2.2016 pod č.j.: MH-VŽP/1654/2016-2/Ši/3,

- sdělení Krajského úřadu Středočeského kraje, Odboru životního prostředí a zemědělství, ze dne 
4.2.2016 pod č.j.: 003082/2016/KUSK,

- stanovisko správce povodí, tj. Povodí Labe, státní podnik, ze dne 28.4.2016 pod 
zn.: PVZ/16/11779/Řa/0,

- plán kontrolních prohlídek stavby,
- smlouva o nájmu pozemku a stavby  o nájmu pozemku parc č. 581/7 a 581/12 oba k.ú. Borovice,
- hydrologické údaje  zpracované ČHMÚ ze dne 29.9.2016,
- protokol o zkouškách č. 164/16,
- souhlasy vlastníků pozemků parc. č. 168/1, 168/3 a 168/4 vše k.ú. Mukařov s dočasnou deponií 

vytěženého sedimentu,
- vyjádření společnosti Krajská správa a údržba silnic, příspěvková organizace, ze dne 11.2.2016, 

zn.: 713/16/KSUS/MHT/Bar,
- vyjádření společnosti Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav, a.s., ze dne 14.4.2016, zn.: VP/20160242,
- sdělení společnosti ČEZ Distribuce, a.s.,  ze dne 14.4.2016, zn.: 0100556838,
- sdělení společnosti ČEZ ICT Services, a.s., ze dne 14.4.2016, zn.: 0200436075,
- vyjádření společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. ze dne 14.4.2016, č.j.: 584245/16.

V rámci vodoprávního řízení bylo zjištěno:
Stavebními úpravami dojde k odstranění sedimentů ze dna a k opravě opevnění na návodní straně hráze 
(převážně rozpadlé betonové opevnění bude nahrazeno záhozem z lomového kamene), vzdušní svah a koruna 
hráze budou opatřeny ohumusováním a osetím. Poškozená výpust bude nahrazena v místě původní 
montovaným železobetonovým dvoudrážkovým požerákem menšího typu s přístupem z hráze po lávce, který 
bude hrazený dřevěnými dlužemi a bude opatřen uzamykatelným poklopem. Výpust bude mít již z výroby krátký 
nátrubek trouby DN 400 mm, aby se napojil na stávající potrubí DN 400 mm (spoj bude obetonován, přičemž 
beton bude vyztužen Kari sítí, v betonovém základu budou kotevní železa). Pro převedení případných nateklých 
vod do rybníka bude v místě nejblíže k vodoteči ponechána výška původního terénu, nebo se mírně sníží, čímž 
bude vytvořen bezpečnostní přeliv o délce 50 m. Stavba se skládá ze stavebních objektů SO 01 – Odbahnění a 
SO – 02 Oprava opevnění.

Normální hladina bude na kótě 241,80 m n. m. (výškový systém Bpv).
Max. hladina je navržena na kótě 242,10 m n. m. (výškový systém Bpv).
Celkový objem akumulované (vzduté) vody při H norm. bude 64 000 m3.
Celkový objem akumulované (vzduté) vody při H max. bude 77 200 m3.
Retenční prostor je 13 200 m3.
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Stanovení okruhu účastníků řízení:
Při vymezování okruhu účastníků řízení dospěl Městský úřad Mnichovo Hradiště, Odbor výstavby a 

životního prostředí, k závěru, že právní postavení účastníka řízení v souladu s ustanovením § 85 a § 109 
stavebního zákona v daném případě přísluší (vedle žadatele a obce, na jejímž území má být požadovaný záměr 
uskutečněn) pouze vlastníkům pozemků (a stavbám na nich), na kterých má být požadovaný záměr uskutečněn, 
a dále osobám, které mají vlastnické nebo jiné věcné právo k sousedním pozemkům (a stavbám na nich): 
pozemkové parcely parcelní číslo 581/42, 581/4, 581/43, 580, 558/5, 558/2, 558/3, 581/32, 581/12, 581/10, 
581/8, 581/7 a 581/33 v k.ú. Borovice a správci vodního toku. Vlastnictví ani jiná práva k dalším (vzdálenějším) 
nemovitostem nemohou být tímto rozhodnutím přímo dotčena.   

Vypořádání s námitkami účastníků řízení:
V průběhu řízení byly vzneseny námitky a připomínky:
Dne 2.9.2016 podal připomínky Ing. Zbyněk Hýzler – účastník řízení - spoluvlastník pozemku parc. č. 558/5 k.ú. 
Borovice. Připomínky byly podány včas.

 Protože voda pro napájení rybníka se odebírá z náhonu v mém vlastnictví požaduji zařadit pozemek 
816/3 v k.ú. Borovice do pozemků dotčených stavbou a to z důvodu, že výše odběru při normálním 
provozu i při napouštění ovlivňuje životní podmínky pro havěť v náhonu. 

 Vodoprávní úřad s působností speciálního stavebního úřadu jedná o žádosti – žádost o stavební 
povolení k vodním dílům byla podána pro stavební úpravy: Oprava rybníka Borovice v k.ú. Borovice, 
který se nachází na pozemku parc. č. 581/3 k.ú. Borovice. Stavební povolení se tedy vztahuje pouze na 
stavební úpravy na tomto pozemku, pozemek parc. č. 816/3 k.ú. Borovice nebude stavebními úpravami 
dotčen. V průběhu provádění prací nebude množství vody v náhonu ovlivňováno. Při povolení nakládání 
s povrchovými vodami se vlastnictví pozemku nezohledňuje, Ing. Hýzler není účastníkem řízení 
a k připomínce se nepřihlíží.

 V dokladové části projektu není křivka m – denních vod pro Zábrdku v místě odběru a jsou zde údaje 
o povodňových průtocích (N-leté vody), které nemají vliv na provoz rybníku napájeného bočně.

 M-denní průtoky si na žadateli telefonicky vyžádal vodoprávní úřad, aby mohl stanovit minimální 
zůstatkový průtok (viz. výrok V. tohoto rozhodnutí).

 Do pozemků dotčených stavbou požaduji zařadit i pozemek 558/5 v k.ú. Borovice, kde je odběrný objekt 
a přívodní potrubí do rybníku a dále doporučuji zařadit i pozemky mezi hrází a silnicí, které jsou dnes 
součástí hráze a bude přes ně prováděn odvoz sedimentu a skladování.

 Vodoprávní úřad s působností speciálního stavebního úřadu jedná o žádosti – žádost o stavební 
povolení k vodním dílům byla podána pro stavební úpravy: Oprava rybníka Borovice v k.ú. Borovice, 
který se nachází na pozemku parc. č. 581/3 k.ú. Borovice. Stavební povolení se tedy vztahuje pouze na 
stavební úpravy na tomto pozemku, pozemek parc. č. 558/5 k.ú. Borovice nebude stavebními úpravami 
dotčen. Přístup pro provádění stavby od silnice č. III/26819 má žadatel zajištěn prostřednictvím nájmu 
pozemků parc. č. 581/7 a 581/12 oba v k.ú. Borovice (dále také podmínka pro provedení stavby č. 5.).

 Připomínka o plánovaných záměrech není pro toto řízení relevantní, plánované záměry budou 
projednány samostatně na žádost.

 Připomínky z dotační praxe vnímá vodoprávní úřad s působností speciálního stavebního úřadu spíše 
jako doporučení pro žadatele, ne připomínkami do vedeného řízení.

Dne 2.9.2016 podaly připomínky paní Dana Palečková a paní Alena Hýzlerová – účastníci řízení, spolumajitelky 
pozemku parc. č. 581/42 k.ú. Borovice. Připomínky byly podány včas.

 Část hráze a výpusti se však nachází na pozemku parc. č. 581/42 k.ú. Borovice v našem vlastnictví a 
bude dotčena stavbou. Z projektu je zřejmé, že se bude navyšovat a upravovat hráz. Na výše uvedený 
pozemek je zaústěn i výtok z rybníku a voda dále teče do propustku pod silnicí. Z tohoto důvodu 
požadujeme tento pozemek zařadit do pozemků dotčených stavbou a nás mezi účastníky řízení.

 Vodoprávní úřad s působností speciálního stavebního úřadu jedná o žádosti – žádost o stavební 
povolení k vodním dílům byla podána pro stavební úpravy: Oprava rybníka Borovice v k.ú. Borovice, 
který se nachází na pozemku parc. č. 581/3 k.ú. Borovice. Stavební povolení se tedy vztahuje pouze na 
stavební úpravy na tomto pozemku, pozemek parc. č. 581/42 k.ú. Borovice nebude stavebními úpravami 
dotčen. Dále podmínkou k provádění stavby č. 6 bylo stanoveno, že bude vytyčen stavebními úpravami  
dotčený pozemek parc. č. 581/3 k.ú. Borovice. Pokud v průběhu prací vznikne potřeba provádět práce 
i na pozemku parc. č. 581/42 k.ú. Borovice, žadatel musí požádat o projednání změny stavebního 
povolení. 

 Paní Dana Palečková a paní Alena Hýzlerová jsou účastníky řízení jako spolumajitelky sousedního 
pozemku (pozemku parc. č. 581/42 k.ú. Borovice).

Podmínka uvedená ve stanovisku správce povodí, tj. Povodí Labe, státní podnik, ze dne 28.4.2016 pod 
zn.: PVZ/16/11779/Řa/0, z hlediska správy vodního toku: „Za stabilitu koryta Zábrdky v úseku sousedícím 
s bezpečnostním přelivem bude trvale odpovídat provozovatel rybníka.“ nebyla převzata do výroku tohoto 
rozhodnutí. Vodoprávní úřad nemá kompetenci určovat v řízení o žádosti o vydání stavebního povolení pro 
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stavební úpravy vodního díla odpovědnost za stav koryta vodního toku. Vodoprávní úřad ale naopak převzal 
podmínku: „Bude minimalizována navržená stabilizace odtoku od bezpečnostního přelivu tak, aby stavebně 
nedošlo k dotčení vlastního koryta Zábrdky, resp. pozemku p.č. 558/2 k.ú. Borovice, který je ve správě Povodí 
Labe, státní podnik, a zároveň byla zajištěna dostatečná funkčnost objektu bezpečnostního přelivu.“ 
Vodoprávnímu úřadu z této podmínky vychází, že pro správce vodního toku je stabilita dostatečná, proto 
požaduje minimalizaci navržené stabilizace odtoku od bezpečnostního přelivu a při plné funkčnosti tohoto 
objektu nebude docházet k narušování stability koryta vodního toku Zábrdka. Další podmínka „Před zahájením 
stavby bude zpracován a předložen k odsouhlasení (správci vodnímu toku a vodoprávnímu úřadu) povodňový a 
havarijní plán stavby.“ je již obsažena v podmínce k provádění stavby č. 7.

Požadavky účastníka řízení společnosti Krajská správa a údržba silnic (jež má právo hospodařit se svěřeným 
majetkem Středočeského kraje, tj. pozemku parc. č. 581/33 k.ú. Borovice), které předložil žadatel jako přílohu 
k žádostem, byly zapracovány do podmínky provádění stavby č. 4.

Posouzení vodoprávního úřadu:
Z výsledků vodoprávního řízení vyplynulo, že provedením výše uvedeného vodního díla a jeho následným 
užíváním nedojde k ohrožení vodohospodářských ani jiných zájmů nad únosnou míru, proto vodoprávní úřad 
rozhodl tak, jak je uvedeno ve výrokové části.

Poučení  účastníků
Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení podat podle ustanovení § 81 až 83 správního řádu odvolání, ve 
kterém se uvede, v jakém rozsahu se rozhodnutí napadá a dále namítaný rozpor s právními předpisy nebo 
nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo, a to ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho oznámení. Lhůta pro 
podání odvolání počíná běžet podle § 40 odst. 1 písm. a) správního řádu dnem následujícím po dni, kdy bylo 
toto rozhodnutí oznámeno doručením jeho písemného vyhotovení. Připadne-li konec lhůty na sobotu, neděli 
nebo svátek, je posledním dnem lhůty nejbližší příští pracovní den. Doručení písemnosti upravují § 19 až 24 
správního řádu.

Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné. O odvolání proti tomuto rozhodnutí rozhoduje podle 
§ 89 odst. 1 správního řádu Odbor životního prostředí a zemědělství Krajského úřadu Středočeského kraje 
(Zborovská 11, 150 21 Praha 5). Odvolání se podává u Odboru výstavby a životního prostředí Městského úřadu 
Mnichovo Hradiště.

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 zdejší městský 
úřad na náklady účastníka.

podepsáno elektronicky
Ing. Zuzana Kuntošová, 
odborný referent
oprávněná úřední osoba

otisk úředního razítka

Správní poplatek ve výši 3. 000,- Kč (položka 18 písm. h), zákona o poplatcích, vyhlášeného v úplném znění 
pod č. 634/2004 Sb.) bude zaplacen do 11.11.2016.

Přílohy:
ověřená projektová dokumentace (po nabytí právní moci stavebního povolení)
štítek „stavba povolena“ (po nabytí právní moci stavebního povolení)
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Tento dokument musí být vyvěšen na úřední desce po dobu 15 dnů a současně zveřejněn způsobem 
umožňujícím dálkový přístup podle věty druhé § 25 odst. 2 správního řádu. 15. den je posledním dnem 
oznámení.

Datum vyvěšení: ............................................ Datum sejmutí: …………………................

…………………………………..................... ………………………………......................
Podpis oprávněné osoby, potvrzující vyvěšení Podpis oprávněné osoby, potvrzující sejmutí
Razítko: Razítko:

V elektronické podobě V elektronické podobě
zveřejněno od: ………………………..……. zveřejněno do: ……………………………

…………………………………..................... ………………………………......................
Podpis oprávněné osoby, potvrzující zveřejnění Podpis oprávněné osoby, potvrzující zveřejnění
Razítko: Razítko:

Doručí se:
Účastníci řízení o vydání povolení k nakládání s povrchovými vodami:
Doručení jednotlivě:

1. Obec Mukařov
2. Povodí Labe, státní podnik, Víta Nejedlého 951, 500 03 Hradec Králové

Účastníci řízení o vydání stavebního povolení:
Doručení jednotlivě:

1. Obec Mukařov 

Doručení veřejnou vyhláškou (vlastníci sousedních pozemků):
1. parcela parcelní číslo 581/42 k.ú. Borovice
2. parcela parcelní číslo 581/4 k.ú. Borovice
3. parcela parcelní číslo 581/43 k.ú. Borovice
4. parcela parcelní číslo 580 k.ú. Borovice
5. parcela parcelní číslo 558/5 k.ú. Borovice
6. parcela parcelní číslo 558/2 k.ú. Borovice
7. parcela parcelní číslo 558/3 k.ú. Borovice
8. parcela parcelní číslo 581/32 k.ú. Borovice
9. parcela parcelní číslo 581/12 k.ú. Borovice
10. parcela parcelní číslo 581/10 k.ú. Borovice
11. parcela parcelní číslo 581/8 k.ú. Borovice
12. parcela parcelní číslo 581/7 k.ú. Borovice
13. parcela parcelní číslo 581/33 k.ú. Borovice

Úřady pro vyvěšení a podání zprávy o datu vyvěšení a sejmutí (doručení jednotlivě):
1. Městský úřad Mnichovo Hradiště, Masarykovo náměstí 1, 295 21  Mnichovo Hradiště
2. Obecní úřad Mukařov, Mukařov 12, 295 01 Mnichovo Hradiště

 
Dotčené orgány (doručení jednotlivě):

1. Městský úřad Mnichovo Hradiště, OVŽP - odd. životního prostředí - orgán ochrany přírody a krajiny a 
ZPF

2. Krajský úřad Středočeského kraje, odbor ŽP a zemědělství
3. Obecní úřad Mukařov – orgán ochrany přírody a krajiny

Na vědomí:
1. ZO ČSOP Klenice Mladá Boleslav, Zalužanská 1276, 293 01 Mladá Boleslav 
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