MAGISTRÁT MĚSTA MLADÁ BOLESLAV
ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
Komenského náměstí 61, 293 01 Mladá Boleslav
Č.j.: ŽP.231/1-12274/2014
Oprávněná úřední osoba: Ing. Jaroměřská
Tel.: 326 716 105
Fax: 326 716 101
E-mail: jaromerska@mb-net.cz
Datum: 15. října 2014
Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav, a.s. – rozšíření skupinového vodovodu Mladá Boleslav o vybudování
nových přívodních řadů – jižní skupina – oznámení

OZNÁMENÍ O POKRAČOVÁNÍ VODOPRÁVNÍHO ŘÍZENÍ
VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU
Magistrát města Mladá Boleslav, odbor životního prostředí, jako věcně příslušný podle
ustanovení § 106 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon),
ve znění pozdějších předpisů, a jako místně příslušný vodoprávní úřad podle ustanovení § 11 zákona
č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, oznamuje, že doplněním žádosti
společnosti Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav, a.s., Čechova 1151, 293 22 Mladá Boleslav,
IČ 46356983, dne 3. října 2014, bylo zahájeno pokračování přerušeného řízení ve věci povolení
ke stavbě vodního díla:
„Mladá

Boleslav – Vodovod – Jižní skupina“

SO 01 -Vodovodní přívodní řady v celkové délce 8447,5m:
- SO 01.1 - řad A - potrubí TLT DN 300 – 3998,0m
- SO 01.2 - řad B1 - potrubí HDPE DN 100 – 511,0m
- SO 01.3 - řad C - potrubí TLT DN 100 – 457,5m, HDPE DN100 – 3481,0m, celkem 3938,5m
SO 02 Čerpací stanice Luštěnice
SO 03 Čerpací stanice Libichov
na pozemcích v k.ú. Sýčina, Němčice u Luštěnic, Luštěnice, Libichov, Strašnov, Písková Lhota (parc.
čísla – mapa - viz samostatná příloha tohoto oznámení).
Vodoprávní úřad obdržel dne 28.04.2014 žádost společnosti Vodovody a kanalizace Mladá
Boleslav, a.s., o stavební povolení k vodnímu dílu – „Mladá Boleslav – Vodovod – Jižní skupina“ –
vybudování nových přívodních vodovodních řadů, rozšiřujících vodovodní systém stávajícího
skupinového vodovodu Mladá Boleslav do k. ú. Němčice u Luštěnic, Sýčina, Libichov, Luštěnice a
Písková Lhota, čímž bylo ve smyslu ustanovení § 44 odst. 1) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád,
zahájeno řízení. Žádost neobsahovala náležitosti podle vyhlášky č. 432/2001 Sb., o dokladech žádosti
o rozhodnutí nebo vyjádření a o náležitostech povolení, souhlasů a vyjádření vodoprávního úřadu,
proto vodoprávní úřad řízení přerušil usnesením ze dne 25.07.2014 č.j. ŽP.231/2-12274/2014 společně
s výzvou k doložení chybějících dokladů.
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Chybějící doklady byly doloženy dne 03.10.2014 a proto může být pokračováno v řízení.
Předložená projektová dokumentace řeší.
S ohledem na stále se zhoršující stav v oblasti ochrany a využití stávajících lokálních zdrojů
podzemní vody (především z důvodu nedostatečné přirozené hydrogeologické ochrany) využívaných
v současnosti k zásobování jednotlivých spotřebišť v oblasti a nutnosti úpravy kvality vod (i s ohledem
na stále se zvyšující nároky na kvalitu pitné vody pro hromadné zásobování), je navrženo napojení
uvedených obcí (Luštěnice, Libichov a Písková Lhota) na skupinový vodovod Mladá Boleslav. Tento
vodovod využívá velice kvalitní a standardně zajištěnou podzemní vodu ze zdrojů Klokočka
a Bradlec. Navržené technické řešení je v souladu s obecnými požadavky na výstavbu.
Navržené přívodní vodovodní řady A, B1 a C budou napojeny vždy na začátku na stávající
vodovodní potrubí přívodního řadu A, resp. B, které byly vybudovány v předchozí etapě výstavby
jižní vodovodní skupiny. Navržený řad A bude ukončen napojením na stávající vodovodní systém
obce Luštěnice v nově osazeném objektu posilovací čerpací stanice Luštěnice. Nově navržený řad B1
bude ukončen napojením na stávající vodovodní systém obce Sýčina. Nově navržený řad C (1. část)
bude ukončen napojením na vodovodní rozvod obce Libichov a řad C (2. část) bude ukončen
napojením na vodovodní systém obce Pískové Lhota.
Vodovodní řad A bude napojen na stávající řad TLT DN 300 v katastru obce Sýčina na připravenou
zaslepenou odbočku X300. Od napojení je trasa vedena v polní cestě jižním směrem kolmo k silnici
III/2746 (Libichov – Dobrovice). Tuto silnici po krátkém souběhu vodovod překříží a následně opět
jižním směrem v poli vede do obce Němčice. Touto obcí trasa prochází v místních komunikacích
a z obce pokračuje opět jižním směrem ve slepé polní cestě k zemědělskému areálu. Po ukončení polní
cesty pokračuje navržená trasa kolmo k silnici III/27510 a po jejím překřížení stále jižním směrem
pokračuje prakticky až do areálu vodárenské čerpací stanice. Napojením na objekt čerpací stanice je
vodovodní řad v km 3,998 ukončen.
Vodovodní řad B1 navazuje na stávající řad DN 150 v polní cestě za mostkem přes Dobrovku.
V prostoru napojení je navržena armaturní, vodoměrová a redukční šachta. Z vodoměrové šachty je
vodovodní řad veden v polní cestě k železniční trati ČD, tuto křižuje a dále pokračuje opět polní
cestou k silnici. Po překřížení komunikace III/27944 trasa nově budovaného vodovodu končí
v km 0,511 napojením na stávající vodovod.
Vodovodní řad C - 1.část bude napojen na stávající řad A DN 350 v polní cestě před mostkem přes
meliorační kanál v blízkosti Libichova. Od místa napojení vede trasa jižním směrem podél kanálu
v polní cestě do Libichova. Před napojením na vodovodní zásobní řad v Libichově je navržena
armaturní, vodoměrová a redukční šachta.
Vodovodní řad C - 2.část bude napojen na stávající řad DN 80, který je veden podél silnice I/38
v prostoru autobusové zastávky. Bezprostředně za napojením bude na přívodním řadu umístěna
podzemní posilovací čerpací stanice. Od čerpací stanice je trasa vodovodu navržena přes komunikaci
I/38 prakticky stále přímo západním směrem v polních cestách i polních pozemcích do Pískové Lhoty.
Těsně před Pískovou Lhotou vodovod pod mostem podchází rychlostní komunikaci R10 a po návsi
obce podél rybníku vede směrem k vodojemu. V komunikaci před vodojemem končí řad C napojením
na dříve vybudované potrubí do vodojemu.
Čerpací stanice Luštěnice
Do rekonstruovaného objektu čerpací stanice bude osazena nová automatická stanice pro posílení
tlaku při dopravě vody z přívodního řadu A do stávajícího vodojemu Luštěnice. Pro tento účel bude
stávající přízemní zděný objekt s pultovou střechou odstraněn a na část půdorysu bude osazena nová
čerpací stanice. Tato je navržena jako jednoduchý železobetonový prefabrikát se zateplenou stropní
deskou a nasazenou klasickou sedlovou střechou a vnějším kontaktním zateplením.
Do objektu bude osazena nová automatická tlaková stanice se čtyřmi vertikálními čerpadly a regulací.
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Čerpací stanice Libichov
Do nové podzemní šachty objektu čerpací stanice bude osazen čerpací agregát pro posílení tlaku
při dopravě vody v přívodním řadu C do stávajícího vodojemu Písková Lhota. Čerpací stanice je
navržena jako podzemí kruhová šachta ve formě železobetonového prefabrikátu se zateplenou stropní
deskou a vstupními poklopy. Do objektu bude osazen čerpací agregát s vertikálním čerpadlem.
V rámci výstavby vodovodních řadů, resp. doprovodných objektů podzemních objektů –
šachet, budou provedeny drobné terénní úpravy spočívající v úpravě a zpevnění bezprostředního okolí
vstupu šachet. V rámci rekonstrukce čerpací stanice Luštěnice dojde k úpravě terénu v prostoru této
stanice tak, aby významná část tohoto území byla navrácena stejně jako okolní pozemky
zemědělskému využití. V rámci konečných úprav terénu po uložení potrubí v polních, zemědělsky
využívaných pozemcích, bude provedena technická a biologická rekultivace podle požadavku
majitele, resp. nájemce pozemku a standardu stavebníka.
Protože vodoprávnímu úřadu jsou známy poměry v lokalitě, vodoprávní úřad upouští
dle § 115 odst. 8 vodního zákona od ústního jednání a místního šetření.
Účastníci řízení a dotčené orgány státní správy a organizace mohou své námitky uplatnit
do 10 dnů ode dne doručení tohoto oznámení, jinak k nim nebude přihlédnuto.
Do podkladů předložených k jednání lze nahlédnout v úřední dny v kanceláři odboru životního
prostředí Magistrátu města Mladé Boleslavi (kancelář č.70, Staroměstské nám. 70). Na námitky, které
nebudou sděleny ve stanoveném termínu nebude možno vzíti zřetel (§ 115 odst. 8 zákona
č. 254/2001 Sb., o vodách).
Za vydání povolení ke stavbě vodních děl se žadateli vyměřuje správní poplatek 3 000,- Kč
položka 18, odst. 1 písm. h zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích. Poplatek je splatný na účet
Statutárního města Mladá Boleslav č. účtu: 19-66337722/0800, v. symbol: 0724012274. Doklad
o zaplacení správního poplatku bude vodoprávnímu úřadu doložen nejpozději 10.11.2014.
Jedná se o stavbu liniovou s velkým počtem účastníků řízení, což odůvodňuje oznámení
vodoprávního řízení formou veřejné vyhlášky (§ 115 odst. 8 vodního zákona).
„otisk razítka“

Ing. Andrea Jaroměřská
vedoucí oddělení vodního hospodářství odboru ŽP

Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů na úřední desce Magistrátu města Mladá
Boleslav a Městského úřadu Dobrovice, Obecního úřadu Němčice, Obecního úřadu Luštěnice,
Obecního úřadu Písková Lhota a Obecního úřadu Strašnov.

Vyvěšeno dne: ………………………..

Sejmuto dne: …………………………

Podpis a razítko orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí tohoto oznámení:
Rozhodnutí se zveřejní též způsobem umožňující dálkový přístup v souladu s § 25 odst. 2 správního
řádu.
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Obdrží:
účastníci na doručenku
Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav, a. s., Čechova 1151, 293 22 Mladá Boleslav
Statutární město Mladá Boleslav – OStRM – odd. rozvoje města
Město Dobrovice
Obec Němčice
Obec Luštěnice
Obec Strašnov
Obec Písková Lhota
ostatní účastníci veřejnou vyhláškou:
KSÚS Středočeského kraje, přísp. org., Zborovská 11, 150 21 Praha 5
RWE Distribuční služby, s. r. o., Plynárenská 499/1, 657 02 Brno
ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín 4
02 Czech Republic, a. s., Za Brumlovkou 266/2, 140 22 Praha 4
Ředitelství silnic a dálnic ČR, Brankovická 337, 280 00 Kolín V
Povodí Labe, státní podnik, Víta Nejedlého 951, 500 03 Hradec Králové
Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3
Správa železniční dopravní cesty, st.org., Oblastní ředitelství Praha, Partyzánská 24, 170 00 Praha 7
ČD-Telematika a.s., úsek servis infrastruktury, Pernerova 2819/2a, 130 00 Praha 3
Zemědělské družstvo Luštěnice, Nová 225, 294 42 Luštěnice
Kredba Josef PharmDr., Horák Bořivoj, Lišková Zdeňka, Tanečková Martina, Hrdlička Pavel Ing.,
Dohalská Vlasta, Vomáčková Růžena, Klička Luděk, Klička Štěpán, Vyšohlídová Jitka, Pospíšil Josef
Prof.Ing.arch., CSc., Lang Jaroslav, Langová Emilie, Krčková Vlasta, Morávková Libuše, Šulc
Jaroslav, Zich Luděk Ing., Dvorská Marie
dotčené orgány státní správy na doručenku:
Magistrát města Mladá Boleslav, odbor dopravy a silničního hospodářství, odd. dopravy a SH
Krajský úřad Středočeského kraje, odbor dopravy
KHS ÚP Mladá Boleslav, Bělská 151, 293 34 Mladá Boleslav
HZS, ÚO Mladá Boleslav, Laurinova 1370/III, 293 05 Mladá Boleslav
Městský úřad Dobrovice – odbor výstavby
Magistrát města Mladá Boleslav – OStRM – odd. stavební
Magistrát města Mladá Boleslav – OStRM – odd. územního plánování
Magistrát města Mladá Boleslav – OŽP – odd. ochrany přírody, myslivosti a rybářství
Drážní úřad, Wilsonova 300/8, 121 06 Praha 2
Archeologický ústav AV ČR, Praha v. v. i., Letenská 4, 118 01 Praha 1
Policie ČR, ÚO Mladá Boleslav, DI
obce s žádostí o vyvěšení na úřední desce:
Město Dobrovice
Magistrát města Mladá Boleslav – odbor správní
Obec Strašnov
Obec Písková Lhota
Obec Němčice
Obec Luštěnice
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