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27.12.2018

KOLAUDAČNÍ SOUHLAS
Stavebník
Statutární město Most, zastoupené Ing. Olgou Vyleťalovou, vedoucí odboru investic
Magistrátu města Mostu, IČO 00266094, Radniční č. p. 1/2, 434 01 Most 1
(dále jen „stavebník“)
Odbor stavební úřad Magistrátu města Mostu, jako vodoprávní úřad příslušný podle § 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 speciální stavební úřad příslušný 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“), a místně
příslušný správní orgán podle ustanovení § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „ správní řád“), přezkoumal podle § 122 stavebního zákona žádost
o kolaudační souhlas, kterou dne 04.12.2018 podal stavebník, a na základě tohoto přezkoumání
a výsledků závěrečné kontrolní prohlídky konané dne 27.12.2018
vydává
podle § 122 odst. 3 stavebního zákona ve spojení s § 18i vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější
úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu a § 11b vyhlášky
č. 432/2001 Sb., o dokladech žádosti o rozhodnutí nebo vyjádření a o náležitostech povolení,
souhlasů a vyjádření vodoprávního úřadu,
kolaudační souhlas,
který je dokladem o povoleném účelu užívání stavby:
areál kostelního hřbitova - odvodnění pozemků,
č. p. 1246, ul. Hřbitovní, obec Most, část Starý Most
na pozemku parc. č. 142/28, 142/34, 142/35, 142/37 v katastrálním území Most I,
(dále jen „stavba“).
Stavba byla provedena podle stavebního povolení spis. zn.: OSÚ/053786/2018/EH/F-2170
a č. j.: MmM/084012/2018/OSÚ/EH ze dne 09.08.2018. Právní moci nabylo dne 11.08.2018.

Údaje o místu stavby:
Název kraje
Název obce
Katastrální území
Parcelní čísla dle evidence KN
Číslo hydrologického pořadí a podpořadí
Hydrogeologický rajon
Útvar podzemních vod
Útvar povrchových vod
Vodní tok

Ústecký
Most
Most I (ID 699357)
parc. č. 142/28, 142/34, 142/35, 142/37
1-14-01-0250-0-00
Mostecká pánev - severní část (ID 2131)
Mostecká pánev - severní část (ID 21310)
Bílina od toku Loupnice po tok Bouřlivec
(OHL_0820)
Bílina (IDTV 10100034)

Údaje o předmětu rozhodnutí (stavební objekty):
Drenážní systém
Délka (orientační)
901,5 m
Vsakovací jímka
půdorysný rozměr
15 x 20 m
hloubka
4m
celkový objem
1200 m3
využitelný objem nádrže
325 m3
rychlost vsakování
0,0136 m3/s = 49,075 m3/h
Účel povolované stavby:

Druh vodního díla

soustředěný odtok povrchových vod vzniklých dopadem
atmosférických srážek v prostoru Kostelní hřbitova v Mostě
a jejich dočasná akumulace ve vsakovací jímce za účelem jejich
postupného zasakování do vod podzemních
stavba k odvádění povrchových vod (§ 55 odst. 1 písm. e) a § 56
odst. 1 písm. b) vodního zákona)

Popis stavby:
Drenážní systém byl realizován z PVC DN 80, DN 100, DN 125 a DN 160 mm, který byl veden
v místě stávajících cestiček mezi hroby a v místě cest ze zámkové dlažby na pozemcích parc. č.
142/34 a 142/35 v katastrálním území (dále jen „k. ú.“) Most I. Hloubka uložení potrubí se
pohybuje od 1,0 do 1,4 m. Drenážní systém z PVC DN 200 mm je dále veden ze šachty Š5
pozemkem parc. č. 142/28 v k. ú. Most I do vsakovací jímky. Hloubka uložení potrubí je od 0,9
do 1,6 m. Všechna perforovaná drenážní potrubí byla obalena geotextílií, uložena na vrstvu
štěrkopísku fr. 0 – 32 mm a následně byla obsypána. U drenážního potrubí byly výkopy vyplněny
štěrkem až do úrovně terénu. V trase svodného potrubí od šachty č. 5 byl výkop vyplněn původní
zeminou.
Vsakovací jímka byla realizována o hloubce 4 m se sklonem svahů 5 : 1. Půdorysné rozměry
jímky jsou 15 x 20 m. Byla provedena bez bezpečnostního přelivu z důvodu absence recipientu.
Byla zasypána štěrkem frakce 63/125m o pórovitosti cca 30% a vrchních 20 cm bylo vyplněno
zeminou s travním drnem. Na rozhraní štěrku a zeminy byla uložena geotextílie.
Nepodstatné odchylky od ověřené projektové dokumentace
 nepatrné odchylky polohy vsakovací jímky z důvodu vedení technické infrastruktury
neznámého vlastníka – došlo k nepatrnému natočení vsakovací jímky,

Odůvodnění
Dne 04.12.2018 podal stavebník u odboru stavební úřad Magistrátu města Mostu žádost
o vydání kolaudačního souhlasu pro užívání stavby vodního díla: „areál kostelního hřbitova
Č.j. MmM/136925/2018/OSÚ/EH

Stránka 2 z 4

- odvodnění pozemků, č. p. 1246, ul. Hřbitovní, obec Most, část Starý Most“ na pozemku parc.
č. 142/28, 142/34, 142/35, 142/37 v katastrálním území Most I, na kterou vydal odbor stavební
úřad Magistrátu města Mostu dne 09.08.2018 pod značkou OSÚ/053786/2018/EH/F-2170 a č. j.:
MmM/084012/2018/OSÚ/EH stavební povolení. Povolení nabylo právní moci dne 11.08.2018.
K žádosti byly doloženy tyto doklady:
- 2 pare dokumentace skutečného provedení stavby
- ohlášení změny stavebníka; 28.11.2018
- protokol o akceptaci zakázky DTMmM; 16.10.2018
- závazné stanovisko krajského hygienické stanice ústeckého kraje; KHSUL 56357/2018;
27.11.2018
- souhlas odboru městského majetku Magistrátu města Mostu; MmM/125097/2018;
30.11.2018
- stanovisko odboru správních činností Magistrátu města Mostu; OSČ/125037/2018/JS;
23.11.2018
- vyjádření odboru životního prostředí a mimořádných událostí Magistrátu města Mostu;
21.11.2018
- sdělení hasičského záchranného sboru ústeckého kraje; HSUL-3601-2/MO-2018; 28.6.2018
- kopie stavebního deníku
- potvrzení o převzetí výkopové zeminy; DTS/PB/30/2018; 10.10.2018
- prohlášení výrobce, zásypový písek 0/4; 04.01.2016
- prohlášení o vlastnostech; 16.1.2018
- souhlas ČR UKZUZ; UKZUZ 072799/2017; 24.7.2017
- prohlášení o shodě č. 07/09c; 1.12.2011
- prohlášení o shodě; 16.3.2016
- certifikát výrobku č. 08 0183 V/AO/d; 17.3.2008
- prohlášení o shodě; 2.1.2015
- certifikát BASALT CZ s.r.o.; 11.12.2015
- certifikát systému řízení výroby č. 1020-CPD-040 034834; 24.3.2010
- prohlášení o vlastnostech č. 08/2016; 12.9.2017
- prohlášení o vlastnostech č. 14/2013; 12.9.2017
- prohlášení výrobce; 11.2.2013
- oznámení vlastníka vsakovacího zařízení (Statutární město Most a Technické služby města
Most a. s.) spolu s informací o bezúdržbovém provedení drenážního systému a vsakovací
jímky.
Závěrečná kontrolní prohlídka byla provedena dne 27. prosince 2018 (čtvrtek) s tímto
výsledkem:
 Stavba byla provedena s nepodstatnými odchylkami od územního souhlasu, stavebního
povolení a ověřené projektové dokumentace.
Nepodstatné odchylky:
 V místě realizace vsakovací jímky, byla při výkopových pracích zjištěna přítomnost
vedení technické infrastruktury, jejíž vlastník je neznámý. Z tohoto důvodu byla
vsakovací jímky pootočena, tak aby se vyhnula tomuto vedení technické infrastruktury.
Vsakovací jímka je umístěna stále na pozemku parc. č. 142/28 v k. ú. Most I. Souřadnice
(X, Y) umístění vsakovací jímky, dle dokumentace skutečného provedení stavby jsou:
Bod
X
Y
č. 134
987763,81
790228,91
č. 165
987778,46
790230,27
č. 136
987779,91
790210,48
č. 137
987764,76
790209,70
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 Stavba byla provedena v souladu se stanovisky dotčených orgánů. Obecné požadavky na
výstavbu byly dodrženy. Stavební úřad při závěrečné kontrolní prohlídce nezjistil závady
bránící bezpečnému užívání stavby. Skutečné provedení stavby nebo její užívání nebude
ohrožovat život a veřejné zdraví, život nebo zdraví zvířat, bezpečnost anebo životní
prostředí.
 S provedenými nepodstatnými odchylkami stavební úřad souhlasí.
Protože odbor stavební úřad Magistrátu města Mostu po přezkoumání předložených dokladů
a při závěrečné kontrolní prohlídce nezjistil závady bránící bezpečnému užívání stavby ani
rozpor s podmínkami § 122 odst. 3 stavebního zákona, vydal kolaudační souhlas, který je
dokladem o povoleném účelu užívání stavby.

Poučení
Kolaudační souhlas není podle § 122 odst. 3 stavebního zákona správním rozhodnutím a nelze se
proto proti němu odvolat.
Souhlas lze přezkoumat v přezkumném řízení, které lze zahájit do jednoho roku ode dne, kdy
souhlas nabyl právních účinků. Rozhodnutí ve věci v přezkumném řízení v prvním stupni nelze
vydat po uplynutí 15 měsíců ode dne, kdy souhlas nabyl právních účinků.

Ing. Stanislav Franta
vedoucí odboru stavební úřad
Magistrátu města Mostu
Příloha pro stavebníka:
- ověřená dokumentace skutečného provedení stavby
Obdrží:
Stavebník:
Statutární město Most, zastoupené Ing. Olgou Vyleťalovou, vedoucí odboru investic Magistrátu
města Mostu, Radniční č. p. 1/2, 434 01 Most 1
Dotčené orgány:
Krajská hygienická stanice Ústeckého kraje, územní pracoviště Most, IDDS: 8p3ai7n
sídlo: J. E. Purkyně č. p. 270/5, 434 01 Most 1
Magistrát města Mostu, odbor správních činností, Radniční č. p. 1/2, 434 01 Most 1
Ostatní:
Statutární město Most, zastoupené Ing. Františkem Svobodou, vedoucím odboru městského
majetku Magistrátu města Mostu, Radniční č. p. 1/2, 434 01 Most 1
Povodí Ohře, státní podnik, IDDS: 7ptt8gm
sídlo: Bezručova č. p. 4219, 430 03 Chomutov 3
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