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VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
ROZHODNUTÍ
Městský úřad Žamberk, odbor životního prostředí a zemědělství jako vodoprávní úřad věcně
příslušný podle ustanovení § 104 odst. 2 písm. c) a ustanovení § 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 místně příslušný podle ustanovení § 11 zákona
č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů a dále jako příslušný speciální
stavební úřad podle ustanovení § 15 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a
stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“),
Obci Helvíkovice (IČ 00580929, CZ-NACE 841100), se sídlem Helvíkovice 3,
564 01 ŽAMBERK

vydává stavební povolení
podle ustanovení § 15 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve
znění pozdějších předpisů, a ustanovení § 115 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování
a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, k provedení stavby vodního díla „Kanalizace
Helvíkovice“, na pozemcích stavební parc. č. 8/1, 34, 35, 36, 42, 49, 52, 58, 63, 82, 85/2 a na
pozemcích parc. č. 1475/2 (pozemek ve zjednodušené evidenci parc. č. 1475/2), 60/2, 66,
60/1, 1435/1 (pozemek ve zjednodušené evidenci parc. č. 1435), 1091/5, 1153/9 (pozemek ve
zjednodušené evidenci parc. č. 1153/9 a 1435), 1153/8, 1153/7 (pozemek ve zjednodušené
evidenci parc. č. 1153/7 a 1435), 1153/5, 1155/2, 1153/4, 1425/4, 19/8, 19/9, 1202/6, 19/11,
19/12, 19/13, 1452/1, 1042, 991/6, 1467/1, 1468/8, 1467/4, 1543/1, 1546/2, 1546/1, 60/3,
1475/1, 69/1, 86/1 (pozemek ve zjednodušené evidenci parc. č. 98, 1471), 81/4, 83/2, 81/1,
83/1, 1469, 86/1 (pozemek ve zjednodušené evidenci parc. č. 100, 101 a 102/1), 102/5, 86/3,
86/2 (pozemek ve zjednodušené evidenci parc. č. 100, 102/1 a 101), 1470, 106/1, 131/1,
1478/1, 129/2, 134, 129/1, 135/3, 135/1, 1477, 1544/11 (pozemek ve zjednodušené evidenci
parc. č. 1544/13 a 1544/15), 1543/3, 199/1, 829, 793/4, 159, 160, 1502/9, 1502/10, 86/1
(pozemek ve zjednodušené evidenci parc. č. 86 a 97), 143/2, 1479/1, 86/2, 128, 141, 140/1,
138, 1543/2, 200/12, 200/1, 200/11, 201/4, 223/1, 223/2, 1490, 224, 226/1, 233/1, 233/2,
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1480, 1479/2, 155, 156/1, 1544/11 (pozemek ve zjednodušené evidenci parc. č. 1544/13 a
1544/15), 1506/2, 1506/1, 1486, 177/2, 177/1, 172/2, 171, 167/1, 115/1 (pozemek ve
zjednodušené evidenci parc. č. 146/1 a 146/2), 1465/10, 836/5, 836/7, 836/2, 838, 1462/1,
840/1, 334/11 v kat. území Helvíkovice a na pozemcích parc. č. 2490, 3878/1, 3883, kat.
území Žamberk, obci Helvíkovice a Žamberk, okres Ústí nad Orlicí, kraj Pardubický (číslo
hydrologického pořadí 1-02-01-009, číslo hydrogeologického rajónu 426 - Kyšperská
synklinála).

Údaje o stavbě vodního díla:
Stavební objekt SO 01 – Stoková síť
 stoky A (délka 36,5 m), A 1 (délka 15,1 m) na pozemcích v kat. území Helvíkovice
Druh stokové sítě ………………………………………………………
Materiál …………………………………………...……………..….
Povolované vodní dílo ……………………………………………….

gravitační
DN 400
stoková síť

 C (délka 229,6 m), D (délka 310,3 m), D.1 (délka 46 m), D.2 (délka 50 m), D.3 (délka
67 m), E (délka 111,6 m) na pozemních v kat. území Helvíkovice
Druh stokové sítě ………………………………………………………
Materiál …………………………………………...……………..….
Povolované vodní dílo ……………………………………………….

gravitační
DN 300
stoková síť

Stavební objekt SO 02 – Čerpací stanice ČS 1
Druh stanice ………………………………………………………
čerpací stanice
Projektovaný výkon ……………………..…………………………….……..
4 l/s
Stavební objekt SO 03 – Výtlak V.1 na pozemcích v kat. území Helvíkovice
Druh stokové sítě ……………………………………………………..……
tlaková
Celková délka kanalizační stoky ……………………..…………………..
387,7 m
Materiál …………………………………………...……………..….
DN 90
Povolované vodní dílo ……………………………………………….
stoková síť
Stavební objekt SO 05 – Čerpací stanice ČS 2
Druh stanice ………………………………………………………… čerpací stanice
Projektovaný výkon ……………………..…………………………………..
4 l/s
Stavební objekt SO 07 – Výtlak V.2 na pozemcích v kat. území Helvíkovice
Druh stokové sítě …………………………………………………………
tlaková
Celková délka kanalizační stoky ……………………..……………………..
3m
Materiál …………………………………………...…………………....….
DN 90
Povolované vodní dílo ………………………………………….………. stoková síť
Stavební objekt SO 08 – Stoková síť
 stoky T (délka 1521,9 m), T.2 (délka 308,7 m), T.3 (délka 246,8 m), na pozemcích v kat.
území Helvíkovice
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Druh stokové sítě ………………………………………………………
Materiál …………………………………………...……………..….
Povolované vodní dílo ……………………………………………….

tlaková
DN 90
stoková síť

 stoky T.0 (délka 185,1 m), T.1 (délka 95,6 m), T.2.1 (délka 47,6 m), T.2.2 (délka
342,9 m), T.3.1 (délka 119,3 m) T.4 (délka 249,2 m), T.5 (délka 96,8 m), na pozemcích
v kat. území Helvíkovice
Druh stokové sítě ………………………………………………………
Materiál …………………………………………...……………..….
Povolované vodní dílo ……………………………………………….

tlaková
DN 90
stoková síť

Stavební objekt SO 09 – Podružné tlakové propoje
Druh stokové sítě …………………………………………………………
tlaková
Celková délka kanalizační stoky ……………………..…………………….. 362,9 m
Materiál …………………………………………...…………………....….
DN 63
Povolované vodní dílo ………………………………………….………. stoková síť
Stavební objekt SO 10 – Domovní čerpací stanice
Celkový počet ……………………………………..……………………..

52 ks

Kanalizační soustava …………………………..
kanalizace pro veřejnou potřebu
Charakter kanalizační soustavy ………………………………….. oddílná, jednotná
Pro provedení stavby vodního díla kanalizace se podle ustanovení § 15 odst. 3 vodního
zákona a ustanovení § 115 odst. 1 stavebního zákona současně stanoví tyto podmínky a
povinnosti:
1. Stavba bude provedena podle podmínek tohoto povolení, projektové dokumentace
ověřené vodoprávním úřadem (zpracována v měsíci prosinci 2009, č. zakázky 5400;
autorizoval Ing. Martin Herman, Na Jezírkách 304, 500 11 Hradec Králové autorizovaný inženýr pro stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství autorizace 0601853). Případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení
vodoprávního úřadu.
2. Při provádění stavby je nutno dodržet právní předpisy týkající se bezpečnosti a
ochrany zdraví při práci, zejména pak mimo jiné nařízení vlády č. 591/2006 Sb.
o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na
staveništích.
3. Při provádění stavby vodního díla budou dodrženy technické požadavky na stavbu
kanalizace podle vyhlášky č. 428/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 274/2001 Sb.,
o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon
o vodovodech a kanalizacích), ve znění pozdějších předpisů.
4. Stavba bude prováděna dodavatelsky stavebním podnikatelem, který má oprávnění
tyto stavební nebo montážní práce provádět, a který při její realizaci zabezpečí
odborné vedení provádění stavby stavbyvedoucím.
5. Před zahájením stavby je stavebník povinen na viditelném místě u vstupu na staveniště
umístit štítek o povolení stavby a ponechat jej tam až do dokončení stavby, případně
do vydání kolaudačního souhlasu. Štítek musí být chráněn před povětrnostními vlivy,
aby údaje na něm uvedené zůstaly čitelné.
3

Pokračování č.j.: 9664/2010/ZPZE-9/231.8/MAIJ-100

6. Stavebník zajistí vytyčení prostorové polohy stavby osobou, která je k tomu
oprávněna podle zvláštního právního předpisu.
7. Stavebník je povinen vodoprávnímu úřadu předem oznámit termín zahájení stavby,
název a sídlo stavebního podnikatele, který bude stavbu provádět. Případné změny
v těchto skutečnostech oznámí neprodleně vodoprávnímu úřadu.
8. Provedení stavby je vázáno na splnění podmínek taxativně uvedených v závazném
stanovisku j zásahu do přírodního parku „Orlice“ vydaném Městským úřadem
Žamberk pod č.j.: 22754/2008/ZPZE/246.2.2/OPK/DIVJ-S033 ze dne 25. září 2008.
Závazné stanovisko je vydáno za těchto podmínek:
a) V průběhu stavby a jejího provozu budou dodržovány obecné podmínky ochrany systému
ekologické stability dle § 4, ochrany rostlin a živočichů dle § 5, ochrany dřevin podle § 7,
8, 9 a ochrany krajinného rázu podle § 12 zákona,
b) po dokončení stavby bude z dotčeného území přírodního parku „Orlice“ odstraněn
veškerý nepoužitý stavební materiál a odpad, bude proveden celkový úklid,
c) při stavbě nesmí docházet k nadměrnému úhynu rostlin a ke zraňování a úhynu živočichů
nebo ničení jejich biotopů,
d) odstraněná ornice bude použita k zásypu výkopů a rýh, k terénním úpravám nebo
odvezena na určenou skládku, bude provedeno zatravnění v okolí stavby.

9. Provedení stavby je vázáno na splnění podmínek taxativně uvedených v souhlasu
s navrženou stavbou kanalizace vydaném Městským úřadem Žamberk pod
č.j.: 26964/2008/ZPZE/FALM/ZEM-lin.16 ze dne 18. listopadu 2008. Souhlas je
vydán za těchto podmínek:
a) Projednat včas zamýšlené provádění prací s vlastníky, uživateli, případně nájemci
zemědělských pozemků.
b) Provádět práce na pozemcích především v době vegetačního klidu a po jejich skončení
uvést dotčené plochy do původního stavu, provádět práce tak, aby na zemědělském
půdním fondu (dále jen „ZPF“) a jeho vegetačním krytu došlo k co nejmenším škodám.
c) Skrývat odděleně svrchní kulturní vrstvu půdy, popř. i hlouběji uložené zúrodnění
schopné zeminy na celé dotčené ploše a postarat se o jejich hospodárné využití nebo
řádné uskladnění pro účely rekultivace anebo zajistit na vlastní náklad jejich odvoz a
rozprostření na plochy určené orgánem ZPF.
d) Učinit opatření k zabránění niku pevných, kapalných a plynných látek poškozujících ZPF
a jeho vegetační kryt.

10. Provedení stavby je vázáno na splnění podmínek taxativně uvedených ve vyjádření
Národního památkového ústavu, územní odborné pracoviště v Pardubicích vydaném
pod značkou: NPU-361/2134/2010/TC ze dne 3.07.2010:
a)

b)
c)

Stavebník již v době přípravy stavby kontaktuje některé z archeologických pracovišť,
které je v dotčeném území oprávněno k provádění záchranných archeologických
výzkumů (dále jen ZAV). S tímto vybraným pracovištěm bude nejpozději 30 dnů před
zahájením zemních prací, uzavřena dohoda o podmínkách, za jakých bude ZAV
v prostoru stavby proveden. Stavebník bude NPÚ – ÚOP v Pardubicích a příslušný
krajský úřad (odbor kultury a památkové péče) informovat, s kým dohodu o provedení
ZAV uzavřel.V případě, že mezi stavebníkem a oprávněnou institucí nedojde k dohodě,
určí podmínky průzkumu krajský úřad.
Dokumentaci k plánované stavbě (v měřítku 1:1000, popř. 1:2880, není-li vzájemnou
dohodou určeno jinak) poskytne stavebník zhotoviteli výzkumu.
Stavebník nebo jím pověřený zástupce je povinen (přímo či prostřednictvím příslušného
obecního úřadu) neprodleně oznámit jakékoliv náhodné porušení archeologických situací
(nálezy zdiva, hrobových jam, jímek, apod.), stejně jako nálezy movité povahy (keramické
zlomky, kovy, kosti, apod.) zhotoviteli výzkumu. V případě jeho nezastižení je povinen
oznámit nález NPÚ ÚOP Pardubice či nejbližšímu muzeu. Terénní situace i movité
nálezy budou ponechány na místě bez dalších zásahů až do ohledání a provedení
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d)

dokumentace odborným pracovníkem, nejméně však po dobu 5 pracovních dní po učinění
oznámení.
Stavebník předloží archeologem vyhotovenou závěrečnou zprávu (popř. externí list) jako
doklad realizovaného záchranného výzkumu, a to zástupcům státní správy (samosprávy)
při kolaudačním souhlasu, popř. při předání stavby.

11. U stavby financované z veřejného rozpočtu, kterou provádí stavební podnikatel jako
zhotovitel, je stavebník povinen zajistit technický dozor stavebníka nad prováděním
stavby. Zároveň zajistí stavebník autorský dozor projektanta, popřípadě hlavního
projektanta, nad souladem prováděné stavby s ověřenou projektovou dokumentací.
12. Stavebník je povinen v dostatečném předstihu ohlásit vodoprávnímu úřadu tyto níže
uvedené fáze výstavby za účelem provedení kontrolní prohlídky stavby:
a) dokončení stavby, a to nejméně 30 dnů před záměrem započít s užíváním stavby.

13. Před zahájením stavby se investor přesvědčí, zda-li v zájmovém území nejsou žádná
cizí podzemní, nadzemní vedení nebo zařízení. Nachází-li se zde nějaké vedení či
zařízení, je investor povinen požádat jeho správce o vytyčení a stanovení stavebního
dozoru (zejména se jedná o společnost Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí,
a.s., ČEZ Distribuce a.s. a Telefónica O2 Czech Republic, a.s.)
14. Stavba vodního díla bude dokončena nejpozději do - 31.12.2013.
15. Po dokončení stavby (vodního díla) je stavebník povinen požádat vodoprávní úřad
o vydání kolaudačního souhlasu (podle ustanovení § 122 stavebního zákona). Stavba
může být užívána pouze na základě kolaudačního souhlasu.
16. Žádost o kolaudační souhlas (podle ustanovení § 122 stavebního zákona) stavebník
podává na formuláři, jehož obsahové náležitosti jsou stanoveny vyhláškou. K žádosti
se mimo jiné připojí tyto přílohy:
a) Doklady o vytýčení prostorové polohy stavby (vytyčovací protokol, vytyčovací výkres).
b) Doklad o zaměření skutečného provedení stavby v platné katastrální mapě včetně
polohopisných souřadnic X, Y v souřadnicovém systému Jednotné trigonometrické sítě
katastrální (S-JTSK).
c) Doklady o výsledcích předepsaných zkoušek a měření (zkouška vodotěsnosti).
d) Doklady o ověření požadovaných vlastností stavebních výrobků, materiálů a konstrukcí.

Toto povolení pozbývá platnosti, jestliže stavba nebude zahájena do dvou let ode dne, kdy
nabylo právní moci.
Účastníkem řízení podle ustanovení § 27 odst. 1 správního řádu je
- Obec Helvíkovice (IČ 00580929), Helvíkovice 3, 564 01 ŽAMBERK (v zastoupení
obchodní společnosti VIS Vodohospodářsko-inženýrské služby, spol. s.r.o., se sídlem Na
Střezině 1079, 500 03 HRADEC KRÁLOVÉ)

Odůvodnění
Městský úřad Žamberk, odbor životního prostředí a zemědělství jako příslušný vodoprávní
úřad obdržel dne 9. dubna 2010 žádost Obce Helvíkovice (IČ 00580929, CZ-NACE 841100),
se sídlem Helvíkovice 3, 564 01 ŽAMBERK (v zastoupení obchodní společnosti VIS
Vodohospodářsko-inženýrské služby, spol. s.r.o., se sídlem Na Střezině 1079, 500 03
HRADEC KRÁLOVÉ) o povolení ve věci „Kanalizace Helvíkovice“, kat. území Helvíkovice,
podle ustanovení § 15 vodního zákona.

5

Pokračování č.j.: 9664/2010/ZPZE-9/231.8/MAIJ-100

Vzhledem k tomu, že žádost neobsahovala všechny potřebné náležitosti podklady, které jsou
nutné pro posouzení věci, Městský úřad Žamberk, jako příslušný vodoprávní úřad vyzval
zástupce žadatele telefonicky k odstranění nedostatků podání. Následně celou záležitost se
žadatelem projednal a dne 25. května 2010 byla žádost doložena potřebnými doklady.
Podle ustanovení § 115 vodního zákona, příslušných ustanovení stavebního zákona a zákona
č. 500/2004 Sb. správního řádu, ve znění pozdějších předpisů oznámil Městský úřad Žamberk
jako příslušný vodoprávní úřad zahájení vodoprávního řízení všem známým účastníkům
řízení i dotčeným správním úřadům oznámením č.j.: 9664/2010/ZPZE-4/231.8/MORJ ze dne
25. června 2010. Vodoprávní úřad v tomto případě upustil od ústního jednání spojeného
s místním šetřením a v souladu s ustanovením § 36 odst. 3 zákona o správním řádu dal
možnost účastníkům řízení vyjádřit se k podkladům pro vydání rozhodnutí. Termín pro
seznámení s podklady byl stanoven do 28. července 2010. K dnešnímu dni se žádný z
účastníků k výše uvedeným podkladům pro rozhodnutí nevyjádřil.
V rámci celého vodoprávního řízení byly mimo jiné k záměru stavby předloženy tyto
písemnosti orgánů státní správy (popř. správce povodí):
a) Územní rozhodnutí vydané Městským úřadem Žamberk pod č.j 27146/2008/STAV-7 ze
dne 26. ledna 2009.
b) Změna územního rozhodnutí vydané Městským úřadem Žamberk pod č.j
17692/2010/STAV-3 ze dne 12. července 2010 (nabylo právní moci dne 17. srpna 2010).
c) Souhlas místně příslušného stavebního úřadu podle ustanovení § 120 odst. 2 stavebního
zákona s předmětnou stavbou vodního díla vydaný Městským úřadem Žamberk pod č.j.:
27146/2008/STAV-8 ze dne 4. března 2009.
d) Rozhodnutí Krajského úřadu Pardubického kraje, odboru dopravy a silničního
hospodářství vydané pod č.j.: ODSH-39648/2008-Ky ze dne 12. září 2008.
e) Stanovisko Krajského úřadu Pardubického kraje, odboru životního prostředí a zemědělství
k vlivu záměru na evropsky významné lokality vydané pod č.j.: 34684/2008/OŽPZ/Le ze
dne 28. července 2008.
f) Sdělení Krajského úřadu Pardubického kraje, odboru životního prostředí a zemědělství dle
zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí vydané pod č.j.:
KrÚ 39097-2/2008/OŽPZ/ST ze dne 4. září 2008.
g) Rozhodnutí Městského úřadu Žamberk, odboru správní a dopravy pod č.j.:
21296/2008/SPDO/VRAK ze dne 29. září 2008.
h) Souhrnné stanovisko Městského úřadu Žamberk, odboru životního prostředí a
zemědělství, vydané pod č.j.: 21297/2008/ZPZE/DIVJ/SOU/159 ze dne 15. září 2008.
i) Souhlas s navrženou stavbou kanalizace Helvíkovice Městského úřadu Žamberk, odboru
životního prostředí a zemědělství, vydané pod č.j.: 26964/2008/ZPZE/FALM/ZEM-lin.16
ze dne 18. listopadu 2008.
j) Závazné stanovisko k zásahu do přírodního parku „Orlice“ vydané Městským úřadem
Žamberk,
odborem
životního
prostředí
a
zemědělství,
pod
č.j.:
22754/2008/ZPZE/246.2.2/OPK/DIVJ-S033 ze dne 25. září 2008.
k) Závazné stanovisko k umístění stavby nebo využití území do 50 m od okraje lesa vydané
Městským úřadem Žamberk, odborem životního prostředí a zemědělství, pod č.j.:
23010/2008/ZPZE/FALM/LES-ZS.51 ze dne 29. září 2008.
l) Vyjádření archeologického oddělení vydané Národním památkovým ústavem, územní
odborné pracoviště v Pardubicích pod značkou: NPU-361/2134/2010/TC ze dne
3. července 2010.
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m) Sdělení ke stavbě Městského úřadu Žamberk, odbor regionálního rozvoje a územního
plánování, z hlediska památkové péče vydané pod č.j.: 17930/2010/REUP ze dne
2. července 2010.
n) Závazné stanovisko Krajské hygienické stanice Pardubického kraje vydané pod č.j.
58,672/10/UO-HOK/2.5 ze dne 3. března 2010.
o) Závazné stanovisko Hasičského záchranného sboru Pardubického kraje, územní odbor
Ústí nad Orlicí vydané pod č.j.: HSPA-138-37/2010 ze dne 20. ledna 2010.
p) Vyjádření správce povodí vydané Povodím Labe, státní podnik Hradec Králové pod zn.:
PVZ/10/822/Hv/0 ze dne 10. února 2010 a PVZ/10/7637/Hv/0 ze dne 19. dubna 2010.
Poloha vodního díla (kanalizace) byla orientačně určena pomocí software Ministerstva
zemědělství (Editor vodoprávní evidence) v souladu s platnou konvencí (liniové stavby)
v souřadnicích X, Y označující polohopisnou složku v souřadnicovém systému Jednotné
trigonometrické sítě katastrální (S-JTSK), takto:
SO 01 – Stoková síť A



Začátek X = -599198; Y = -1060285 (formát souřadnic - GIS)
Konec X = -599181; Y = -1060256 (formát souřadnic - GIS)

SO 01 – Stoková síť A.1



Začátek X = -599197; Y = -1060288 (formát souřadnic - GIS)
Konec X = -599207; Y = -1060276 (formát souřadnic - GIS)

SO 01 – Stoková síť C



Začátek X = -598904; Y = -1059604 (formát souřadnic - GIS)
Konec X = -598712; Y = -1059490 (formát souřadnic - GIS)

SO 01 – Stoková síť D



Začátek X = -598970; Y = -1059511 (formát souřadnic - GIS)
Konec X = -598889; Y = -1059309 (formát souřadnic - GIS)

SO 01 – Stoková síť D.1



Začátek X = -598950; Y = -1059413 (formát souřadnic - GIS)
Konec X = -598924; Y = -1059449 (formát souřadnic - GIS)

SO 01 – Stoková síť D.2



Začátek X = -598950; Y = -1059413 (formát souřadnic - GIS)
Konec X = -598979; Y = -1059374 (formát souřadnic - GIS)

SO 01 – Stoková síť D.3



Začátek X = -598898; Y = -1059390 (formát souřadnic - GIS)
Konec X = -598860; Y = -1059446 (formát souřadnic - GIS)

SO 01 – Stoková síť E



Začátek X = -599270; Y = -1059960 (formát souřadnic - GIS)
Konec X = -599351; Y = -1059966 (formát souřadnic - GIS)

SO 02 - Čerpací stanice


X = -599193; Y = -1060289 (formát souřadnic - GIS)
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SO 03 – výtlak V 1



Začátek X = -599235; Y = -1060312 (formát souřadnic - GIS)
Konec X = -598965; Y = -1060082 (formát souřadnic - GIS)

SO 05 - Čerpací stanice 2


X = -599035; Y = -1060132 (formát souřadnic - GIS)

SO 08 – Stoková síť T



Začátek X = -600407; Y = -1060377 (formát souřadnic - GIS)
Konec X = -599259; Y = -1060195 (formát souřadnic - GIS)

SO 08 – Stoková síť T.0



Začátek X = -599361; Y = -1060373 (formát souřadnic - GIS)
Konec X = -599520; Y = -1060357 (formát souřadnic - GIS)

SO 08 – Stoková síť T.1



Začátek X = -599743; Y = -1060239 (formát souřadnic - GIS)
Konec X = -599747; Y = -1060331 (formát souřadnic - GIS)

SO 08 – Stoková síť T.2



Začátek X = -599762; Y = -1060428 (formát souřadnic - GIS)
Konec X = -599978; Y = -1060288 (formát souřadnic - GIS)

SO 08 – Stoková síť T.2.1



Začátek X = -599847; Y = -1060411 (formát souřadnic - GIS)
Konec X = -599848; Y = -1060363 (formát souřadnic - GIS)

SO 08 – Stoková síť T.2.2



Začátek X = -600095; Y = -1060618 (formát souřadnic - GIS)
Konec X = -599975; Y = -1060333 (formát souřadnic - GIS)

SO 08 – Stoková síť T.3



Začátek X = -599826; Y = -1060145 (formát souřadnic - GIS)
Konec X = -599981; Y = -1060235 (formát souřadnic - GIS)

SO 08 – Stoková síť T.3.1



Začátek X = -600114; Y = -1060154 (formát souřadnic - GIS)
Konec X = -599999; Y = -1060164 (formát souřadnic - GIS)

SO 08 – Stoková síť T.4



Začátek X = -599132; Y = -1059573 (formát souřadnic - GIS)
Konec X = -599007; Y = -1059770 (formát souřadnic - GIS)

SO 08 – Stoková síť T.5



Začátek X = -599287; Y = -1060293 (formát souřadnic - GIS)
Konec X = -599197; Y = -1060291 (formát souřadnic - GIS)
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Správní poplatek ve výši 3 000,- Kč - stanovený pevnou částkou v položce 17 sazebníku
zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, byl uhrazen
před provedením úkonu správního úřadu dne 02.07.2010.
Na základě výše uvedeného vodoprávní úřad v dané věci rozhodl tak, jak je uvedeno ve
výroku.
Účastníci řízení podle ustanovení § 27 právního řádu jsou:
-

Město Žamberk
Pardubický kraj
Česká republika – Lesy České
republiky s.p.
Česká republika – Povodí Labe, s.p.
Česká republika – Pozemkový fond
České republiky
Česká republika - Ředitelství silnic a
dálnic ČR
ČEZ Distribuce, a.s.
Telefónica O2 Czech Republic, a. s.
TS Žamberk s.r.o.
Správa a údržba silnic Pardubického
kraje
VČP Net, s. r. o.
VENCL – SERVIS, Vodovody a
kanalizace s.r.o.
Vodovody a kanalizace Jablonné nad
Orlicí a.s.
Bařinová Viluše
Bednář Josef
Bednář Milan
Bednář Václav
Bednářová Jana
Bek Karel
Béňa Ladislav
Beran Václav
Bodnár Martin
David Radovan
Davidová Markéta
Diblíková Eva
Divíšek Miroslav
Divíšková Ludmila
Doubrava Ivan
Doubravová Ivana
Dražkovič Miroslav
Dražkovičová Jiřina
Drozd Aleš RSDr.
Drozdová Eliška
Dušek Miloslav
Dušková Erika
Dvořák Josef
Dvořák Martin
Felcman Miroslav
Fikera Jan, Ing.

-
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Foukalová Ludmila
Frýba Tomáš Ing.
Gabriš Artur
Gabriš Gabriel
Gabrišová Denisa
Gabrišová Halina
Grygarová Jaroslava
Hanyk František
Hladký Petr
Hollá Marta
Hollý Dušan Ing.
Holubářová Marie
Hovad Jiří
Hubáček Jaroslav
Hubená Barbora, Mgr.
Hubený Josef, Ing.
Huška Vladimír
Hušková Kamila
Hynek Michal
Chaloupková Alena
Chaloupka Václav
Chaloupka Václav, Ing.
Chaloupková Oldřiška
Jeništa Jaromír
Jeništová Věra
Juliš Pavel
Kalášková Oldřiška
Klofáčová Božena
Knop Václav
Kolář Ivan
Kolářová Věra, Ing.
Kotyza Jiří
Kovář Michal
Kozák Miloš
Křenek Jiří
Křenek Pavel
Křenková Karolína
Kubíček Jan
Kubíčková Jana
Kudrová Hana
Labudík Dušan
Labudíková Zdeňka
Lotová Marcela
Malinová Anežka
Malinová Eva, RNDr.

Pokračování č.j.: 9664/2010/ZPZE-4/231.8/MORJ

-

Masaříková Božena
Matyáš Antonín
Matyáš František
Matyáš Jiří
Matyáš Josef
Matyášová Dana
Matyášová Jaroslava
Matyášová Marie
Mík Josef
Míková Eva
Míková Marie
Mikulášová Anna
Nepraš Josef
Neprašová Eva
Pánek František
Pánková Helena
Parish David Antony
Pech Antonín
Pospíšilová Petra
Pospíšilová Petra, Mgr.
Ráb Jiří
Rábová Anna
Roček Jiří
Roček Jiří
Rousová Pavlína
Stavjaník David
Stavjaník Marek
Stejskalová Anna

-

Šalanská Jiřina, Ing.
Šalanský Petr, MVDr.
Šeda Jaromír
Šiffel Zdeněk
Šimková Dana
Šindelář Karel
Šindelář Miroslav
Šnajdr Jindřich
Šnajdrová Anna
Švábová Františka
Šveibr Josef
Šveibrová Marta
Tolášová Pavla Ing.
Toman Jan
Toman Jiří
Toman Vladislav
Tomšová Marie, Mgr.
Typltová Marie
Urbánek Miroslav
Urbánková Helena
Vacek Richard
Veselá Helena
Vítek Josef
Vobořilová Alena JUDr.
Votroubková Radka, Mgr.
Žabka Jiří
Žabková Eva
Žabková Hana

Poučení o odvolání
Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení podat odvolání ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho
oznámení. Jestliže si adresát uloženou písemnost ve lhůtě 10 dnů ode dne, kdy byla
k vyzvednutí připravena nevyzvedne, písemnost se považuje za doručenou posledním dnem
této lhůty. O odvolání rozhoduje Krajský úřad Pardubického kraje, odvolání se podává u
Městského úřadu Žamberk, odbor životního prostředí a zemědělství, Masarykovo nám. 166,
564 01 ŽAMBERK.
Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší
ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné. Odvolání musí mít
náležitosti uvedené v § 37 odst. 2 a musí obsahovat údaje o tom, proti kterému rozhodnutí
směřuje, v jakém rozsahu ho napadá a v čem je spatřován rozpor s právními předpisy nebo
nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo.
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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.

Otisk úředního razítka

Ing. Pavel Schöps
vedoucí oddělení vodního hospodářství

Přílohy pro stavebníka
2 x Projektová dokumentace stavby „Kanalizace Helvíkovice“ ověřená ve stavebním řízení
(obdrží po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí)
1 x Štítek „Stavba povolena“ s uvedením údajů podle ustanovení § 7 vyhlášky č. 526/2006
Sb., kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona, ve znění pozdějších
předpisů (obdrží po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí)

Upozornění!
Vyvěšení této V E Ř E J N É V Y H L Á Š K Y bezodkladně po jejím obdržení po dobu 15 dnů (v souladu
s ustanovením § 25 správního řádu) způsobem v místě obvyklým zajistí Městský úřad Žamberk a Obecní
úřad Helvíkovice. Veřejnou vyhlášku je nutné zveřejnit též způsobem umožňujícím dálkový přístup.
Uvedený městský a obecní úřad zároveň žádáme, aby po uplynutí lhůty pro vyvěšení, resp. zveřejnění byla
veřejná vyhláška neprodleně vrácena vodoprávnímu úřadu a to s potvrzením o dni vyvěšení a sejmutí.

Vyvěšeno dne ……………………….

Sejmuto dne ………………………

……………………………………
Razítko a podpis oprávněné osoby
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Doručí se:
Účastníci vodoprávního řízení - podle ustanovení § 27 odst. 1 správního řádu (doporučeně do
vlastních rukou nebo zmocněnci na doručenku):

-

Obec Helvíkovice, Helvíkovice 3, 564 01 ŽAMBERK
VIS Vodohospodářsko- inženýrské služby, spol. s.r.o., Na Střezině 1079, 500 03
HRADEC KRÁLOVÉ

Účastníci vodoprávního řízení - podle ustanovení § 27 odst. 2 správního řádu (veřejnou vyhláškou
vyvěšenou na úřední desce příslušných obecních úřadů)

Dotčené orgány (doporučeně):
-

Ministerstvo životního prostředí, orgán ochrany přírody, Vršovická 65 - Vršovice, 100 10
PRAHA 10
Krajský úřad Pardubického kraje, silniční správní úřad, Komenského nám. 125,
532 11 PARDUBICE
Krajská hygienická stanice Pardubického kraje, Územní pracoviště Ústí nad Orlicí,
ul. Smetanova 1390, 562 01 ÚSTÍ NAD ORLICÍ
Městský úřad Žamberk, odbor správní a dopravy, Masarykovo nám. 166,
564 01 ŽAMBERK
Městský úřad Žamberk, obecný stavební úřad, Masarykovo nám. 166, 564 01 ŽAMBERK
Městský úřad Žamberk, orgán památkové péče, Masarykovo nám. 166,
564 01 ŽAMBERK
Městský úřad Žamberk, orgán ochrany přírody, Masarykovo nám. 166,
564 01 ŽAMBERK
Městský úřad Žamberk, orgán ochrany zemědělského půdního fondu,
Masarykovo nám. 166, 564 01 ŽAMBERK
Městský úřad Žamberk, orgán státní správy lesů, Masarykovo nám. 166,
564 01 ŽAMBERK
Hasičský záchranný sbor Pardubického kraje, územní odbor Ústí nad Orlicí, Hylváty 5,
562 03 ÚSTÍ NAD ORLICÍ
Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Pardubicích, Zámek 4,
531 16 PARDUBICE

Obecní úřady příslušných obcí - § 25 odst. 3 správního řádu (pro vyvěšení na úřední desku a
zveřejnění způsobem umožňujícím dálkový přístup):
- Městský úřad Žamberk, Masarykovo nám. 166, 564 01 ŽAMBERK
- Obecní úřad Helvíkovice, Helvíkovice 3, 564 01 ŽAMBERK
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