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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 (dále jen „správní řád“) 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“),
obchodní společnosti Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí, a. s., se sídlem
Slezská 350, 561 64 JABLONNÉ NAD ORLICÍ (IČ 48173398, CZ-NACE 360000),

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
„Helvíkovice – prodloužení vodovodu u firmy UNIKOVO“ na pozemcích parc. č. 898/2
(pozemek ve zjednodušené evidenci parc. č. 935, 936/1, 938) a 898/1 (pozemek ve
zjednodušené evidenci parc. č. 938 a 978), kat. území Helvíkovice, obec Helvíkovice, okres
Ústí nad Orlicí, kraj Pardubický (číslo hydrologického pořadí 1-02-01-027, hydrogeologický
rajón 4261 – Kyšperská synklinála v povodí Orlice, název vodního útvaru Kyšperská
synklinála v povodí Orlice, identifikační číslo útvaru podzemní vody 42610).
Údaje o povolené stavbě vodního díla:
Vodovodní řad
Druh vodovodního řadu ……………………………………………...….. přívodní síť
Materiál…………………..……... PE 6/4“ (DN 40) - SRD 11 (PE100 ROBUST PIPE)

Pokračování č.j.: 30607/2011/ZPZE-8/231.8/KOSP-10

Celková délka vodovodního řádu ………………………………………….

104 m

Příslušnost k systém vodovodu …………………………………………… skupinový
Účel užití vody ……………………………………………
zásobování obyvatelstva
Účel užívání stavby vodního díla:
Zajištění zásobování obyvatelstva vodou – části obce Helvíkovice a to prostřednictvím
vodovodu pro veřejnou potřebu.
Pro provedení stavby vodního díla se podle ustanovení § 15 odst. 3 vodního zákona a
ustanovení § 115 odst. 1 stavebního zákona současně stanoví tyto podmínky a povinnosti:
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Stavba bude provedena podle podmínek a povinností tohoto povolení, projektové
dokumentace stavby (zpracována v měsíci říjnu 2011; autorizoval Ing. Martin Jiruf,
Kladská 1449, 562 06 ÚSTÍ NAD ORLICÍ- autorizovaný inženýr pro stavby vodního
hospodářství a krajinného inženýrství - autorizace 0701162) ověřené vodoprávním
úřadem. Případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení vodoprávního
úřadu.
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.
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.
Před zahájením stavby se stavebník přesvědčí, zda-li v zájmovém území nejsou žádná
cizí podzemní, nadzemní vedení nebo zařízení. V případě existence takového vedení
či zařízení, je stavebník povinen zajistit jeho vytýčení (zejména se jedná o obchodní
společnost - ČEZ Distribuce a.s.).
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.
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.
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.
Provedení stavby je vázáno na splnění podmínek taxativně uvedených v závazném
stanovisku vydaném Krajskou hygienickou stanicí Pardubického kraje se sídlem
v Pardubicích pod č.j.: KHSPA 09542/2011/HOK-UO ze dne 30. června 2011:
a) Před uvedením stavby do trvalého provozu bude předložen seznam použitých materiálů,
které přicházejí do styku s pitnou vodou spolu s výluhovými testy na tyto materiály.
b) Nejpozději při závěrečné kontrolní prohlídce bude předložen vyhovující výsledek
mikrobiologického rozboru vody z nového vodovodního řadu.

9. Stavba vodního díla bude dokončena nejpozději do - 31.12.2013.
10. Po dokončení stavby (vodního díla) je stavebník povinen požádat vodoprávní úřad
o vydání kolaudačního souhlasu (§ 122 stavebního zákona). Žádost o vydání
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kolaudačního souhlasu stavebník podává na formuláři, jehož obsahové náležitosti jsou
stanoveny vyhláškou. Stavba může být užívána pouze na základě kolaudačního
souhlasu.
11. Nejpozději při podání žádosti o kolaudační souhlas (§ 122 stavebního zákona) se mimo
jiné vodoprávnímu úřadu předloží tyto přílohy:
a) Doklady o vytýčení prostorové polohy stavby (vytyčovací protokol, vytyčovací výkres).
b) Doklady 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 (např. tlaková zkouška vodovodu).
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 jsou
-

Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí, a. s., Slezská 350, 561 64 JABLONNÉ NAD
ORLICÍ

Odůvodnění
Městský úřad Žamberk, odbor životního prostředí a zemědělství, jako příslušný vodoprávní
úřad obdržel dne 16. listopadu 2011 žádost obchodní společnosti Vodovody a kanalizace
Jablonné nad Orlicí, a. s., se sídlem Slezská 350, 561 64 JABLONNÉ NAD ORLICÍ, ve věci
povolení stavby „Helvíkovice – prodloužení vodovodu u firmy UNIKOVO“, kat. území
Helvíkovice. Žádost byla podána ve smyslu ustanovení § 15 vodního zákona.
Projektová dokumentace stavby (zpracována v měsíci říjnu 2011; autorizoval Ing. Martin
Jiruf, Kladská 1449, 562 06 ÚSTÍ NAD ORLICÍ- autorizovaný inženýr pro stavby vodního
hospodářství a krajinného inženýrství - autorizace 0701162) řeší prodloužení vodovodu u
firmy UNIKOVO na pozemcích parc. č. 898/2 (pozemek ve zjednodušené evidenci parc. č.
935, 936/1, 938) a 898/1 (pozemek ve zjednodušené evidenci parc. č. 938 a 978), kat. území
Helvíkovice, obec Helvíkovice, okres Ústí nad Orlicí, kraj Pardubický (číslo hydrologického
pořadí 1-02-01-027, hydrogeologický rajón 4261 – Kyšperská synklinála v povodí Orlice,
název vodního útvaru Kyšperská synklinála v povodí Orlice, identifikační číslo útvaru
podzemní vody 42610).
Podle ustanovení § 115 vodního zákona, příslušných ustanovení stavebního zákona a
správního řádu oznámil Městský úřad Žamberk jako příslušný vodoprávní úřad zahájení
vodoprávního řízení všem známým účastníkům řízení i dotčeným správním úřadům
oznámením č.j.: 30607/2011/ZPZE-3/231.8/MAIJ ze dne 30. listopadu 2011. Vzhledem
k tomu, že se účastnici řízení paní Markétě Davidové nepodařilo oznámení o zahájení
vodoprávního řízení prokazatelně doručit, zdejší vodoprávní úřad dal v souladu s ustanovením
§ 25 správního řádu prostřednictvím oznámení o uložení písemnosti č.j.: 30607/2011/ZPZE5/231.8/KOSP ze dne 10. ledna 2012 zveřejněném na úřední desce zdejšího úřadu, možnost
převzít předmětnou písemnost.
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

3

Pokračování č.j.: 30607/2011/ZPZE-8/231.8/KOSP-10

stanoven do 15. prosince 2011. Dne 5. prosince 2011 se přišel s podklady pro rozhodnutí
seznámit účastník řízení pan Radovan David. K dnešnímu dni se žádný z účastníků řízení
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 o umístění stavby vydané Městským úřadem Žamberk pod
č.j.: 21278/2011/STAV-6 dne 10. října 2011 (nabylo právní moci dne 15. listopadu 2011).
b) Souhlas o souladu navrhované stavby se záměry územního plánování místně příslušného
stavebního úřadu podle ustanovení § 15 odst. 2 stavebního zákona vydané Městským úřadem
Žamberk pod č.j.: 21278/2011/STAV-8 dne 16. února 2012.
c) Závazné stanovisko Krajské hygienické stanice Pardubického kraje se sídlem v Pardubicích,
územní pracoviště Ústí nad Orlicí vydané pod č.j.: KHSPA 09542/2011/HOK-UO dne
30. června 2011.
d) Závazné stanovisko k umístění stavby nebo využití území do 50 m od okraje lesa vydané
Městským úřadem Žamberk pod č.j.: 18287/2011/ZPZE/FALM/LES-ZS.38 dne 18. července
2011.
e) Závazné stanovisko dotčeného orgánu státní správy na úseku požární ochrany vydané Hasičským
záchranným sborem Pardubického kraje, územní odbor Ústí nad Orlicí pod č.j.: HSPA-9-496/2011
dne 4. července 2011.
f) Vyjádření správce povodí vydané Povodím Labe, státní podnik Hradec Králové pod
zn.: PVZ/11/16799/Sk/0 ze dne 21. června 2011.

Poloha vodního díla (Helvíkovice – prodloužení vodovodu u firmy UNIKOVO) 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:



Začátek X = -599625; Y = -1059937 (formát souřadnic - GIS)
Konec X = -599560; Y = -1059961 (formát souřadnic - GIS)

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 6. prosince 2011.
Na základě výše uvedeného vodoprávní úřad v dané věci rozhodl tak, jak je uvedeno ve
výroku.
Účastníci řízení podle ustanovení § 27 správního řádu jsou:
- Vodovody a kanalizace Jablonné nad
Orlicí a.s.
- Obec Helvíkovice
- ČEZ Distribuce, a.s.
- David Radovan
- Davidová Markéta

-
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Grygarová Jaroslava
Houdek Miroslav
Houdková Marie
Kalous Petr
Kalousová Hana
Svoboda Marian
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Poučení účastníků
Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení podat podle ustanovení § 81 odst. 1 a násl.
správního řádu odvolání ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho oznámení. Jestliže si adresát uložené
písemnosti 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 ustanovení § 37 odst. 2 správního řádu 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. Podané
odvolání nemá v souladu s ustanovením § 120 odst. 2 stavebního zákona odkladný účinek.
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
1 x Projektová dokumentace stavby “Helvíkovice – prodloužení vodovodu u fy Unikovo“
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)
Přílohy pro Obecní úřad Helvíkovice
1 x Projektová dokumentace stavby “Helvíkovice – prodloužení vodovodu u fy Unikovo“
ověřená ve stavebním řízení (obdrží po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí)
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Upozornění!
Vyvěšení této V E Ř E J N É V Y H L Á Š K Y okamžitě po jejím obdržení po dobu 15 dnů (v souladu
s ustanovením § 25 správního řádu) způsobem v místě obvyklým zajistí Obecní úřad Helvíkovice a Městský
úřad Žamberk. Veřejnou vyhlášku je nutné zveřejnit též způsobem umožňujícím dálkový přístup. Uvedené
úřady 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

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

- Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí, a. s., Slezská 350, 561 64 JABLONNÉ
NAD ORLICÍ
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
Krajská hygienická stanice Pardubického kraje, Územní pracoviště Ústí nad Orlicí,
ul. Smetanova 1390, 562 01 ÚSTÍ NAD ORLICÍ
Městský úřad Žamberk, obecný stavební úřad, Masarykovo náměstí 166, 564 01
ŽAMBERK
Městský úřad Žamberk, orgán ochrany přírody, Masarykovo nám. 166,
564 01 ŽAMBERK
Městský úřad Žamberk, orgán ochrany ZPF, Masarykovo nám. 166, 564 01 ŽAMBERK
Městský úřad Žamberk, orgán státní správy lesů, Masarykovo nám. 166,
564 01 ŽAMBERK

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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