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VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
o zahájení vodoprávního řízení
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“) Vám v souladu s ustanovením § 47 odst. 1 správního řádu oznamuje následující. Na
základě podání obce Helvíkovice (IČ 00580929, CZ-NACE 84110) se sídlem Helvíkovice 3,
564 01 ŽAMBERK (v zastoupení obchodní společností Multiaqua s.r.o., Veverkova 1343,
500 02 HRADEC KRÁLOVÉ) bylo zahájeno vodoprávní řízení o dodatečné povolení stavby
„Kanalizace Helvíkovice“, kat. území Helvíkovice. Žádost je projednávána podle ustanovení
§ 15 vodního zákona a ustanovení § 129 stavebního zákona.
Projektová dokumentace stavby pro dodatečné stavební povolení (zpracována v měsíci
červenci 2013 pod číslem zakázky M12/047; autorizoval Ing. Lubor Dítě, adresa Třída
Edvarda Beneše 1534/62, Hradec Králové – Nový Hradec Králové, 500 12 HRADEC
KRÁLOVÉ 12 - autorizovaný inženýr pro stavby vodního hospodářství a krajinného
inženýrství - autorizace 0602230) řeší dodatečné povolení stavby kanalizace pro veřejnou
potřebu v obci Helvíkovice (velikost zdroje znečištění - celkem cca 300 EO), neboť v průběhu
stavebních prací došlo k dílčím úpravám v trasách navržených stok a umístění domovních
čerpacích stanic. Tyto odchylky byly způsobeny na základě nepřesného podkladu katastrální
mapy, která není v současné době digitalizována a dále pak i také polohou stávajících
podzemních inženýrských sítí. Pro stavbu vodního díla ,,Kanalizace Helvíkovice“ bylo
v minulosti vydáno stavební povolení
rozhodnutím Městského úřadu Žamberk pod č.j. 9664/2010/ZPZE-9/231.8/MAIJ-100 dne
19. srpna 2010 (právní moci nabylo dne 24. září 2010) a to obci Helvíkovice (se sídlem
Helvíkovice 3, 564 01 ŽAMBERK - IČ 00580929).
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Stavba vodního díla se nově nachází na



pozemcích stavební parc. č. 22, 56, 81 a 85/1, vedené v katastru nemovitostí, kat. území
Helvíkovice,
pozemcích parc. č. 19/17, 19/18, 19/20, 19/34, 19/41, 24/1, 40, 51, 53, 60/8, 60/15, 69/6, 74
(pozemek ve zjednodušené evidenci parc. č. 88 a 89/2), 77 (pozemek ve zjednodušené evidenci
parc. č. 84), 79, 106/2, 125, 163/1, 164, 165, 172/1, 175, 199/2, 200/2, 200/9, 200/13, 205/5,
207/1, 227/1, 790/2, 837, 840/2, 991/8, 991/17, 1046, 1153/6, 1153/8, 1467/2, 1467/7, 1475/2
(pozemek ve zjednodušené evidenci parc. č. 49 a 56/1), 1489/1, 1541/1 (pozemek ve
zjednodušené evidenci parc. č. 1541), 1543/7, 1544/11 (pozemek ve zjednodušené evidenci
parc. č. 1544/28 a 1544/29), 4185 a 4412, vedené v katastru nemovitostí, kat. území
Helvíkovice,

obec Helvíkovice, okres Ústí nad Orlicí, kraj Pardubický (čísla hydrologických pořadí 1-0201-026, 1-02-01-027, 1-02-01-028 a 1-02-01-030, číslo hydrogeologického rajónu 4262 Kyšperská synklinála v povodí Orlice, název vodního útvaru povrchových vod - Divoká Orlice
po soutok s tokem Zdobnice, identifikační číslo vodního útvaru povrchových vod - 10265000).
Údaje o projednávané dodatečné stavbě vodního díla, která je rozdělena na následující
stavební objekty:
Stavební objekt SO 01 - Gravitační stoky
 stoka A (délka 38,9 m)
Druh stokové sítě ………………………………………………………
Materiál …………………………………………...……………..….
Povolované vodní dílo ……………………………………………….

gravitační
DN 400
stoková síť

 stoky C (délka 145,5 m), D (délka 230,9 m), D.2 (délka 82,7 m), D.3 (délka 71,1 m), D 4 (délka
48,1 m), E (délka 124,2 m), O (délka 40,7 m)
Druh stokové sítě ………………………………………………………
gravitační
Materiál (stoka O)……………………………….………...……………..….
DN 400
Materiál (stoky C, D, D.1, D.3, E)…………………………...……………..…
DN 300
Materiál (stoky D.2, D.4)…………………………...……………….……..….
DN 250
Povolované vodní dílo ……………………………………………….
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
Druh stokové sítě ……………………………………………………..……
Celková délka kanalizační stoky ……………………..…………………..
Materiál …………………………………………...……………..….
Povolované vodní dílo ……………………………………………….

tlaková
393,8 m
DN 90
stoková síť

Stavební objekt SO 08 – Stoková síť
 stoky T (délka 1471,1 m), T.2 (délka 270,5 m), T.3 (délka 234 m)
Druh stokové sítě ………………………………………………………
Materiál (stoka T a T.2)……………………………………...……………..….
Materiál (stoka T.3)……………………………………...……………..….
Povolované vodní dílo ……………………………………………….

tlaková
DN 90
DN 63
stoková síť

 stoky T.0 (délka 178,9 m), T.1 (délka 111 m), T.2.1 (délka 47,2 m), T.2.2 (délka
229,12 m), T.3.1 (délka 116,3 m) T.4 (délka 240,6 m), T.5 (délka 40,8 m)
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Druh stokové sítě ………………………………………………………
Materiál …………………………………………...……………..….
Povolované vodní dílo ……………………………………………….

tlaková
DN 63
stoková síť

Stavební objekt SO 09 - Podružné tlakové propoje
Druh stokové sítě …………………………………………………………
Celková délka kanalizační stoky ……………………..……………………..
Materiál …………………………………………...…………………....….
Povolované vodní dílo ………………………………………….……….

tlaková
714,1 m
DN 63
stoková síť

Stavební objekt SO 10 – Domovní čerpací šachty
Celkový počet ……………………………………..……………………..
50 ks
Materiál …………………………………………...……………
DN 800 s poklopem

Kanalizační soustava …………………………..
kanalizace pro veřejnou potřebu
Charakter kanalizační soustavy……………………….………
oddílná - splašková
jednotná (stoky A, A 1 a O)
Účel užívání projednávané stavby vodního díla:
Zajištění předčištění splaškových odpadních vod a jejich odvedení prostřednictvím kanalizace
pro veřejnou potřebu na ČOV II Žamberk.
Termín dokončení stavby je navrhován do 31.12.2013.
Účastníkem řízení podle ustanovení § 27 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, ve
znění pozdějších předpisů, v souladu s ustanovením § 109 písm. a) stavebního zákona, jsou:
- obec Helvíkovice (IČ 00580929) se sídlem Helvíkovice 3, 564 01 ŽAMBERK (v zastoupení
obchodní společností Multiaqua s.r.o., se sídlem Veverkova 1343, 500 02 HRADEC KRÁLOVÉ)

Účastníci řízení podle ustanovení § 27 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, ve
znění pozdějších předpisů, v souladu s ustanovením § 109 písm. c), d) stavebního zákona,
jsou:
- Česká republika - Lesy České
republiky, s.p.
- Česká republika – Ředitelství silnic a
dálnic ČR
- ČEZ Distribuce, a. s.
- Lesy České republiky s. p.
- Obec Helvíkovice
- Povodí Labe, státní podnik
- Telefónica O2 Czech Republic, a. s.
- VČP Net, s. r. o. (na základě plné
moci RWE Distribuční služby, s.r.o.)
- Vodovody a kanalizace Jablonné nad
Orlicí, a. s.
- Andrš Filip
- Andršová Lenka
- Bednářová Iveta
- Čivrná Marcela
- Čivrný Petr
- Dušek Miloslav
- Dušková Erika

-
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Felcman Miroslav
Grygarová Jaroslava
Hájková Markéta
Hanyk František
Hladký Petr
Hostinská Jaroslava
Hubený Josef Ing.
Hubená Barbora, Mgr.
Javůrek Jiří
Juliš Pavel
Křenek Jiří
Křenek Pavel
Křenková Eva
Kudrová Hana
Matyáš František
Matyášová Marie
Mikulášová Anna
Mík Josef
Míková Eva
Míková Marie
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-

Nohejl Jaroslav
Pánková Helena
Rábová Anna
Roček Jiří
Rousová Pavlína
Šimková Dana
Šindelářová Jaroslava, Ing.

-

Typltová Marie
Urban Ondřej
Urbánek Miroslav
Zářecká Iva
Zářecký Miloš
Žabková Hana

Účastníci řízení podle ustanovení § 27 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, ve
znění pozdějších předpisů, v souladu s ustanovením § 109 písm. e), f) stavebního zákona, se
identifikují soupisem níže uvedených staveb a pozemků evidovaných v katastru nemovitostí
přímo dotčených vlivem záměru:






stavby č.p. 4, 37, 45, 47, 48, 49, 52, 53, 60, 66, 70, 81, 83, 84, 88, 96, 104, 118, 120, 126, 127,
128, 129, 130, 131, 141, 143, 167, 170, 171, 175 vedené v katastru nemovitostí, kat. území
Helvíkovice,
pozemky stavební parc. č. 8/1, 8/2, 9, 25, 26, 29/1, 30, 34, 35, 42, 46/3 (pozemek ve
zjednodušené evidenci 836/5), 58, 59, 60, 65, 68, 80/1, 80/2, 85/2, 117, 128, 133, 142, 175, 181,
187/1, 187/2, 199, 219, 221, 231, 237, 279, 285, 290, 292, 293, 298, 308 vedené v katastru
nemovitostí, kat. území Helvíkovice,
pozemky parc. č. 19/12, 19/13, 19/15, 19/16, 19/19, 19/21, 19/22, 19/26 (pozemek ve
zjednodušené evidenci 1156/1), 49/1, 49/2, 54/2, 56/1, 56/4, 56/12, 60/1, 60/2, 60/14, 61/1, 65,
66, 69/1, 74 (pozemek ve zjednodušené evidenci 74), 81/4, 83/1 (pozemek ve zjednodušené
evidenci 83/1), 90/2, 106/1, 112, 113, 127, 131/1, 138, 143/2, 161, 162, 167/1, 167/3, 171,
172/2, 172/3, 176, 181, 198/2, 200/8, 201/1, 223/2, 225, 226/1, 790/1, 793/4, 793/5, 829, 836/3,
836/4, 836/5 (pozemek ve zjednodušené evidenci 836/5), 836/8, 840/1, 841/1, 991/6, 991/7,
991/15, 991/16, 991/22, 1042, 1045/4, 1047/1, 1153/5, 1153/7 (pozemek ve zjednodušené
evidenci 1153/7), 1153/9 (pozemek ve zjednodušené evidenci 1153/9), 1153/10, 1435/1, 1452/1,
1462/1, 1465/10, 1467/1, 1467/8, 1467/9, 1467/10, 1467/12, 1468, 1469, 1470, 1475/1, 1475/2
(pozemek ve zjednodušené evidenci 1475/2), 1475/3, 1475/5, 1477, 1478/1, 1489/2, 1490,
1502/10, 1506/2, 1543/1, 1543/2, 1544/11 (pozemek ve zjednodušené evidenci 1544/13 a
1544/15), 1621, 4199, 4200, 4753 vedené v katastru nemovitostí, kat. území Helvíkovice,

V souladu s ustanovením § 36 správního řádu, mají účastníci řízení možnost se před vydáním
rozhodnutí v předmětné věci vyjádřit k jeho podkladům. Do těchto podkladů lze nahlédnout u
Městského úřadu Žamberk, odboru životního prostředí a zemědělství - oddělení vodního
hospodářství (kancelář č. dv. 42 - budova v ul. Nádražní 833) v úřední dny (Po, St 800 - 1100 a
1200 - 1700 hodin; Čt 800 - 1100 hodin), v ostatních dnech po předchozí dohodě.
Jelikož jsou vodoprávnímu úřadu jako speciálnímu stavebnímu úřadu známy poměry na
staveništi a žádost spolu s projektovou dokumentací předmětné stavby poskytuje dostatečný
podklad pro posouzení povolení k nakládání s vodami ale i pro posouzení navrhované stavby
a stanovení podmínek k jejímu provádění, upouští se od místního šetření a ústního jednání
(viz ustanovení § 115 odst. 8 vodního zákona a ustanovení § 112 odst. 2 stavebního zákona).
Vzhledem k tomu, že se jedná o vodoprávní řízení s velkým počtem účastníků řízení,
oznamuje se jeho zahájení účastníkům řízení veřejnou vyhláškou v souladu s ustanovením
§ 144 správního řádu, která bude vyvěšena po dobu 15 dnů na úřední desce Městského úřadu
Žamberk (pozn.: pro platnost doručení, je rozhodující úřední deska správního orgánu, který
doručuje - viz ustanovení § 25 odst. 3 správního řádu) a na úřední desce Obecního úřadu
Helvíkovice.
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Nejpozději do 15 dnů ode dne doručení této veřejné vyhlášky tak mohou uplatnit
dotčené orgány závazná stanoviska a účastnící řízení své námitky, popřípadě důkazy k výše
dodatečné stavbě vodního díla (tj. ,,Kanalizace Helvíkovice“). K později uplatněným
závazným stanoviskům, námitkám, popřípadě důkazům nebude přihlédnuto.
Nechá-li se některý z účastníků řízení zastupovat, předloží jeho zástupce zdejšímu úřadu
písemnou plnou moc.

Ing. Jaroslava Červená
vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství

v zastoupení Ing. Pavel Schöps
vedoucí oddělení vodního hospodářství

Vodoprávní úřad žadatele dále upozorňuje na povinnost vyplývající z platné legislativy, že
ještě před vydáním stavebního povolení je nutné předložit doklad o úhradě správního
poplatku ve výši 3.000,- Kč. Správní poplatek je třeba uhradit na účet Města Žamberk
zřízený u České spořitelny, a. s., číslo účtu 19-1321320309/0800, Variabilní symbol
1411316459, a to bankovním převodem, poštovní poukázkou nebo v hotovosti na pokladně
Města Žamberk (pokladna odboru životního prostředí a zemědělství).
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Upozornění!
Vyvěšení této VEŘEJNÉ VYHLÁŠKY okamžitě po jejím obdržení po dobu 15 dnů (v souladu
s ustanovením § 25 správního řádu) způsobem v místě obvyklým zajistí Městský úřad Žamberk, Obecní
úřad Helvíkovice. Veřejnou vyhlášku je nutné zveřejnit též způsobem umožňujícím dálkový přístup.
Uvedený obecní a městský 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

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
Účastníci vodoprávního řízení - podle ustanovení § 27 odst. 2 správního řádu (veřejnou
vyhláškou vyvěšenou na úřední desce příslušných obecních úřadů)
Dotčené orgány (doporučeně):
- Hasičský záchranný sbor Pardubického kraje, územní odbor Ústí nad Orlicí, Hylváty 5,
562 03 ÚSTÍ NAD ORLICÍ
- 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 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 památkové péče, Masarykovo nám. 166,
564 01 ŽAMBERK
- Městský úřad Žamberk, orgán státní správy lesů, Masarykovo nám. 166,
564 01 ŽAMBERK
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- Městský úřad Žamberk, orgán v oblasti odpadového hospodářství, Masarykovo nám. 166,
564 01 ŽAMBERK
- Městský úřad Žamberk, úřad územního plánování, Masarykovo nám. 166,
564 01 ŽAMBERK
- Obecní úřad Helvíkovice, silniční správní úřad, Helvíkovice 3, 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

7

