MĚSTSKÝ ÚŘAD KOSTELEC NAD ORLICÍ
Stavební úřad – životní prostředí
Vaše značka:
Číslo jednací: MUKO-24439/2018-MS
Spisová značka: 3884/2018
Datum: 11.02.2018
Vyřizuje: Monika Sikorová
Kontakt: 773 781 169 / msikorova@muko.cz
Počet listů: 4
Počet příloh/listů příloh: 1/1
Sp. znak, sk. režim: 231.2.1-V/50

Dle rozdělovníku

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
ROZHODNUTÍ
Městský úřad Kostelec nad Orlicí, stavební úřad - životní prostředí, jako věcně příslušný vodoprávní
úřad podle § 104 odst. 2 písm. c) a § 106 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých
zákonů (dále jen „vodní zákon“), a jako místně příslušný správní orgán podle ustanovení § 11 zákona
č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), a jako speciální
stavební úřad dle § 15 odst. 5 vodního zákona a § 15 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním
plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), vydává v souladu
s ustanovením § 94j odst. 1 stavebního zákona s použitím § 15 odst. 6 vodního zákona

Městu Kostelec nad Orlicí, IČO 002 74 968,
se sídlem Palackého náměstí 38, 517 41 Kostelec nad Orlicí

společné

povolení

pro stavbu vodního díla:

„Vodovod Kozodry – lokalita U Mlýna, k. ú. Kostelecká Lhota“
na pozemcích:
č. parc. 1155 (ostatní plocha), 1153/6 (ostatní plocha), 1159/3 (ostatní plocha), 1162 (ostatní plocha),
795/4 (ostatní plocha), 801/5 (trvalý travní porost), 939/2 (zahrada) v kat. území Kostelecká Lhota

Podmínky dle § 94p stavebního zákona pro umístění a povolení stavby vodního díla:
1. Stavba vodovodního řadu bude umístěna na poz. č. parc. 1162 (ostatní plocha) v kat. území
Kostelecká Lhota tak, že bude ve vzdálenosti 2,64 m a 4,28 m od hranice s poz. č. parc. 948/1,
7,94 m od hranice s poz. č. parc. st. 105, 3,32 m od hranice s poz. č. parc. 116/3, 3,32 m od hranice
s poz. č. parc. 793/4, 3,0 m od hranice s poz. č. parc. 944/2, 5,00 m od hranice s poz. č. parc.
793/3, 4,06 m od hranice s poz. č. parc. 794, 1,96 m od hranice s poz. č. parc. 944/1, dále bude
vodovodní řad umístěn na poz. 1155 (ostatní plocha) v kat. území Kostelecká Lhota ve vzdálenosti
2,71 m od hranice s poz. č. parc. 794 a 1,78 m od hranice s poz. č. parc. 790/1, dále bude
vodovodní řad umístěn na poz. č parc. 939/2 (zahrada) v kat. území Kostelecká Lhota ve
vzdálenosti 9,5 m od hranice s poz. č. parc. 942/1, dále bude stavba vodovodního řadu umístěna
na poz. č. parc. 795/4 (ostatní plocha) v kat. území Kostelecká Lhota ve vzdálenosti 4,5 m od
hranice s poz. č. parc. 795/8, dále bude stavba vodovodního řadu umístěna na poz. č. parc. 801/5
(trvalý travní porost) v kat. území Kostelecká Lhota ve vzdálenosti 4,53 m, 0,93 m, 4,44 m od
hranice s poz. č. parc. 1159/3, dále stavba bude umístěna na poz. č. parc. 1159/3 (ostatní plocha)
v kat. území Kostelecká Lhota vzdálenosti 6,0 m od hranice s poz. č. parc. 1159/5 a 6,0 m od
hranice s poz. č. parc. 1153/9, dále bude stavba vodovodního řadu umístěna na poz. 1153/6
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(ostatní plocha) v kat. území Kostelecká Lhota ve vzdálenosti 4,0 m od hranice s poz. č. parc.
1153/9, tak jak je uvedeno v ověřeném situačním výkresu v měřítku 1:500, který je nedílnou
součástí tohoto rozhodnutí.
Stavba vodovodního řadu bude provedena podle ověřené projektové dokumentace, vypracované
panem B. Štěpánkem, DiS. a autorizována panem Ing. Milošem Popelářem – autorizovaným
inženýrem pro vodohospodářské stavby, ČKAIT 0701003, v dubnu2018.
Určení polohy vodovodního řadu v souřadnicovém systému S-JTSK:
začátek: Y 616301.34; X 1059005.06; konec: Y 616383.80; X 1058975.77
Stavebník je povinen dodržet podmínky vyjádření společnosti Česká telekomunikační
infrastruktura a. s., IČO 040 84 063, se sídlem Olšanská 2681/6, 130 00 Praha 3, vydaném pod č.
j. 608192/18, ze dne 16.05.2018, jehož stejnopis vlastní.
Stavebník je povinen dodržet podmínky vyjádřeními společnosti AQUA Servis a. s., IČO 609
14 076, se sídlem Štemberkova 1094, 516 01 Rychnov nad Kněžnou, vydanými pod zn.
AQUA/708/9/2018/Lu, ze dne 02.05.2018 a pod zn. AQUA/867/9/2018/Lu ze dne 25.05.2018
, jehož stejnopis vlastní.
Stavebník je povinen dodržet podmínky vyjádření společnosti ČEZ Distribuce a. s., IČO 247
29 035, se sídlem Teplická 874/8, 405 02 Děčín IV – Podmoky, vydaném pod zn. 0109008941, ze
dne 06.10.2018, jehož stejnopis vlastní.
Stavebník je povinen dodržet podmínky koordinovaného závazného stanoviska MěÚ Kostelec nad
Orlicí, OSO, se sídlem Palackého nám. 38, 517 41 Kostelec nad Orlicí, vydaného pod č. j. OSO
MUKO 11461/2018-lf, ze dne 25.07.2018, jehož stejnopis vlastní.
Stavebník je povinen dodržet podmínky závazného stanoviska vydaného HZS Královéhradeckého
kraje, územním odborem v Rychnově nad Kněžnou, se sídlem Na Spravedlnosti 2010, 516 01
Rychnov nad Kněžnou, pod č. j. HSHK-2314-2/2018, ze dne 16.05.2018, jehož stejnopis vlastní.
Stavebník je povinen dodržet podmínky závazného stanoviska vydaného KHS Královéhradeckého
kraje, územním pracovištěm v Rychnově nad Kněžnou, se sídlem Jiráskova 1320, 516 01 Rychnov
nad Kněžnou, pod č.j. KHSHK 18782/2018/HOK.RK/Li, ze dne 21.06.2018, jehož stejnopis vlastní.
O průběhu stavby bude veden stavební deník (§ 157 stavebního zákona).
Po ukončení stavby vodního díla budou pozemky dotčené stavbou uvedeny do původního stavu.
Stavebník je povinen dle § 18c vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního řízení,
veřejnoprávní smlouvy a územního opatření ve znění vyhlášek 63/2013 Sb. a č. 66/2018 Sb.,
oznámit termín zahájení stavby.
Před zahájením zemních prací zajistí žadatel platná vyjádření správců podzemních sítí a
jejich protokolární vytyčení.
Stavba bude dokončena do 31.12.2020.
Stavba bude provedena způsobilou právnickou osobou, která bude vybrána na základě
výběrového řízení. Tato osoba bude vodoprávnímu úřadu bezodkladně oznámena nejpozději před
zahájením stavby a bude předložen doklad o její způsobilosti.
Stavba bude viditelně označena štítkem STAVBA POVOLENA, který stavebník obdrží spolu
s ověřenou dokumentací po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí a který bude po skončení prací
vrácen vodoprávnímu úřadu. Stavebník učiní opatření, aby po dobu realizace stavby byla zajištěna
čitelnost údajů, na něm uvedených.
Při provádění stavby budou dodržena ustanovení nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších
minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích a zákon č.
309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo
poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti
a ochrany zdraví při práci).
Při stavbě budou dodržena ustanovení vyhlášky č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na
stavby, vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území v platném znění,
ustanovení vyhlášky č. 590/2002 Sb., o technických požadavcích na vodní díla a dále příslušné
ČSN, neboť v daném případě nebyla udělena žádná výjimka z jejich ustanovení.
Nevyužitelný odpadní stavební materiál je nutno uložit na povolené skládce, ostatní odpadní
materiály je nutno využít nebo zneškodnit v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech.
Doklady o řádném zneškodnění budou předloženy při závěrečné kontrolní prohlídce stavby.
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20. Provedení případných změn stavby před jejím dokončením je přípustné ve smyslu § 118
stavebního zákona pouze na základě povolení vodoprávního úřadu.
21. Každý stavební výrobek, musí být v souladu se zákonem č. 22/1997 Sb., v platném znění. Musí
být dodrženo nařízení vlády č. 163/2002 Sb., ve znění nařízení vlády č. 312/2005 Sb. (dále jen
„NV“), tzn., že při závěrečné kontrolní prohlídce bude stavební výrobek dokladován a ověřen dle §
5 NV – certifikace, § 6 NV – posouzení systému řízení výroby, § 7 NV – ověření shody, § 8 NV –
posouzení shody výrobce apod.
22. Stavebník je povinen při umístění a provádění stavby dodržet podmínky:
závazného stanoviska, orgánu územního plánování (MěÚ Kostelec nad Orlicí, SÚ-ŽP), ze dne
19.07.2018, pod č. j. MUKO-17405/2018-rp, spočívající:
- Záměr bude umístěn a realizován v souladu s předloženou projektovou dokumentací.
23. Vodoprávní úřad stanovuje tyto fáze výstavby:
Vzhledem k rozsahu prací vodoprávní úřad stanovuje pouze jednu fázi výstavby – dokončení
stavby.
24. Dokončenou stavbu lze ve smyslu ustanovení § 122 stavebního zákona užívat na základě
kolaudačního souhlasu. K žádosti o vydání kolaudačního souhlasu bude mimo dokladů
vyplývajících
z formuláře
žádosti
podle
přílohy
č.
14
k vyhlášce
č. 432/2001 Sb., o dokladech žádosti o rozhodnutí nebo vyjádření a o náležitostech povolení,
souhlasů a vyjádření vodoprávního úřadu, ve znění pozdějších předpisů, doloženo mimo jiné
následující dokumenty: prohlášení o shodě na použitý stavební materiál, stavební deník, v případě
zastupování plnou moc.

Popis stavby:
Jedná se o vybudování rozváděcího vodovodního řadu K-1o délce 381 m a K-1-1 o délce 21m.
Vodovodní řady budou provedeny z PE 100 RC PN 10 SDR17 90/5,4 DN 79 a PE100 RC SDR17 63/3,8
DN 55. Na Vodovodním řadu jsou navrženy tyto provozní objekty: požární, vzdušník a kalník; hydranty
podzemní dvojčinným DN 80/1250 (L-1250 mm). Polohy hydrantu bude označena orientační tabulkou
na ocelovém sloupku nebo na okolním objektu.
Účastník řízení (§ 27 odst. 1 správního řádu):
Město Kostelec nad Orlicí, IČO 002 74 968, Palackého nám. 38, 517 41 Kostelec nad Orlicí

Odůvodnění:
Městský úřad Kostelec nad Orlicí, stavební úřad - životní prostředí, jako věcně příslušný vodoprávní
úřad podle § 104 odst. 2 písm. c) a § 106 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých
zákonů v platném znění (dál e jen „vodní zákon“), jako místně příslušný vodoprávní úřad podle
ustanovení § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní
řád“), a jako speciální stavební úřad dle § 15 odst. 5 vodního zákona a § 15 odst. 1 písm. d) zákona č.
183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební
zákon“), obdržel dne 12.10.2018 od Města Kostelec nad Orlicí, IČO 002 74 968, se sídlem Palackého
náměstí 38, 517 41 Kostelec nad Orlicí, žádost o vydání společného povolení tj. Vodovod Kozodry –
lokalita „U mlýna“ k. ú. Kostelecká Lhota, ve městě Kostelec nad Orlicí, místní část Kozodry, na
pozemcích č parc. 1155, 1153/6, 1159/3, 1162, 795/4, 801/5, 939/2 v kat. území Kostelecká Lhota.
Žádost byla doložena:
-

-

příslušnou projektovou dokumentací zpracovanou panem B. Štěpánkem, DiS. a autorizovanou
panem Ing. Milošem Popelářem – autorizovaným inženýrem pro vodohospodářské stavby,
ČKAIT 0701003, v dubnu2018,
souhlasem se stavbou na situaci, majiteli dotčených pozemků, panen Dalimilem Novotným a
paní Milenou Novotnou,
plánem kontrolních prohlídek,
koordinovaným závazným stanoviskem vydaným MěÚ Kostelec nad Orlicí, OSO, dne
25.07.2018, pod č. j. MUKO-11461/2018-lf, součástí kterého je závazné stanovisko dotčeného
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orgánu územního plánování (MěÚ Kostelec nad Orlicí, SÚ-ŽP), ze dne 19.07.2018, pod č. j.
MUKO 17405/2018-rp,
závazným stanoviskem HZS Královéhradeckého kraje, územní odbor Rychnov nad Kněžnou,
ze dne 16.05.2019, pod č. j. HSHK 2314-2/2018,
závazným stanoviskem KHS Královéhradeckého kraje, územní pracoviště Rychnov nad
Kněžnou, ze dne 21.06.2018, pod č. j. KHSHK 18782/2018/HOK.RK/Li,
stanoviskem společnosti GridServices, s.r.o., ze dne 16.04.2018, pod zn. 5001705927 s tím, že
v zájmovém území nejsou umístěna žádná provozovaná plynárenská zařízení a plynovodní
přípojky ve vlastnictví nebo správě výše uvedené společnosti; Vodoprávní úřad na základě výše
uvedeného vyjádření shledal, že společnost GridServices, s.r.o., bude zahrnuta do okruhu
účastníků řízení,
vyjádřením společnosti Telco Pro Services, a. s., ze dne 16.04.2018, pod zn. 0200739833 s tím,
že v zájmovém území se nenachází komunikační zařízení v majetku společnosti Telco Pro
Services a. s.; Vodoprávní úřad na základě výše uvedeného vyjádření shledal, že společnost
Telco Pro Services a. s., nebude zahnuta do okruhu účastníku řízení,
sdělením společnosti ČEZ Distribuce, a. s., ze dne 06.10.2018, pod zn. 0109008941 s tím, že
v zájmovém území se nachází energetické zařízení nadzemní sít NN střed, v majetku
společnosti ČEZ Distribuce a. s.; Vodoprávní úřad na základě výše uvedeného vyjádření
shledal, že společnost ČEZ Distribuce a. s. bude zahnuta do okruhu účastníku řízení,
stanovisko k žádosti o vyjádření ke stavbě od společnosti ČEZ Distribuce a. s., ze dne
14.05.2018, pod zn. 1098364626,
stanovisko k projektové dokumentaci od společnosti ČEZ Distribuce a. s., ze dne 14.05.2018,
pod zn. 1098364560,
vyjádřením společnosti Česká telekomunikační infrastruktura, a. s., ze dne 16.05.2018 pod č.
j. 608192/18, s tím, že ve vyznačeném zájmovém území se nachází síť elektronických
komunikací výše uvedené společnosti; Vodoprávní úřad na základě výše uvedeného vyjádření
shledal, že společnost Česká telekomunikační infrastruktura a. s. bude zahrnuta do okruhu
účastníků řízení,
vyjádřením společnosti AQUA Servis a. s., ze dne 02.05.2018, pod č. j. AQUA/708/9/2018/Lu
s tím, že v zájmovém území se nachází vodovodní řad ve správě výše uvedené společnosti;
Vodoprávní úřad na základě výše uvedeného vyjádření shledal, že společnost AQUA Servis a.
s. bude zahrnuta do okruhu účastníků řízení,
vyjádřením k projektové dokumentaci společnosti AQUA Servis a. s., ze dne 25.05.2018, pod
č. j. AQUA/687/9/2018/Lu,
vyjádřením státního podniku Povodí Labe, ze dne 19.03.2018, pod č. j. PVZ/18/9455/Sk/0,
vyjádřením státního podniku Lesy České republiky, ze dne 14.05.2018, pod č. j.
LCR165/000866/2018,
stanoviskem Krajského úřadu Královéhradeckého kraje, odborem životního prostředí a
zemědělství, oddělení ochrany přírody a krajiny, ze dne 14.05.2018, pod č. j. KUKHK
17039/ZP/2018,
stanoviskem Krajského úřadu Královéhradeckého kraje, odborem životního prostředí a
zemědělství, oddělení vodní hospodářství, ze dne 16.05.2018, pod č. j. KUKHK16564/ZP/2018,
stanoviskem Krajského úřadu Královéhradeckého kraje odborem životního prostředí a
zemědělství, oddělení EIA, IPPC a technické ochrany životního prostředí, ze dne 30.05.2018,
pod č. j. KUKHK-16538/ZP/2018-MŠ,
a dalšími příslušnými doklady a podklady pro společné řízení ve smyslu § 94l stavebního
zákona a dále dle § 3a a § 6 vyhlášky č. 432/2001 Sb., o dokladech žádosti a rozhodnutí nebo
vyjádření a o náležitostech povolení, souhlasů a vyjádření vodoprávního úřadu, ve znění
pozdějších předpisů (např. žadatel předkládá k žádosti: situaci širších vztahů místa odběru
podzemních vod a jeho okolí; kopii katastrální mapy; vyjádření osoby s odbornou způsobilostí;
doklad o vlastnickém právu nelze-li toto právo ověřit správním orgánem; rozhodnutí, stanoviska,
vyjádření a souhlasy dotčených orgánů; projektovou dokumentaci; územní rozhodnutí apod.)
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Vodoprávní úřad přezkoumal předloženou žádost včetně jejich příloh, projektovou dokumentaci,
vypracovanou panem Ing. Milošem Popelářem, autorizovaným inženýrem pro vodohospodářské stavby,
ČKAIT 0701003, v dubnu 2018.
Vodoprávní úřad předloženou žádost a projektovou dokumentaci přezkoumal, vymezil okruh účastníků
řízení. Vodoprávní úřad oznámil ve smyslu ustanovení § 94m stavebního zákona s použitím ustanovení
§ 115 vodního zákona zahájení řízení všem známým účastníkům řízení i dotčeným orgánům
„Oznámením o zahájení společného územního a stavebního řízení“ ze dne 19.10.2018, pod č. j. MUKO24860/2018-MS, s upozorněním, že námitky k podané žádosti mohou být uplatněny do 15 dnů od
doručení oznámení s tím, že na později podané připomínky nebo námitky nebude dle ustanovení § 94m
odst. 3 stavebního zákona brán zřetel.
Účastníku řízení, panu Ing. Janu Záveskému, se vodoprávní úřad opakovaně pokoušel doručit
písemnost – oznámení o zahájení řízení, bez výsledku a z tohoto důvodu mu byla písemnost
doručována veřejnou vyhláškou, přičemž veřejná vyhláška „Oznámení o zahájení řízení“ byla vyvěšena
na úřední desce MěÚ Kostelec nad Orlicí a na elektronické úřední desce od 27.11.2018 do 13.12.2018.
S přihlédnutím k rozsahu podané žádosti, způsobu zpracované dokumentace a znalosti místních
poměrů bylo ve smyslu § 94m odst. 3 stavebního zákona upuštěno od místního šetření.
Ve stanovené lhůtě neobdržel vodoprávní úřad žádné námitky či připomínky účastníků řízení ani
stanoviska dotčených orgánů.
Vodoprávní úřad se v rámci probíhajícího řízení zabýval rovněž otázkou vymezení okruhu účastníků
řízení s následujícím výsledkem:

Účastníci řízení ve věci společného povolení stavby vodního díla:
Účastníci řízení dle ustanovení § 27 odst. 1 písm. a) správního řádu a § 94k písm. a) stavebního
zákona, doručováno do vlastních rukou:
Město Kostelec nad Orlicí, IČO 002 74 968, Palackého nám. 38, 517 41 Kostelec nad Orlicí
Účastníci řízení dle ustanovení § 27 odst. 2 a 3 správního řádu a dle § 94k písm. b), c), d), e)
stavebního zákona doručováno do vlastních rukou:
Pan Dalimil Novotný, Kozodry č. p. 20, 517 41 Kostelec nad Orlicí
Paní Milena Novotná, Čermákova 1216, 517 41 Kostelec nad Orlicí
Paní Jiřina Vídeňská, Kozodry č. p. 31, 517 41 Kostelec nad Orlicí
Pan Albert Popler, Ořechová 294, 533 52 Staré Hradiště
Paní Mgr. Leona Poplerová, Ořechová 294, 517 41Kostelec nad Orlicí
Pan Jan Novotný, Kozodry č. p. 27, 517 41 Kostelec nad Orlicí
Paní Vlasta Svatošová, Kozodry č. p. 28, 517 41 Kostelec nad Orlicí
Paní Jitka Homutová, Dvořákova 1666, 565 01 Choceň
Paní Ivana Sládková, Borovnice č. p. 36, 517 41 Kostelec nad Orlicí
Paní Marie Vavrušková, Jiráskovo nám. 526, 541 01 Trutnov
Paní Kateřina Kratěnová, Gagarinova 345/6, 500 03 Hradec Králové
Paní Alena Záveská, Gagarinova 346/6, 500 03 Hradec Králové
Pan PharmDr. Richard Záveský, Trávník 1993, 562 01 Česká Třebová
ZOPOS Přestavlky a. s., Krchleby č. p. 2, 517 41 Kostelec nad Orlicí
Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov
Pan Jiří Hejčl, Kozodry č. p. 32, 517 41 Kostelec nad Orlicí
Pan Pavel Hejčl, Kostelecká Lhota č. p. 96, 517 41 Kostelec nad Orlicí
Pan Luděk Vídeňský, Kozodry č. p. 31, 517 41 Kostelec nad Orlicí
Paní MVDr. Zuzana Kolomazníková, Labská louka 669/13, 500 11 Hradec Králové
Pan Jan Tomíček, Dukelská 171, 517 42 Doudleby nad Orlicí
AQUA Servis a. s., Štermerkova 1094, 516 01 Rychnov nad Kněžnou
Česká telekomunikační infrastruktura, Olšanská 2681/6, 130 00 Praha 3
ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín
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Účastníci řízení dle ustanovení § 27 odst. 2 a 3 správního řádu a dle § 94k písm. b), c), d), e)
stavebního zákona doručováno veřejnou vyhláškou – adresa neznáma:
Pan Ing. Jan Záveský, Mánesova 591/14, 500 02 Hradec Králové
V průběhu vodoprávního řízení byla žádost o společné územní a stavební povolení s doloženými
doklady přezkoumána ve smyslu požadavků vyplývajících z ustanovení § 94o stavebního zákona tj. dle:
Odst. 1
a) Stavební záměr – vodovodní řad je v souladu se stavebním zákonem a jeho prováděcích předpisů.
b) Stavební záměr – vodovodní řad je v souladu s podmínkami dotčených ochranných a
bezpečnostních pásem.
c) Stavební záměr – vodovodní řad je v souladu s výše uvedenými závaznými stanovisky
Odst. 2
a) Projektová dokumentace je úplná, přehledná a jsou v odpovídající míře řešeny obecné požadavky
na výstavbu.
b) Je zajištěn příjezd ke stavbě, včasné vybudování technického, popřípadě jiného vybavení
potřebného k řádnému užívání stavby vyžadovaného zvláštním právním předpisem.
Dokumentace stavby je v souladu s vyhláškou Ministerstva zemědělství č. 590/2002 Sb., o technických
požadavcích pro vodní díla (např. § 3 odst. 3 uvádí, že vodní dílo je možno navrhnout jen v lokalitě
s vyhovujícími morfologickými, geologickými a hydrologickými podmínkami, při jeho navrhování musí
být zvážena náročnost opatření spojených se zásahy do zastavěného území, s ochranou před účinky
povodní, s požadavky ochrany přírody a krajiny a ochrany zdraví a zdravých životních podmínek).
Stavebník se upozorňuje na plnění povinností, které pro něho vyplývají z § 152 stavebního zákona.
Zejména při provádění stavby oznámit stavebnímu úřadu předem termín zahájení stavby, název a sídlo
způsobilé právnické osoby, který bude stavbu provádět apod.
V průběhu vodoprávního řízení, provedeného podle § 115 vodního zákona byly zkoumány možné
dopady stavby na životní prostředí a ochranu veřejných a dalších zájmů. Nebyly zjištěny skutečnosti,
které by bránily vydání požadovaného povolení, bylo tedy žádosti vyhověno v plném rozsahu a
rozhodnuto tak, jak je uvedeno ve výroku.
Upozornění pro stavebníka:
Společné povolení ve smyslu ustanovení § 94p odst. 5 stavebního zákona platí 2 roky ode dne nabytí
právní moci, nestanoví-li stavební úřad v odůvodněných případech lhůtu delší, nejdéle však 5 let.
Společné povolení pozbývá platnosti, jestliže stavba nebyla zahájena v době jeho platnosti. Společné
povolení pozbývá platnosti též dnem, kdy stavební úřad obdrží oznámení stavebníka o tom, že od
provedení svého stavebního záměru upouští; to neplatí, jestliže stavba již byla zahájena. Dobu platnosti
společného povolení může stavební úřad prodloužit na odůvodněnou žádost stavebníka podanou před
jejím uplynutím. Podáním žádosti se staví běh lhůty platnosti společného povolení.

Poučení účastníků řízení o opravných prostředcích:
Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení podat podle ustanovení § 81 a 83 správního řádu odvolání,
ve kterém uvede, v jakém rozsahu se rozhodnutí napadá a dále namítaný rozpor s právními předpisy
nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo, ve lhůtě do 15-ti dnů ode dne jeho
oznámení ke Krajskému úřadu Královéhradeckého kraje se sídlem v Hradci Králové (Pivovarské
náměstí 1245, Hradec Králové), podáním učiněným u Městského úřadu Kostelec nad Orlicí, stavebního
úřadu – životního prostředí. Dnem oznámení je den doručení rozhodnutí (v případě nedoručení je tímto
dnem, den vložení poštovní zásilky obsahující rozhodnutí, do domovní schránky /písemnost se po
uplynutí 10 dnů vloží do domovní schránky/), přičemž lhůta se počítá až od následujícího dne po
oznámení (doručení).
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Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů,
vyhotoví je na jeho náklady Městský úřad Kostelec nad Orlicí. Podané odvolání má, v souladu
s ustanovením § 85 odst. 1 správního řádu, odkladný účinek. Odvolání jen proti odůvodnění je
nepřípustné.

Bc. Lucie LÉDROVÁ
vedoucí stavebního úřadu – životního prostředí
Příloha:
1. Ověřený situační výkres
2. ověřená projektová dokumentace + štítek STAVBA POVOLENA (obojí bude předáno po
nabytí právní moci tohoto rozhodnutí stavebníkovi)

Žadatel je dle § 8 odst. 1 písm. c) zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění jeho
pozdějších předpisů a novel, od placení správního poplatku osvobozen.
Rozdělovník
Účastníci řízení ve věci společného povolení stavby vodního díla:
Účastníci řízení dle ustanovení § 27 odst. 1 písm. a) správního řádu a § 94k písm. a) stavebního
zákona, doručováno do vlastních rukou:
Město Kostelec nad Orlicí, IČO 002 74 968, Palackého nám. 38, 517 41 Kostelec nad Orlicí
Účastníci řízení dle ustanovení § 27 odst. 2 a 3 správního řádu a dle § 94k písm. b), c), d), e)
stavebního zákona doručováno do vlastních rukou:
Pan Dalimil Novotný, Kozodry č. p. 20, 517 41 Kostelec nad Orlicí
Paní Milena Novotná, Čermákova 1216, 517 41 Kostelec nad Orlicí
Paní Jiřina Vídeňská, Kozodry č. p. 31, 517 41 Kostelec nad Orlicí
Pan Albert Popler, Ořechová 294, 533 52 Staré Hradiště
Paní Mgr. Leona Poplerová, Ořechová 294, 517 41Kostelec nad Orlicí
Pan Jan Novotný, Kozodry č. p. 27, 517 41 Kostelec nad Orlicí
Paní Vlasta Svatošová, Kozodry č. p. 28, 517 41 Kostelec nad Orlicí
Paní Jitka Homutová, Dvořákova 1666, 565 01 Choceň
Paní Ivana Sládková, Borovnice č. p. 36, 517 41 Kostelec nad Orlicí
Paní Marie Vavrušková, Jiráskovo nám. 526, 541 01 Trutnov
Paní Kateřina Kratěnová, Gagarinova 345/6, 500 03 Hradec Králové
Paní Alena Záveská, Gagarinova 346/6, 500 03 Hradec Králové
Pan PharmDr. Richard Záveský, Trávník 1993, 562 01 Česká Třebová
ZOPOS Přestavlky a. s., Krchleby č. p. 2, 517 41 Kostelec nad Orlicí
Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov
Pan Jiří Hejčl, Kozodry č. p. 32, 517 41 Kostelec nad Orlicí
Pan Pavel Hejčl, Kostelecká Lhota č. p. 96, 517 41 Kostelec nad Orlicí
Pan Luděk Vídeňský, Kozodry č. p. 31, 517 41 Kostelec nad Orlicí
Paní MVDr. Zuzana Kolomazníková, Labská louka 669/13, 500 11 Hradec Králové
Pan Jan Tomíček, Dukelská 171, 517 42 Doudleby nad Orlicí
AQUA Servis a. s., Štermerkova 1094, 516 01 Rychnov nad Kněžnou
Česká telekomunikační infrastruktura, Olšanská 2681/6, 130 00 Praha 3
ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín
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Účastníci řízení dle ustanovení § 27 odst. 2 a 3 správního řádu a dle § 94k písm. b), c), d), e)
stavebního zákona doručováno veřejnou vyhláškou – adresa neznáma:
Pan Ing. Jan Záveský, Mánesova 591/14, 500 02 Hradec Králové
Dotčené orgány:
HZS KH kraje, územní odbor, Na Spravedlnosti 2010, 516 01 Rychnov nad Kněžnou
KHS KH kraje, územní pracoviště, Jiráskova 1320, 516 01 Rychnov nad Kněžnou
Městský úřad Kostelec nad Orlicí, SÚ-ŽP (územní plánování), Palackého nám. 38, 517 41 Kostelec nad
Orlicí
Dále obdrží:
Městský úřad Kostelec nad Orlicí, SÚ-ŽP (územní plánování), Palackého náměstí 38,
517 41 Kostelec nad Orlicí (interní vypravení)
Úřady pro vyvěšení a podání zprávy o datu vyvěšení a sejmutí: (doručení jednotlivě)
Městský úřad Kostelec nad Orlicí, Palackého nám. 38, 517 41 Kostelec nad Orlicí

Toto zahájení řízení musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů na úřední desce a elektronické úřední desce
Městského úřadu Kostelec nad Orlicí a Městského úřadu Týniště nad Orlicí. Vývěsní lhůta začíná den
následující po dni vyvěšení. Sejmutí vyhlášky je možno následující pracovní den po posledním
(patnáctém) dni vývěsní lhůty. Po uplynutí lhůty a vyznačení údajů musí být vyhláška neprodleně
vrácena zpět vodoprávnímu úřadu.

Vyvěšeno dne: ..............................

Sejmuto dne: ....................................

........................................................................................
Otisk úředního razítka a podpis oprávněné osoby k vyvěšení a sejmutí
Vypraveno dne: 11.02.2019
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