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VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
ROZHODNUTÍ
Městský úřad Dvůr Králové nad Labem, odbor životního prostředí, jako příslušný vodoprávní
úřad (dále jen „vodoprávní úřad“) podle ustanovení § 106 odst. 1 a § 104 odst. 2 písm. c)
zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „vodní zákon“), jako příslušný speciální stavební úřad
dle ustanovení § 15 odst. 1 písm. d) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování
a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ stavební zákon“),
podle ustanovení § 67 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád ve znění pozdějších
předpisů (dále jen „správní řád“), rozhodl na základě žádosti Edity Wagnerové
(nar. 19.11.1975), Tolarova 451, 384 51 Volary zastoupené na základě plné moci
Ing. Stanislavem Čermákem (nar. 06.03.1958), Husova 112, 551 01 Jaroměř ve věci povolení
stavby vodního díla „Novostavba rodinného domu na pozemku parc. č. 67/1,
k. ú. Choustníkovo Hradiště – Čistírna odpadních vod“ a povolení k nakládání s vodami
v souladu s ustanovením § 8 odst. 1 písm. c) vodního zákona a to k vypouštění odpadních
vod z nové ČOV do vodního toku Hradišťský potok (IDVT 1085342), ČHP 1-01-01-077-0-00,
ř. k. 0,560 takto:
žadateli, kterým je
Edita Wagnerová (nar. 19.11.1975)
Tolarova 451
384 51 Volary
I. ve věci společného povolení schvaluje stavební záměr, podle ustanovení § 15 vodního
zákona a ustanovení § 94o stavebního zákona stavbu vodního díla „Novostavba rodinného
domu na pozemku parc. č. 67/1, k. ú. Choustníkovo Hradiště – Čistírna odpadních vod“
v rozsahu předložené projektové dokumentace pro společné povolení, která byla zpracována
Ing. Stanislavem Čermákem v prosinci 2018, ověřena autorizovaným inženýrem
pro vodohospodářské stavby Ing. Janem Draesslerem, ČKAIT 0600766.
a) Druh a účel povolované stavby vodního díla: (§ 18c odst. 1 písm. a) vyhlášky č. 503/2006 Sb.)
Účelem povolované stavby vodního díla vymezeného ustanovením § 55 odst. 1 písm. c)
vodního zákona je čištění splaškových odpadních vod z provozu rodinného domu.
Město Dvůr Králové nad Labem
náměstí T. G. Masaryka 38
544 17 Dvůr Králové nad Labem

BANKOVNÍ SPOJENÍ:
ČSOB, a. s., Dvůr Králové n. L.
Č. ú.: 273090363/0300

IČ: 00277819
DS: mu5b26c

Tel.: 499 318 111
Fax: 499 320 171

epodatelna@mudk.cz
www.mudk.cz
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b) Parcelní čísla pozemků: : (§ 9 odst. 1 písm. a) a § 18c odst. 1 písm. b) vyhlášky č. 503/2006 Sb.)
Stavba vodního díla bude probíhat na pozemcích parcelních čísel: 1809 a 67/1
v katastrálním území Choustníkovo Hradiště.
c) Umístění stavby: (§ 9 odst. 1 písm. c) vyhlášky č. 503/2006 Sb.)
Stavba čistírny odpadních vod je umístěna:
- objekt ČOV bude umístěn na p. p. č. 67/1 v k. ú. Choustníkovo Hradiště ve vzdálenosti
1,5 od RD domu a ve vzdálenosti 17,5 m od sousední p. p. č. 118 v k. ú. Choustníkovo
Hradiště
- kanalizace splašková PVC KG DN 150 na p. p. č. 67/1 v k. ú. Choustníkovo Hradiště
d) Určení prostorového řešení stavby: (§ 9 odst. 1 písm. d) vyhlášky č. 503/2006 Sb.)
Popis stavby:
Splaškové odpadní vody budou gravitačně natékat do plastové samonosné nádrže biologické
domovní čistírny odpadních vod. Bude se jednat o samonosnou vodotěsnou PP nádrž
osazenou vnitřní technologií. Konstrukce se bude skládat z válcového těla a vnitřní
technologie, která bude zajišťovat vlastní čištění odpadních vod. Jednotlivé čistící zóny
budou odděleny přepážkami. První čistící zónou bude zóna usazovací s mechanickým
předčištěním, do které bude voda natékat skrze nátokový koš, ve kterém se budou
zachycovat nerozpustné a plovoucí látky. V samonosné usazovací komoře bude docházet
vlivem vzduchového rozbourávání k mělnění odpadní vody a k usazování hrubých nečistot.
Z usazovací komory bude odpadní voda natékat do komory aktivační, ve které bude probíhat
biologické čištění na principu provzdušňování odpadní vody jemnobublinnou aerací.
Tu budou zajišťovat dva válcové provzdušňovací elementy. Aerací bude docházet
k okysličování odpadní vody a tvorbě bakterií, které způsobují odbourávání organického
znečištění. Dále bude voda natékat spodním otvorem do dosazovací komory,
kde bude docházet k uklidnění předčištěné vody a gravitační separaci kalu, který bude klesat
ke dnu a odsazená předčištěná voda bude odtékat přes nornou stěnu do odtoku.
K rozbourání plovoucího kalu z hladiny dosazovací komory bude sloužit difuzor.
Vyčištěné splaškové odpadní vody budou gravitačně odtékat do vodoteče – Hradišťského
potoka.
orientační finanční propočet stavby:
Číslo hydrologického pořadí povodí:
Název a kód vodního útvaru:
Hydrogeologický rajon:
Určení polohy vodního díla:

80 tis. Kč
1-01-01-077-0-00
Labe od hráze nádrže Les Království po tok
Metuje, HSL_0310
4240 Královédvorská synklinála
orientační souřadnice S-JTSK
[X: 1018507 Y: 634634]
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e) Vymezení území dotčeného vlivy stavby: (§ 9 odst. 1 písm. e) vyhlášky č. 503/2006 Sb.)
Stavbou souboru staveb čistírny odpadních vod (stavba hlavní) a kanalizace splašková
(stavba vedlejší) budou dotčeny p. p. č. 67/1 a 1809 v k. ú. Choustníkovo Hradiště.
f) Termín dokončení stavby: (§ 18c odst. 2 písm. c) vyhlášky č. 503/2006 Sb.)

červen 2021

g) Podmínky a povinnosti pro umístění a provedení stavby vodního díla:

(§ 15 odst. 3 vodního

zákona a ustanovení § 94p stavebního zákona)

1. Stavba bude umístěna na p. p. č. 1809 a 67/1 v k. ú. Choustníkovo Hradiště.
2. Napojení stavby na dopravní a technickou infrastrukturu:
Na pozemek rodinného domu bude zřízen sjezd ze zpevněné komunikace. Stavba ČOV
je navržena tak, aby v budoucnu, po vybudování veřejné kanalizační sítě v místě,
bylo možné napojení na tuto technickou infrastrukturu.
3. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace „Novostavba rodinného domu
na pozemku parc. č. 67/1, k. ú. Choustníkovo Hradiště – Čistírna odpadních vod“
zpracována Ing. Stanislavem Čermákem v prosinci 2018, ověřena autorizovaným
inženýrem pro vodohospodářské stavby, Ing. Janem Draesslerem, ČKAIT 0600766,
ověřené vodoprávním úřadem ve vodoprávním řízení, která je přílohou tohoto
rozhodnutí a bude žadateli zaslána po nabytí právní moci. Případné změny nesmí
být provedeny bez předchozího povolení vodoprávního úřadu.
4. Před zahájením stavby vodního díla bude na viditelném místě u vstupu na staveniště
umístěn štítek „STAVBA POVOLENA“, který obdrží stavebník, jakmile toto rozhodnutí
nabude právní moci. Štítek musí být chráněn před povětrnostními vlivy, aby údaje
na něm uvedené zůstaly čitelné a ponechán na staveništi do kolaudace stavby vodního
díla – čistírny odpadních vod.
5. Stavebník oznámí termín zahájení stavby a název a sídlo stavebního podnikatele,
který bude stavbu provádět.
6. Při provádění stavby je nutno dodržovat předpisy týkající se bezpečnosti práce,
technických zařízení a dbát o ochranu zdraví osob na staveništi.
7. Při stavbě vodního díla budou dodrženy základní technické požadavky pro vodní díla
a obecné technické požadavky na stavební konstrukce vodních děl podle vyhlášky
č. 590/2002 Sb., o technických požadavcích pro vodní díla.
8. Stavba ČOV bude prováděna dodavatelsky oprávněnou organizací.
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9. Při provádění stavby musí být veden stavební deník, do něhož se pravidelně
zaznamenávají údaje týkající se provádění stavby.
10. Pro dohled vodoprávního úřadu nad prováděním stavby byly stanoveny kontrolní
prohlídky stavby: závěrečná kontrolní prohlídka stavby.
11. Stavba nebude užívána bez kolaudačního souhlasu.
12. Do doby kolaudace bude pozemek dotčený stavbou uveden do původního
(projektovaného) stavu.
13. Je třeba dodržovat odstupové vzdálenosti umísťování zdrojů znečištění ve smyslu
vyhlášky Ministerstva pro místní rozvoj č. 501/2006 Sb. o obecných požadavcích
na využívání území v platném znění.
14. Při převodu nebo přechodu majetku, se kterým je spojeno toto povolení, je nutné,
aby dosavadní oprávněný upozornil nového nabyvatele na povinnost oznámit
podle ustanovení § 11 odst. 1 vodního zákona tuto skutečnost příslušnému
vodoprávnímu úřadu ve lhůtě 2 měsíců ode dne, kdy k převodu nebo přechodu došlo.
15. Vyjádření Lesy České republiky, s. p., správa toků – oblast Povodí Labe ke stavbě vodního
díla „Novostavba rodinného domu na pozemku parc. č. 67/1, k. ú. Choustníkovo
Hradiště“:
a. Zaústění ČOV do vodního toku – vyústění z odtokového potrubí nebude tvořit
překážku v průtočném profilu vodního toku, bude situováno pod úhlem 30-60o
(dle TNV 752131) a umístěno na dno (min. 30 cm) stávající vodoteče.
b. Okolí výpustního objektu bude zpevněno kamennou rovnaninou v ploše cca 2 m2
z kamenů hmotnosti nejméně 80 kg, min. tl. 0,3 m, za respektování sklonu svahu
s plynulým navázáním na okolní terén břehu a založením nejméně 0,30 m
pode dnem.
c. V min. délce 6 m od břehové hrany bude potrubí zabezpečeno proti poškození
těžkou technikou při případných úpravách toku.
d. Plochy dotčené zemními pracemi (břehy vodoteče a pobřežní pozemky) budou
ohumusovány, osety travním semenem a vrátí se do původního stavu.
e. Při stavebních pracích nesmí dojít k ohrožení kvality vody ve vodoteči, tzn. Voda
nebude znečištěna stavebním odpadním materiálem a ropnými látkami
z případné mechanizace.

Str. 5/16 Veřejná vyhláška rozhodnutí č . j . : M U D K - O Ž P / 3 2 4 5 1 - 2 0 1 9 / m l k 9 7 6 4 - 2 0 1 9

f. Při vypouštění řádně předčištěných odpadních vod z výše uvedené ČOV
do vodního toku budou dodrženy limity znečištění vypouštěných odpadních vod
dané Nařízením vlády č. 401/2015 Sb. (ze dne 14.12.2015) o ukazatelích
a hodnotách přípustného znečištění povrchových vod a odpadních vod,
náležitostech povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových
a do kanalizací a o citlivých oblastech, v platném znění.
g. Navržená ČOV bude svou kapacitou a účinností odpovídat počtu připojených
obyvatel.
h. Výpustní objekt bude v majetku vlastníka stavby, a Lesy České republiky,
s. p. neponesou zodpovědnost za poškození tohoto výpustního objektu vlivem
klimatických činitelů
i.

Stavbou bude dotčen pozemek č. 1809 v k. ú. Choustníkovo Hradiště ve vlastnictví
ČR s právem hospodařit pro Lesy ČR, s. p., proto bude uzavřena nejpozději
do doby vydání stavebního povolení nebo do ohlášení vodního díla smlouva
o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti. Návrh smlouvy připraví k podpisu paní
Krytinářová, referent pro katastr, tel. 956953207, po Vašem vyzvání na email:
ivana.krytinarova@lesycr.cz
Zřízení služebnosti je za úplatu. Do kolaudace bude uzavřena smlouva o zřízení
služebnosti.

16. Vyjádření GridServices ke stavbě vodního díla „Novostavba rodinného domu na pozemku
parc. č. 67/1, k. ú. Choustníkovo Hradiště“:
a. Za stavební činnosti se pro účely tohoto stanoviska považují všechny činnosti
prováděné v ochranném pásmu plynárenského zařízení a plynovodních přípojek
(tz. i bezvýkopové technologie a terénní úpravy) a činnosti mimo ochranné
pásmo, pokud by takové činnosti mohly ohrozit bezpečnost a spolehlivost
plynárenského zařízení a plynovodních přípojek (např. trhací práce, sesuvy půdy,
vibrace, apod.).
b. Stavební činnosti je možné realizovat pouze při dodržení podmínek stanovených
v tomto stanovisku. Nebudou-li tyto podmínky dodrženy, budou stavební
činnosti, považovány dle § 68 zákona č. 458/2000 Sb. ve znění pozdějších přepisů
za činnost bez našeho předchozího souhlasu. Při každé změně projektu
nebo stavby (zejména trasy navrhovaných inženýrských sítí) je nutné požádat
o nové stanovisko k této změně.
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c. Před zahájením stavební činnosti bude provedeno vytyčení trasy a přesné určení
uložení plynárenského zařízení a plynovodních přípojek. Vytyčení trasy provede
příslušná provozní oblast (formulář a kontakt naleznete na www.gridservice.cz
nebo NONSTOP zákaznická linka 800 11 33 55). Při žádosti uvede žadatel
naší značku (číslo jednací) uvedenou v úvodu tohoto stanoviska. O provedeném
vytyčení trasy bude sepsán protokol. Přesné určení uložení plynárenského
zařízení a plynovodních přípojek je povinen provést stavebník na svůj náklad.
Bez vytyčení trasy a přesného určení uložení plynárenského zařízení a
plynovodních přípojek považujeme za zahájení stavební činnosti.
d. Bude dodržena mj. ČSN 73 6005, TPG 702 04, zákon č. 458/2000 Sb. ve znění
pozdějších přepisů, případně další předpisy související s uvedenou stavbou.
e. Pracovníci provádějící stavební činnosti budou prokazatelně seznámeni s polohou
plynárenského zařízení a plynovodních přípojek, rozsahem ochranného pásma
a těmito podmínkami.
f. Při provádění stavební činnosti, vč. přesného určení uložení plynárenského
zařízení je stavebník povinen učinit taková opatření, aby nedošlo k poškození
plynárenského zařízení a plynovodních přípojek nebo ovlivnění jejich bezpečnosti
a spolehlivosti provozu. Nebude použito nevhodného nářadí, zemina bude těžena
pouze ručně bez použití pneumatických, elektrických, bateriových a motorových
nářadí.
g. Odkryté plynárenské zařízení a plynovodní přípojky budou v průběhu
nebo při přerušení stavební činnosti řádně zabezpečeny proti jejich poškození.
h. V případě použití bezvýkopových technologií (např. protlaku) bude před
zahájením stavební činnosti provedeno úplné obnažení plynárenského zařízení
a plynovodních přípojek v místě křížení na náklady stavebníka. V případě,
že nebude tato podmínka dodržena, nesmí být použita bezvýkopová technologie.
i.

Stavebník je povinen neprodlěně oznámit každé i sebemenší poškození
plynárenského zařízení nebo plynovodních přípojek (vč. izolace, signalizačního
vodiče, výstražné fólie atd.) na telefon 1239.

j.

Před provedením zásypu výkopu bude provedena kontrola dodržení podmínek
stanovených pro stavební činnosti, kontrola plynárenského zařízení
a plynovodních přípojek. Kontrolu provede příslušná provozní oblast (formulář
a kontakt naleznete na www.gridservices.cz nebo NONSTOP zákaznická linka 800
11 33 55).
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Při žádosti uvede žadatel naší značku (číslo jednací) uvedenou v úvodu tohoto
stanoviska. Povinnost kontroly se vztahuje na plynárenské zařízení, které nebylo
odhaleno. O provedené kontrole bude sepsán protokol. Bez provedené kontroly
nesmí být plynárenské zařízení a plynovodní přípojky zasypány. V případě,
že nebudou dodrženy výše uvedené podmínky, je stavebník povinen na základě
výzvy provozovatele plynárenského zařízení a plynovodních přípojek během
výstavby nebo provést na své náklady kontrolní sondy v místě styku stavby
s plynárenským zařízením a plynovodními přípojkami.
k. Plynárenské zařízení a plynovodní přípojky budou před zásypem výkopu řádně
podsypány a obsypány těženým pískem, bude provedeno zhutnění a bude
osazena výstražná fólie žluté barvy, vše v souladu s ČSN EN 12007-1-4, TPG 702
01, TPG 702 04.
l.

Neprodleně po skončení stavební činnosti budou řádně osazeny všechny poklopy
a nadzemní prvky plynárenského zařízení a plynovodních přípojek.

m. Poklopy uzávěrů a ostatních armatur na plynárenském zařízení a plynovodních
přípojkách, vč. hlavních uzávěrů plynu (HUP) na odběrném plynovém zařízení
udržovat stále přístupné a funkční po celou dobu trvání stavební činnosti.
n. Případné zřizování staveniště, skladování materiálů, stavebních strojů apod. bude
realizováno mimo ochranné pásmo plynárenského zařízení a plynovodních
přípojek (není-li ve stanovisku uvedeno jinak).
o. Bude zachována hloubka uložení plynárenského zařízení a plynovodních přípojek
(není-li ve stanovisku uvedeno jinak).
p. Při použití nákladních vozidel, stavebních strojů a mechanismů zabezpečit
případný přejezd přes plynárenské zařízení a plynovodní přípojky uložením panelů
v místě přejezdu plynárenského zařízení.
17. Vyjádření ČEZ Distribuce, a. s., ke stavbě vodního díla „Novostavba rodinného domu
na pozemku parc. č. 67/1, k. ú. Choustníkovo Hradiště“:
a. Nesmí být ohrožen provoz stávajících nadzemních vedení, podzemních vedení
ani jiného zařízení v majetku společnosti ČEZ Distribuce, a. s.
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b. Při činnostech prováděných v ochranných pásmech energetických zařízení
je nutné dodržet vzdálenosti dle platných technických norem, zejména ČSN 73
6005, a podmínky uvedené v souhlasu s činností v ochranném pásmu
energetického zařízení.
c. Nesmí být změněna hloubka uložení kabelového vedení, snížena vzdálenost
vedení od země, stavebních objektů a konstrukcí pod hodnoty stanovené PNE 33
3302.
d. Nesmí být narušena stabilita a pevnost podpěrných bodů.
e. Musí být zachován neomezený přístup k zařízením ve vlastnictví ČEZ Distribuce,
a. s. pro jejich provozování a údržbu.
f. Každé poškození zařízení provozovatele distribuční soustavy musí být okamžitě
nahlášeno na linku pro hlášení poruch 800 850 860.
Toto rozhodnutí o povolení stavby pozbývá platnosti podle ustanovení § 94p odst. 5
stavebního zákona, jestliže stavba nebude zahájena do dvou let ode dne nabytí právní moci.
Grafická příloha rozhodnutí:
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II. uděluje povolení podle ustanovení § 8 odst. 1 písm. c) vodního zákona k vypouštění
odpadních vod do vod povrchových – Hradišťského potoka z vodního díla „Novostavba
rodinného domu na pozemku parc. č. 67/1, k. ú. Choustníkovo Hradiště“,
v kraji: Královéhradeckém, obci: Choustníkovo Hradiště, katastrálním území: Choustníkovo
Hradiště, na p. p. č. 1089 ve správě Lesy České republiky, s. p. – Přemyslova 1106/19, 500 08
Nový Hradec Králové a na p. p. č. 67/1 ve vlastnictví žadatelky Edity Wagnerové
(nar. 19.11.1975), Tolarova 451, 384 51 Volary:
orientační finanční propočet stavby:
Číslo hydrologického pořadí povodí:
Název a kód vodního útvaru:

80 tis. Kč
1-01-01-077-0-00
Labe od hráze nádrže Les Království po tok
Metuje, HSL_0310
4240 Královédvorská synklinála
orientační souřadnice výusti S-JTSK
[X: 1018494 Y: 634632]

Hydrogeologický rajon:
Určení polohy vodního díla:

a) Účel povolení: (§9 odst. 1 vodního zákona)
Čištění splaškových odpadních vod z provozu rodinného domu.
b) Rozsah povolení: (§9 odst. 1 vodního zákona)
Odpadní vody budou vypouštěny v následujícím množství:
max.:
průměrně:

0,005 l/s
0,001 l/s

12 m3/měsíc

146 m3/rok

S těmito emisními limity ukazatelů přípustného znečištění:
Emisní ukazatel
BSK5
NL

„p“ (mg/l)
40
50

„m“ (mg/l)
80
80

bilance v t/rok
0,005
0,005

CHSKCr

150

220

0,015

Způsob rozboru
ČSN EN 1899-1,2
ČSN EN 872
ČSN ISO 6060,
ČSN ISO 15705

Hodnota „p“ – přípustná hodnota koncentrací pro rozbory směsných vzorků vypouštěných
odpadních vod
Hodnota „m“ – maximálně přípustná hodnota koncentrací pro rozbory prostých vzorků
vypouštěných odpadních vod
c) Platnost tohoto povolení k vypouštění odpadních vod je omezena na dobu 10 let
od nabytí právní moci tohoto rozhodnutí. (§9 odst. 1 vodního zákona)
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d) Pro povolení k nakládání s vodami k vypouštění odpadních vod se podle ustanovení
§ 9 odst. 1 vodního zákona současně stanoví tyto podmínky a povinnosti:
1. Oprávněný bude dbát o řádný provoz a údržbu všech vodních děl a zařízení
umožňujících nakládání s vodami podle tohoto povolení a schváleného provozního
řádu.
2. Změny v množství a kvalitě vypouštěné odpadní vody musí být oznámeny
vodoprávnímu úřadu.
3. Při převodu nebo přechodu majetku, se kterým je spojeno toto povolení, je nutné,
aby dosavadní oprávněný upozornil nového nabyvatele na povinnost oznámit podle
ustanovení § 11 odst. 1 vodního zákona ve znění pozdějších předpisů, tuto skutečnost
příslušnému vodoprávnímu úřadu ve lhůtě 2 měsíců ode dne, kdy k převodu
nebo přechodu došlo.
4. Oprávněný zajistí odběr vzorků vyčištěné odpadní vody ve výtokové zóně ČOV. Vzorky
budou odebírány akreditovanou osobou: dle ustanovení § 2 odst. 2 nařízení vlády
č. 401/2015 Sb. o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění odpadních vod
a náležitostech povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových, směsné
dvouhodinové vzorky typu „A“ (tj. dvouhodinový směsný vzorek získaný sléváním 8
dílčích vzorků stejného objemu v intervalu 15 minut) min. 2 x za rok vždy mezi 16
a 20 hod. pro dodržení hodnot vypouštěného znečištění, stanovených v tomto
rozhodnutí jako hodnoty „p“. Maximální přípustná hodnota koncentrace „m“ nesmí
být překročena žádným výsledkem rozboru. Měření jakosti vypouštěných odpadních
vod bude zajišťováno oprávněnou laboratoří (§ 92, odst. 1 vodního zákona).
5. Měření objemu vypouštěných vod bude prováděno nepřímo – odečtem z vodoměru
(roční spotřeba vody). O měření budou prováděny záznamy do provozního deníku
ČOV.
6. Jednou ročně bude vodoprávnímu úřadu předloženo množství vypouštěných
odpadních vod a přehled výsledků předepsaných rozborů včetně vyhodnocení
ročního bilančního množství vypouštěného znečištění v limitovaných ukazatelích.
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Odůvodnění
Vodoprávní úřad obdržel dne 10.04.2019 pod čj. MUDK-OŽP/32451-2019/mlk 9764-2019
žádost žadatelky Edity Wagnerové (nar. 19.11.1975), Tolarova 451, 384 51 Volary
zastoupené na základě plné moci Ing. Stanislavem Čermákem (nar. 06.03.1958), Husova 112,
551 01 Jaroměř ve věci společného povolení stavby „Novostavba rodinného domu
na pozemku parc. č. 67/1, k. ú. Choustníkovo Hradiště“ a povolení k nakládání s vodami
v souladu s ustanovením § 8 odst. 1 písm. c) vodního zákona a to k vypouštění odpadních
vod z nové ČOV do vodního toku Hradišťský potok (IDVT 1085342). Dnem podání žádosti
bylo zahájeno vodoprávní řízení.
Žádost byla doložena všemi povinnými doklady dle vyhlášky č. 183/2018 Sb., o dokladech
žádosti o rozhodnutí nebo vyjádření a o náležitostech povolení, souhlasů a vyjádření
vodoprávního úřadu a dalšími doklady, bylo předloženo:
1. Projektová dokumentace stavby byla zpracována Ing. Stanislavem Čermáke v prosinci
2018, ověřena autorizovaným inženýrem pro vodohospodářské stavby Ing. Janem
Draesslerem, ČKAIT 0600766.
2. Plná moc k zastupování pro pana Ing. Stanislava Čermáka ze dne 05.12.2018
3. Vyjádření Lesů České republiky, s. p., č. j.: LCR953/000382/2019 ze dne 04.04.2019
4. Koordinované stanovisko MěÚ Dvůr Králové nad Labem čj. MUDK-OŽP/5821-2019/kl
2310-2019 ze dne 13.02.2019
5. Stanovisko GridServices, s. r. o. zn. 5001854791 ze dne 28.01.2019
6. Vyjádření o existenci sítě elektronických komunikací CETIN a.s. čj. 514400/19
ze dne 16.01.2019
7. Stanovisko ČEZ Distribuce, a. s., zn.:1102455353 ze dne 21.01.2019
Vlastnická práva k dotčeným pozemkům si stavební úřad ověřil výpisy z katastru nemovitostí
vyhotovenými dálkovým přístupem p. p. č. 1809 je ve správě Lesy České republiky, s. p. –
Přemyslova 1106/19, 500 08 Nový Hradec Králové a na p. p. č. 67/1 ve vlastnictví žadatelky
Edity Wagnerové (nar. 19.11.1975), Tolarova 451, 384 51 Volary.
Vodoprávní úřad stanovil účastníky společného územního a stavebního řízení v souladu
s ustanovením § 94k písm. a) stavebního zákona a ustanovení § 27 odst. 1 písm. a) správního
řádu: Edita Wagnerová (nar. 19.11.1975), Tolarova 451, 384 51 Volary zastoupená
Ing. Stanislavem Čermákem (nar. 06.03.1958), Husova 112, 551 01 Jaroměř, v souladu
s ustanovením § 94k písm. e) stavebního zákona a ustanovení § 27 odst. 2 a 3 správního
řádu: Marie Blažková (nar. 31.03.1962), Choustníkovo Hradiště 84, 544 42 Choustníkovo
Hradiště, Vratislav Vopálka (nar. 22.06.1951), Choustníkovo Hradiště 84, 544 42
Choustníkovo Hradiště, Edita Wagnerová (nar. 19.11.1975), Tolarova 451, 384 51 Volary,
Lubomír Kreisel (nar. 27.04.1975), Choustníkovo Hradiště 126, 544 42 Choustníkovo
Hradiště, Roman Horáček (nar. 15.09.1969), Choustníkovo Hradiště 90, 544 42 Choustníkovo
Hradiště, Tomáš Horáček (nar. 16.02.1971), Choustníkovo Hradiště 90, 544 42 Choustníkovo
Hradiště, Lesy České republiky, s. p. – Přemyslova 1106/19, 500 08 Hradec Králové
(IČO 42196451), Obec Choustníkovo Hradiště, Choustníkovo Hradiště 102, 544 42
Choustníkovo Hradiště (IČO 00277932),
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GridServices, s. r. o., Plynárenská 499/1, Zábrdovice, 602 00 Brno (IČO 27935311), ČEZ
Distribuce, a. s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín IV – Podmokly (IČO 24729035).
Účastníci společného územního a stavebního řízení jsou vlastníci pozemku p. p. č. 663/1
v k. ú. Choustníkovo Hradiště:
Jaroslav Bábovka (nar. -), Fučíkova 754, 500 02 Hradec Králové
Marie Bábovková (nar. -), Fučíkova 754, 500 02 Hradec Králové
Vodoprávní úřad nevymezil jako účastníky společného řízení vlastníky dalších okolních
pozemků a staveb, jelikož vlastnická nebo jiná věcná práva k těmto pozemkům a stavbám
na nich nemohou být přímo dotčena požadovaným záměrem s ohledem na dostatečnou
vzdálenost a rozsah stavby.
Účastníkem řízení o povolení k nakládání s vodami dle ustanovení § 27 odst. 2 správního
řádu a ustanovení § 115 odst. 4 a 5 vodního zákona je obec Choustníkovo Hradiště,
Choustníkovo Hradiště 102, 544 42 Choustníkovo Hradiště a Lesy České republiky, s. p.,
Přemyslova 1106/19, 500 08 Hradec Králové.
Vodoprávní úřad na základě předložených dokladů oznámil účastníkům zahájení
vodoprávního řízení pod čj.: MUDK-OŽP/38099-2019/mlk 9764-2019 dne 30.04.2019,
v souladu s ustanovením § 112 odst. 2 stavebního zákona a § 115 odst. 8 vodního zákona
upustil od ústního jednání a stanovil termín pro sdělení námitek a připomínek a závazných
stanovisek, popřípadě důkazů k projednávané věci 10 dnů ode dne doručení oznámení.
Oznámení bylo doručeno 16.05.2019. V daném termínu ani před vydáním rozhodnutí
námitky ani jiné připomínky nebyly vodoprávnímu úřadu sděleny.
Vodoprávní úřad zkoumal podanou žádost a předložené podklady o společné povolení,
zda stavbu lze podle nich provést a ověřoval, zda je projektová dokumentace zpracována
v souladu s územně plánovací dokumentací, zda je projektová dokumentace úplná,
přehledná a zda jsou v odpovídající míře řešeny požadavky pro vodní díla, zda je zajištěn
příjezd ke stavbě, včasné vybudování technického, popřípadě jiného vybavení potřebného
k řádnému užívání stavby. Vodoprávní úřad ověřil účinky budoucího užívání stavby.
Vodoprávní úřad ve společném povolení v souladu s ustanovením § 94p odst. 1 stavebního
zákona schválil stavební záměr, vymezil pozemky pro realizaci a stanovil podmínky
pro umístění a provedení stavby. Stanovil společné, případně specifické podmínky
pro umístění a povolení stavby hlavní a vedlejších staveb v souboru staveb. Podmínkami
zabezpečil ochranu veřejných zájmů a stanovil zejména návaznost na jiné podmiňující stavby
a zařízení, dodržení obecných požadavků na výstavbu, popřípadě technických norem.
Vodoprávní úřad v souladu s ustanovením § 9 odst. 2 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější
úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu v platném znění
(dále jen „vyhláška č. 503/2006 Sb.“) stanovil podmínky, kterými se zabezpečí soulad
umístění stavby s cíli a úkoly územního plánování, zejména s územně plánovací
dokumentací. Dále podmínky a požadavky vyplývající ze závazných stanovisek dotčených
orgánů, napojení stavby na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu a podmínky
pro ochranu práv a právem chráněných zájmů vztahujících se k nemovitostem.
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Vodoprávní úřad v souladu s ustanovením §18c odst. 2 vyhlášky č. 503/2006 Sb. Uložil
povinnost oznámit termín zahájení stavby a název a sídlo stavebního podnikatele, který bude
stavbu provádět, stanovil termín dokončení stavby a stanovil, že stavbu lze užívat
jen na základě kolaudačního souhlasu.
Investor předloží společně s žádostí o kolaudační souhlas tyto doklady:
 předávací protokol o stavbě vodního díla tj. ČOV (pokud bude stavba prováděna
dodavatelsky), v případě, že bude stavba prováděna svépomocí - žadatel předloží
protokol o provedeném stavebním dozoru oprávněnou osobou autorizovanou
pro vodohospodářské stavby s příslušnou specializací
 prohlášení o shodě na použitý materiál
 stavební deník
 doklad o elektrovizi zařízení ČOV
 doklad o zkoušce těsnosti nádrže ČOV
 provozní řád na ČOV
Vodoprávní úřad v souladu s ustanovením § 157 stavebního zákona uložil povinnost vést
stavební deník.
Stanoviska dotčených orgánů byla zkoordinována a zahrnuta do podmínek tohoto
rozhodnutí.
Vodoprávní úřad ve společném územním a stavebním řízení přezkoumal předloženou žádost
o společné povolení a připojené podklady v souladu s ustanovením § 94o stavebního zákona
a usoudil, že stavební záměr je v souladu s požadavky
-

vodního zákona a jeho prováděcích předpisů
stavebního zákona a jeho prováděcích předpisů
na veřejnou dopravní nebo technickou infrastrukturu k možnosti a způsobu napojení
nebo podmínkám dotčených ochranných a bezpečnostních pásem
zvláštních právních předpisů a se závaznými stanovisky, popřípadě rozhodnutími
dotčených orgánů podle zvláštních právních předpisů nebo stavebního zákona,
popřípadě s výsledkem řešení rozporů

Vodoprávní úřad předložený projekt posoudil a dospěl k názoru, že uskutečněním stavby
nebudou ohroženy zájmy společnosti ani nepřiměřeně omezena či ohrožena práva
a oprávněné zájmy účastníků řízení.
Vodoprávní úřad v průběhu společného územního a stavebního řízení neshledal důvody,
které by bránily povolení a provedení stavby, proto rozhodl způsobem uvedeným ve výroku.
Podle sazebníku správních poplatků zák. č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, položky 18
odst 1. písm. g) byl vyměřen správní poplatek ve výši 300,- Kč. Poplatek byl zaplacen
vodoprávnímu úřadu převodem dne 23.05.2019 na č. ú. 187 580 614/0300 VS 8075000161.
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Vodoprávní úřad v průběhu řízení dospěl k závěru, že povolené vypouštění odpadních vod
do vod povrchových je možné, stanovil množství vypouštěných odpadních vod, stanovil
nejvýše přípustné hodnoty jejich znečištění s dosažením nejlepších dostupných technologií
v oblasti zneškodňování odpadních vod a stanovil podmínky povolení k vypouštění
odpadních vod. Při povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových přihlédl
k potřebě dosažení a zachování dobrého stavu povrchových vod. Z hlediska plánování
v oblasti vod je vypouštění odpadních vod do vod povrchových v povoleném množství
a jakosti možné, a je v souladu s platnou legislativou, tj. hodnotami danými NV č. 401/2015
Sb. o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění odpadních vod a náležitostech
povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových.
Vodoprávní úřad vyhověl žádosti v plném rozsahu, při posuzování vycházel z doložených
dokladů nezbytných pro rozhodnutí a neopominul skutečnost, že stavba se se nachází
na území CHOPAV (chráněná oblast přirozené akumulace vod) dle nařízení vlády ČSR č.
85/1981 Sb. ze dne 24.6.1981 - východočeská křída (chráněná oblast přirozené akumulace
vod) a v PHO II. b vnějším (stanovené rozhodnutím Odboru vodního a lesního hospodářství
ONV v Trutnově dne 1.10.1985 pod č.j.: Vod 235/2177/85-Km), a ve vodním útvaru
HSL_0310: Labe od hráze nádrže Les Království po tok Metuje, a že lze předpokládat,
že jeho realizací nedojde ke zhoršení stavu dotčených vodních útvarů, a že nebude mít
za následek nedosažení dobrého stavu dotčených vodních útvarů.

Poučení účastníků
Proti tomuto rozhodnutí lze v souladu s ustanovením § 81 správního řádu podat odvolání
ke Krajskému úřadu Královéhradeckého kraje a to do 15 dnů ode dne doručení rozhodnutí
prostřednictvím Městského úřadu Dvůr Králové nad Labem, odboru životního prostředí.

„Otisk úředního razítka“

Bc. Kristýna Malá
samostatná odborná referentka
odboru životního prostředí

Přílohy pro stavebníka (po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí)
1. Ověřená projektová dokumentace
2. štítek „STAVBA POVOLENA“
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Obdrží:
Účastníci vodoprávního řízení (stavebního a o povolení nakládání s vodami) v souladu
s ustanovením § 109 písm. a) stavebního zákona a ustanovení § 27 odst. 1 písm. a) správního
řádu (doručenka):
Edita Wagnerová (nar. 19.11.1975), Tolarova 451, 384 51 Volary v zastoupení
Ing. Stanislavem Čermákem (nar. 06.03.1958), Husova 112, 551 01 Jaroměř
Účastníci vodoprávního řízení v souladu s ustanovením § 109 písm. c) a d) stavebního
zákona a ustanovení § 27 odst. 2 a 3 správního řádu:
Marie Blažková (nar. 31.03.1962), Choustníkovo Hradiště 84, 544 42 Choustníkovo Hradiště
Vratislav Vopálka (nar. 22.06.1951), Choustníkovo Hradiště 84, 544 42 Choustníkovo
Hradiště
Edita Wagnerová (nar. 19.11.1975), Tolarova 451, 384 51 Volary
Lubomír Kreisel (nar. 27.04.1975), Choustníkovo Hradiště 126, 544 42 Choustníkovo Hradiště
Roman Horáček (nar. 15.09.1969), Choustníkovo Hradiště 90, 544 42 Choustníkovo Hradiště
Tomáš Horáček (nar. 16.02.1971), Choustníkovo Hradiště 90, 544 42 Choustníkovo Hradiště
Lesy České republiky, s. p. – Přemyslova 1106/19, 500 08 Hradec Králové (IČO 42196451)
Obec Choustníkovo Hradiště, Choustníkovo Hradiště 102, 544 42 Choustníkovo Hradiště (IČO
00277932)
GridServices, s. r. o., Plynárenská 499/1, Zábrdovice, 602 00 Brno (IČO 27935311)
ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín IV – Podmokly (IČO 24729035)
Vlastníci pozemku p. p. č. 663/1 v k. ú. Choustníkovo Hradiště, způsob doručení veřejnou
vyhláškou:
Jaroslav Bábovka (nar. ), Fučíkova 754, 500 02 Hradec Králové
Marie Bábovková (nar. ), Fučíkova 754, 500 02 Hradec Králové
Účastníci řízení o povolení k nakládání s vodami dle ustanovení § 27 odst. 2 správního řádu
a ustanovení § 115 odst. 4 a 5 vodního zákona:
Lesy České republiky, s. p. – Přemyslova 1106/19, 500 08 Hradec Králové (IČO 42196451)
Obec Choustníkovo Hradiště, Choustníkovo Hradiště 102, 544 42 Choustníkovo Hradiště
(IČO 00277932)
Dotčené orgány:
Městský úřad Dvůr Králové nad Labem, koordinátor (VÚP), náměstí T. G. Masaryka čp. 38,
544 01 Dvůr Králové nad Labem

Str. 16/16 Veřejná vyhláška rozhodnutí č . j . : M U D K - O Ž P / 3 2 4 5 1 - 2 0 1 9 / m l k 9 7 6 4 - 2 0 1 9

Toto rozhodnutí musí být vyvěšeno nejméně po dobu 15-ti dnů na úřední desce
a též způsobem umožňujícím dálkový přístup. Tímto obec Choustníkovo Hradiště žádáme
o vyvěšení a vrácení s potvrzením o vyvěšení.

Vyvěšeno na úřední desce dne …………………………
Sejmuto dne ……………………….
(razítko a podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí písemnosti na úřední desce)

Vyvěšeno na elektronické úřední desce (tj. způsobem umožňujícím dálkový přístup)
Dne ………………………
Sejmuto dne ……………………….
(razítko a podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí písemnosti způsobem
umožňujícím dálkový přístup)
a.a
Vypraveno dne 06.06.2019

