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V ý r o k o v á  č á s t

Městský úřad Králíky jako příslušný vodoprávní úřad podle ustanovení § 104 odst. 2 písm. c) a ustanovení 
§ 106  zákona  č. 254/2001 Sb.,  o vodách  a o  změně některých  zákonů,  ve znění pozdějších předpisů 
(dále jen „vodní zákon"), jako místně příslušný vodoprávní úřad podle ustanovení § 11 písm. a) zákona č. 
500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), a jako speciální 
stavební úřad příslušný podle ustanovení § 15 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním 
řádu, v platném znění (dále jen „stavební zákon“),

spol. Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí a.s., IČ 48173398, se sídlem Slezská 350, 561 64 
Jablonné nad Orlicí,

          v y d á v á  s t a v e b n í  p o v o l e n í  

podle ustanovení  § 15 vodního zákona k provedení stavby vodního díla „Horní Šanov – nový 
vodovod + ATS“. Stavbu tvoří následující stavební objekty:

1) SO 01 ATS Šanov
2) SO 02 Vodovodní řad „A“ z materiálu PE100RC (PP) DN 90x8,2 mm, délky 817,0 m; propoj 

P1 z materiálu PE100RC (PP) DN 90x8,2 mm, délky 11,0 m;
3) SO 03 Napojovací body z materiálu Rpe DN 32x4,4 mm, celková délka 25 m.

Stavba bude situována na pozemk. parc. č. 363/7, 728/1, 705, 710/1 a 250/2 v k.ú. Šanov u Červené 
Vody, obec Červená Voda, kraj Pardubický, ČHP 4-10-01-036, IDVT 10206782, HGR 429 – Králický 
prolom.

V souladu s ustanovením § 15 odst. 3 vodního zákona a ustanovením § 115 odst. 1 stavebního 
zákona stanovuje vodoprávní úřad pro provedení stavby následující podmínky a povinnosti:

1) Stavba vodního díla bude provedena podle projektové dokumentace (zpracovala spol. VIS 
Vodohospodářsko-inženýrské služby spol. s r.o., Hradec Králové, Ing. Jiří Forejtek, 
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autorizovaný inženýr pro stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství, ČKAIT 
0601650, v měsíci červenci 2016) ověřené vodoprávním úřadem v tomto stavebním řízení. 
Případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení vodoprávního úřadu.

2) 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. 

3) Budou splněny požadavky a dodrženy podmínky, které jsou taxativně vyjmenované v 
následujících písemnostech:   

- Vyjádření Městského úřadu Králíky, odbor ŽP, vydané dne 22.04.2016 pod 
č.j.:1527/2016/OŽP/PB/2-63.

- Stanovisko správce povodí a bezejmenného vodního toku IDVT 10197436 a IDVT 
10206782 vydané dne 17.08.2016 pod zn.: PM045370/2016-203/No.

- Závazné stanovisko Krajské hygienické stanice Pardubického kraje se sídlem 
v Pardubicích, územní pracoviště Ústí nad Orlicí, vydané dne 14.04.2016 pod č.j.: 
KHSPA 05528/2016/HOK-UO.

- Vyjádření podniku Lesy České republiky, s.p., vydané dne 26.04.2016 pod č.j.: 
LCR124/000535/2016.

- Stanovisko RWE Distribuční služby, s.r.o., Brno, vydané dne 04.08.2016 pod zn.: 
5001344674

- Vyjádření k existenci energetického zařízení spol. ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem 
Teplická 874/8, Děčín, vydané dne 11.04.2016 pod zn.: 1083831618 a vyjádření vydané 
dne 15.07.2016 pod zn.:0100602303.

- Vyjádření o existenci sítě elektronických komunikací spol. CETIN a.s., Praha, vydané dne 
02.02.2016 pod č.j.: 525166/16.

Kopie písemností uvedených v tomto bodě musí zůstat jako přílohy nedílnou součástí 
projektové dokumentace ověřené ve stavebním řízení.

4) Po celou dobu stavby vodního díla bude na vhodném viditelném místě u  staveniště 
umístěn štítek „Stavba povolena“, který obdrží stavebník po nabytí právní moci tohoto 
rozhodnutí. Štítek musí být chráněn před povětrnostními vlivy, aby údaje na něm uvedené 
zůstaly čitelné a ponechán na stavbě do zahájení užívání stavby.  Stavebník na štítek uvede 
údaje o vybraném stavebním podnikateli, který stavbu realizuje. 

5) Stavbu provede organizace oprávněná k provádění stavebních nebo montážních prací jako 
předmětu své činnosti podle zvláštních předpisů.

6) Pro dohled stavebního úřadu nad prováděním stavby určil vodoprávní úřad tyto kontrolní 
prohlídky stavby:

- po vytýčení trasy vodovodu ještě před započetím zemních prací;
- po uložení potrubí ještě před jeho úplným záhozem.

       Investor oznámí včas tj. v předstihu  nejméně 15 dní  vodoprávnímu  úřadu  termín pro 
možnost provedení výše popsaných kontrolních prohlídek stavby. 

7) Stavba bude dokončena nejpozději do 31.12.2018.
8) Po ukončení stavby je stavebník povinen požádat vodoprávní úřad o povolení užívat stavbu 

(vydání kolaudačního souhlasu). Stavbu lze užívat pouze na základě kolaudačního 
souhlasu.

9) Při závěrečné kontrolní prohlídce stavby předloží investor mimo jiného zejména zaměření 
skutečného provedení stavby promítnuté do katastrální mapy, závazné stanovisko hygienika, 
výsledky předepsaných zkoušek (tlaková zkouška vodovodu) a doklady o splnění podmínek 
vyplývajících z výše citovaných stanovisek, vyjádření a dalších písemností.

Stavební povolení pozbývá platnosti, jestliže stavba nebyla zahájena do dvou let ode dne, kdy toto 
rozhodnutí nabylo právní moci. Dobu platnosti stavebního povolení může stavební úřad prodloužit na 
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odůvodněnou žádost stavebníka podanou před jejím uplynutím. Podáním žádosti se staví běh lhůty 
platnosti stavebního povolení. 

Účastníci vodoprávního řízení o povolení stavby podle ustanovení § 27 odst. 1 písm. a) správního řádu):
- Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí a.s., IČ 48173398, Slezská 350, 561 64 Jablonné nad 

Orlicí (na základě plné moci zastoupena spol. VIS-VODOHOSPODÁŘSKO-INŽENÝRSKÉ 
SLUŽBY, spol. s r.o., IČ: 48153362, se sídlem Na Střezině 1079, 500 03 Hradec Králové)

Oprávněné požadavky a podmínky účastníků řízení a dotčených orgánů byly příslušným způsobem 
zapracovány do výrokové části tohoto rozhodnutí.
                                      
Na základě  výše  uvedeného  vodoprávní  úřad  v  dané  věci rozhodl tak, jak je uvedeno ve výroku.       
                          

 O d ů v o d n ě n í

Městský úřad Králíky jako příslušný vodoprávní úřad posoudil návrh oprávněného žadatele – spol. 
Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí a.s., IČ 48173398, se sídlem Slezská 350, 561 64 Jablonné nad 
Orlicí (na základě plné moci zastoupena spol. VIS-VODOHOSPODÁŘSKO-INŽENÝRSKÉ SLUŽBY, spol. 
s r.o., IČ: 48153362, se sídlem Na Střezině 1079, 500 03 Hradec Králové), ze dne 11.11.2016, o povolení 
ke stavbě vodního díla „Horní Šanov – nový vodovod + ATS“ (podle ustanovení § 15 vodního zákona). 

Vzhledem k tomu, že vodoprávnímu úřadu je dobře známa situace v zájmové lokalitě a protože návrh 
žadatele obsahoval náležitosti a doklady, které jsou nutné pro rozhodnutí ve věci žádaného povolení,  
upustil vodoprávní úřad od ústního jednání spojeného s místním šetřením a oznámením – veřejnou 
vyhláškou (vydaným pod č.j.: 5982/2016/ŽP/GS/, evid. č. 86/2017 dne 04.01.2017) informoval účastníky 
řízení a  dotčené orgány o zahájení vodoprávního řízení a o právu vyjádřit v řízení své stanovisko, 
navrhovat důkazy a činit jiné návrhy (viz ustanovení § 36 odst. 1,2 správního řádu), a to do 10-ti dnů ode 
dne doručení této veřejné vyhlášky. K projednávané věci nebyly vzneseny žádné námitky. Dále upozornil 
vodoprávní úřad účastníky řízení na možnost vyjádřit se k podkladům pro rozhodnutí (viz ustanovení § 36 
odst. 3 správního řádu), a k tomuto úkonu stanovil termín na 06. až 10.02.2017. Nikdo z účastníků řízení 
tohoto práva nevyužil.
  
Podklady pro vydání výroku:

- Souhlas Obecního úřadu Červená Voda, odbor stavební, silniční a životního prostředí,  jako místně 
příslušného stavebního úřadu, vydaný podle ustanovení § 15 odst. 2 stavebního zákona dne 
13.09.2016 pod č.j.: OZZSP/617/2016/336,  evid. č.: 3109/2016.

- Rozhodnutí o umístění stavby vydané Obecní úřadem Červená Voda, odbor stavební, silniční a 
životního prostředí, jako místně příslušným stavebním úřadem, dne 05.08.2016 pod č.j.: 
OSSZP/329/2016/328.3 (právní moci nabylo dne 13.09.2016). 

- Vyjádření Městského úřadu Králíky, odbor ŽP, vydané dne 22.04.2016 pod 
č.j.:1527/2016/OŽP/PB/2-63.

- Stanovisko správce povodí a bezejmenného vodního toku IDVT 10197436 a IDVT 10206782 tj. 
vydané dne 17.08.2016 pod zn.: PM045370/2016-203/No.

- Závazné stanovisko Krajské hygienické stanice Pardubického kraje se sídlem v Pardubicích, 
územní pracoviště Ústí n. Orlicí, vydané dne 14.04.2016 pod č.j.: KHSPA 05528/2016/HOK-UO.

- Vyjádření podniku Lesy České republiky, s.p., vydané dne 26.04.2016 pod č.j.: 
LCR124/000535/2016.

- Stanovisko RWE Distribuční služby, s.r.o., Brno, vydané dne 04.08.2016 pod zn.: 5001344674
- Vyjádření k existenci energetického zařízení spol. ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Teplická 874/8, 
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Děčín, vydané dne 11.04.2016 pod zn.: 1083831618 a vyjádření vydané dne 15.07.2016 pod 
zn.:0100602303.

- Vyjádření o existenci sítě elektronických komunikací spol. CETIN a.s., Praha, vydané dne 
02.02.2016 pod č.j.: 525166/16.

- Smlouvy o smlouvách budoucích o zřízení služebnosti, uzavřené mezi stavebníkem a jednotlivými 
majiteli stavbou dotčených pozemků.

- Sdělení o archeologii vydané Městským úřadem Králíky, odborem výstavby a technické správy, 
dne 09.05.2016.

- Závazné stanovisko Městského úřadu Králíky, odboru životního prostředí, jako příslušného orgánu 
státní správy lesů, vydané dne 24.05.2016 pod č.j.: 2306/2016/OŽP/JO/2.

- Vyjádření příslušného úřadu územního plánování z hlediska územně plánovací dokumentace 
vydané dne 18.04.2016 pod č.j.: 1642/2016/OÚPSÚ/Jako.

- Závazné stanovisko HZS Pardubického kraje, územní odbor Ústí nad Orlicí, vydané dne 
05.05.2016 pod č.j.: HSPA-26-431/2016.

- Stanovisko Krajského úřadu Pardubického kraje, odboru životního prostředí a zemědělství, podle 
ust. § 45i odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., vydané dne 18.04.2016 pod zn.: 24474/2016/OŽPZ/Le.

-  Závazné stanovisko Ministerstva obrany, Sekce ekonomická a majetková, odbor ochrany 
územních zájmů a řízení programů nemovité infrastruktury, vydané dne 12.08.2016 pod sp.zn.: 
54580/2016-8201-OÚZ-PCE.

- Vyjádření Obce Červená Voda, jako vlastníka inženýrských sítí, vydané dne 02.08.2016 pod 
č.j.:OSSZP/458/2016.

- Vyjádření k existenci podzemních sítí spol. České Radiokomunikace, a.s., vydané dne 10.08.2016 
pod zn.: UPTS/OS/152119/2016.

- Vyjádření spol. T-Mobile Czech Republic a.s., jako majitele a správce technické infrastruktury, 
vydané dne 19.07.2016 pod zn.: E19854/16.

- Vyjádření spol. Vodafone Czech Republic a.s., jako majitele a správce technické infrastruktury, 
vydané dne 15.07.2016.

- Plná moc udělená spol. VIS – Vodohospodářsko-inženýrské sužby, spol. s r.o., IČ 48153362  
stavebníkem tj. spol. Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí, a.s., IČ 48173398, se sídlem 
v Jablonném nad Orlicí, k zastupování ve správním řízení o povolení této stavby.

  
Okruh účastníků vodoprávního řízení podle ust. § 27 odst. 2 a 3  správního řádu je následující: 

- Obec Červená Voda, Červená Voda 268, 561 61 Červená Voda 
- Rolnická společnost s.r.o., Červená Voda 183, 561 61 Červená Voda
- Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, Žižkov, 130 00 Praha 3
- Osoby, jejichž vlastnické právo nebo jiné věcné právo k sousedním pozemkům, a nebo stavbám 

na nich, může být prováděním stavby přímo dotčeno, a dále osoby, které mají k sousednímu 
pozemku právo odpovídající věcnému břemenu, může-li být toto právo prováděním stavby přímo 
dotčeno (v souladu s ust. § 109 stavebního zákona se identifikují označením pozemků a staveb 
evidovaných v katastru nemovitostí):
364, 409/1, 366, 361, 363/8, 359/2, st.95/1, 353, 317/1, 317/6, 357/2, 354/2, 344/2, 344/1, 715/3, 
st.92, 353, 352, 349/1, 349/3, 311, 349/2, st.87, 312, 714/1, 350, 314, 308/1, st.84, 306/2, 757, 
st.80/1, 296/1, 292, st.79, 296/3, 291, 712/4, 290, 289, 288/1, 288/3, 288/2, 710/1, 250/1, 246/3, 
246/1, 227, 227/14, 227/12, 704, 235/6, 236/7, 240/1, st.55, 239, 238/2, 238/3, 237/2, 253, 218/2, 
217/3, 703/2, 215/10, 748, 215/8, 215/14, 212/1, 212/2, 209, st.44, st. 43, 208, st.42, 165/4, 165/1, 
164/1, 164/5, 159/2, 162, st.37, 161/1, 700/3, st.32 vše v k.ú. Šanov u Červené Vody.

 
Správní poplatek za vydání rozhodnutí o povolení stavby ve výši 3000, - Kč byl uhrazen převodem na 
účet Města Králíky dne 23.02.2017.
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V rámci správního řízení při vydání tohoto rozhodnutí vycházel vodoprávní úřad i ze stanoviska správce 
toku a povodí vydaného dne 17.08.2016 pod zn.: PM045370/2016-203/No, ve kterém je uvedeno, že je 
záměr možný, protože lze předpokládat, že záměrem nedojde ke zhoršení stavu vodního útvaru, a že 
nebude mít za následek nedosažení dobrého stavu/potenciálu vod.
Oprávněné požadavky účastníků řízení a dotčených orgánů byly příslušným způsobem zapracovány do 
výrokové části tohoto rozhodnutí.

Na základě  výše  uvedeného  vodoprávní  úřad  v  dané  věci rozhodl tak, jak je uvedeno ve výroku.       

                                                   P o u č e n í   ú č a s t n í k ů   ř í z e n í

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat  (viz ustanovení §§ 81 až 83 správního řádu) ve lhůtě 15 dnů ode 
dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu Pardubického kraje,  podáním učiněným  u Městského  úřadu 
Králíky. Odvolání musí  mít potřebné  náležitosti (viz  ustanovení §  37 odst.  2  zákona  č. 500/2004 Sb., 
správní řád)  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. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.

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.

Lhůta pro podání odvolání se počítá ode dne následujícího po doručení písemného vyhotovení rozhodnutí, 
nejpozději však po uplynutí desátého dne ode dne, kdy bylo nedoručené a uložené rozhodnutí připraveno 
k vyzvednutí. 

Upozorňujeme stavebníka, že při realizaci stavby je povinen dodržet podmínky stanovené nejenom 
v tomto rozhodnutí, ale rovněž podmínky dané rozhodnutím o umístění stavby, které vydal Obecní úřad 
Červená Voda, odbor stavební, silniční a životního prostředí, dne 05.08.2016  pod č.j.: 
OSSZP/329/2016/328.3 (právní moci nabylo dne 13.09.2016).

„Otisk úředního razítka“

Galina Slavíková
referentka odboru životního prostředí                                                                         

Přílohy:
1x  Ověřená projektová dokumentace (po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí obdrží zástupce žadatele)
1x   Štítek „Stavba povolena“ (po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí obdrží zástupce žadatele)

R o z d ě  l  o v n í  k: 

Na doručenku do vlastních rukou nebo do datové schránky obdrží tento účastník vodoprávního 
řízení: 

- Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí a.s., IČ 48173398, Slezská 350, 561 64 Jablonné nad 
Orlicí (na základě plné moci zastoupen spol. VIS-VODOHOSPODÁŘSKO-INŽENÝRSKÉ 
SLUŽBY, spol. s r.o., IČ: 48153362, se sídlem Na Střezině 1079, 500 03 Hradec Králové)
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Veřejnou vyhláškou bude doručeno následujícím účastníkům vodoprávního řízení:
- Obec Červená Voda, Červená Voda 268, 561 61 Červená Voda
- Rolnická společnost s.r.o., Červená Voda 183, 561 61 Červená Voda
- Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, Žižkov, 130 00 Praha 3
- Osoby, jejichž vlastnické právo nebo jiné věcné právo k sousedním pozemkům, a nebo stavbám 

na nich, může být prováděním stavby přímo dotčeno, a dále osoby, které mají k sousednímu 
pozemku právo odpovídající věcnému břemenu, může-li být toto právo prováděním stavby přímo 
dotčeno (v souladu s ust. § 109 stavebního zákona se identifikují označením pozemků a staveb 
evidovaných v katastru nemovitostí):
364, 409/1, 366, 361, 363/8, 359/2, st.95/1, 353, 317/1, 317/6, 357/2, 354/2, 344/2, 344/1, 715/3, 
st.92, 353, 352, 349/1, 349/3, 311, 349/2, st.87, 312, 714/1, 350, 314, 308/1, st.84, 306/2, 757, 
st.80/1, 296/1, 292, st.79, 296/3, 291, 712/4, 290, 289, 288/1, 288/3, 288/2, 710/1, 250/1, 246/3, 
246/1, 227, 227/14, 227/12, 704, 235/6, 236/7, 240/1, st.55, 239, 238/2, 238/3, 237/2, 253, 218/2, 
217/3, 703/2, 215/10, 748, 215/8, 215/14, 212/1, 212/2, 209, st.44, st. 43, 208, st.42, 165/4, 165/1, 
164/1, 164/5, 159/2, 162, st.37, 161/1, 700/3, st.32 vše v k.ú. Šanov u Červené Vody.

   
Na doručenku obdrží dotčené orgány:
- Krajská hygienická stanice Pardubického kraje, Smetanova 1390, Ústí nad Orlicí
- HZS Pardubického kraje, územní odbor Ústí nad Orlicí, Hylváty 5, 562 03 Ústí nad Orlicí
- Obecní úřad Červená Voda, Červená Voda 268, 561 61 Červená Voda

Na vědomí obdrží:
- Povodí Moravy s.p., Dřevařská 11, 601 75 Brno

                                                                 Upozornění:

Toto rozhodnutí musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů na úřední desce ORP 
Králíky a úřední desce Obecního úřadu Červená Voda, a to i způsobem 

umožňujícím dálkový přístup.
Patnáctý den vyvěšení je dnem doručení.

Vyvěšeno dne: ………………        Sejmuto dne: …………………..

Zveřejněno dálkovým přístupem dne: ……………………

………………………………………………………………………………
Razítko a podpis příslušného orgánu, kterým potvrzuje vyvěšení a sejmutí 
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