Městský úřad Dvůr Králové nad Labem
náměstí T. G. Masaryka 38, 544 17 Dvůr Králové nad Labem
Odbor životního prostředí – vodoprávní úřad
Č. j.: OŽP/52133-2016/sea 20674-2016/sea
Spis. a skart. znak: 231.2
Počet příloh:
0
Počet listů příloh: 0
Vaše č. j.:
Vyřizuje: Mgr. Andrea Šévlová
Telefon: 499 318 161
E-mail:
sevlova.andrea@mudk.cz
Datum:

08.06.2016

ROZHODNUTÍ
Městský úřad Dvůr Králové nad Labem, odbor životního prostředí, jako příslušný 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 a jako
příslušný speciální stavební úřad dle ustanovení § 15 zákona č. 183/2006 Sb., o územním
plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, jako místně
příslušný dle § 11 odst. 1 písm. b) zák. č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších
předpisů žadateli (účastníkovi řízení dle § 27 odst. 1 písm. a) správního řádu):
Obec Nemojov
Dolní Nemojov čp. 13
544 61 Nemojov
(IČ 00278165)
povoluje
podle ustanovení § 118 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu
(stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, změnu stavby před jejím dokončením na
stavbu vodního díla „Kanalizace a ČOV Nemojov, 2. Etapa, prodloužení stoky A3-7 na p.p.č.
261/2 v k.ú. Starobucké Debrné“ podle dokumentace zpracované autorizovaným inženýrem
pro vodohospodářské stavby Ing. Josefem Javůrkem (ČKAIT 0601523), v kraji:
Královéhradeckém, obci: Nemojov, katastrálním území: Starobucké Debrné, číslo
hydrologického pořadí (dále jen č.h.p.): 1-01-01-0650-0-00, povodí vodního toku - Debrnský
potok ve správě Lesy ČR, s. p., správa vodních toků - oblast povodí Labe, Hradec Králové,
hydrogeologický rajon (dále jen HGR): 424 Královédvorská synklinála, orientační souřadnice
stavby S-JTSK (X=1012581, Y=643503).
Stavba obsahuje dle ověřené projektové dokumentace:
Prodloužení splaškové kanalizace - stoka A3-7 z PP DN 250 o celkové délce 68,70 m
(orientační rozpočet stavby: 800 000 Kč)
Účastník stavebního řízení dle § 27 odst. 1 písm. a) správního řádu a dle § 109 písm. a)
stavebního zákona:
Obec Nemojov, Dolní Nemojov čp. 13, 544 61 Nemojov
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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Další účastníci stavebního řízení (účastník řízení dle § 27 odst. 2 správního řádu a dle § 109
písm. c), d) stavebního zákona):
ČEZ Distribuce, a. s., Teplická čp. 874/8, 405 02 Děčín
Česká telekomunikační infrastruktura, a. s., Olšanská čp. 2681/6, 130 00 Praha 3 - Žižkov
Pro provedení stavby vodního díla se podle ustanovení § 15 odst. 3 zákona č. 254/2001
Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů a
ustanovení § 115 odst. 1 v souladu s ustanovením § 122 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o
územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů
současně stanoví tyto podmínky a povinnosti:
1) Stavba bude provedena podle projektové dokumentace ověřené vodoprávním
úřadem ve vodoprávním řízení, která je přílohou tohoto rozhodnutí a bude zaslána
po nabytí právní moci. Případné změny nesmí být provedeny bez předchozího
povolení vodoprávního úřadu.
2) Před zahájením stavby vodního díla bude na viditelném místě u vstupu na staveniště
umístěn štítek „STAVBA POVOLENA“, který obdrží stavebník, jakmile 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.
3) Stavebník zajistí vytyčení prostorové polohy stavby v souladu se stavebním zákonem.
4) Při provádění stavby je nutno dodržovat předpisy týkající se bezpečnosti práce,
technických zařízení a dbát o ochranu zdraví osob na staveništi. Všichni pracovníci
musí být prokazatelně proškoleni o bezpečnosti práce.
5) Stavba bude odborně instalována zhotovitelem v souladu s ustanovením § 160
zákona č.183/2006 Sb. stavebního zákona v platném znění dodavatelsky oprávněnou
osobou, případně svépomocí pokud bude prokazatelně zajištěn stavební dozor
oprávněnou osobou.
6) Zhotovitel stavby při provádění stavby bude vést stavební deník, do něhož bude
pravidelně zaznamenávat údaje týkající se provádění stavby.
7) Stavba vodního díla bude dokončena do 10/2016.
8) Budou dodrženy všechny podmínky ve vyjádření ČEZ Distribuce, a. s. ze dne
06.06.2016 pod č.j.:01000583821 a ve vyjádření České telekomunikační
infrastruktury, a. s. ze dne 02.09.2015 pod č.j.:680214/15.
9) Před prováděním vlastní stavby je třeba nechat vytyčit veškeré podzemní sítě:
-

Česká telekomunikační infrastruktura, a. s.
ČEZ Distribuce, a. s.

10) Stavba nebude užívána bez kolaudačního souhlasu. Investor při závěrečné kontrolní
prohlídce stavby bude předkládat tyto doklady:
-

předávací protokol mezi dodavatelem a investorem stavby včetně kopie
oprávnění dodavatele provádět vodohospodářské stavby (v případě, že bude
stavba prováděna svépomocí bude žadatelem přiložen protokol o provedeném
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-

-

stavebním dozoru oprávněnou osobou autorizovanou pro vodohospodářské
stavby)
doklad o zkoušce vodotěsnosti kanalizace
dokumentace skutečného provedení stavby (v případě drobných změn oproti
projektové dokumentaci), potvrzenou oprávněnou osobou (autorizace
Vodohospodářské stavby)
prohlášení o shodě na použité materiály a výrobky
stavební deník
doklad o kontrole podzemních sítí: ČEZ Distribuce, a. s., Česká telekomunikační
infrastruktura, a. s.

11) Do doby konání závěrečné kontrolní prohlídky budou na pozemcích dotčených
stavbou provedeny terénní úpravy v plném rozsahu.
12) 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.
13) 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 č. 254/2001 Sb. v platném znění) tuto
skutečnost příslušnému vodoprávnímu úřadu ve lhůtě 2 měsíců ode dne, kdy
k převodu nebo přechodu došlo.
Odůvodnění
Městský úřad Dvůr Králové nad Labem, odbor životního prostředí, vodoprávní úřad obdržel
dne 06.06.2016 pod č.j.:OŽP/52133-2016/sea -2016/sea žádost žadatele: Obec Nemojov,
Dolní Nemojov čp. 13, 544 61 Nemojov (IČ 00278165) o povolení změny stavby před jejím
dokončením na stavbu vodního díla „Kanalizace a ČOV Nemojov, 2. Etapa, prodloužení stoky
A3-7 na p. p. č. 261/2 v k. ú. Starobucké Debrné“. Žádost byla evidována pod č.j.:OŽP/521332016/sea 20674-2016/sea. Doručením žádosti bylo zahájeno vodoprávní řízení o změně
stavby před jejím dokončením.
Vodoprávní úřad neoznamoval zahájení řízení, tj. nepoužil ustanovení § 36 a § 47 správního
řádu a využil ustanovení § 115 odst. 10 vodního zákona a vydal toto rozhodnutí jako první
úkon v řízení vzhledem k tomu, že byly předloženy veškeré požadované doklady a jedná se o
jednoduchou věc.
Vodoprávní řízení je vedeno ve zkráceném řízení v souladu s ustanovením § 115 odst. 10
vodního zákona [protože se jedná o rozhodnutí v jednoduché věci (vodoprávní úřad
nestanovuje, co se rozumí jednoduchými věcmi, je tedy na uvážení pracovníka vodoprávního
úřadu) a vodoprávní úřad má k dispozici veškeré podklady (vlastní činností nebo od účastníků
řízení) a tyto podklady jsou natolik dostatečné, že nejsou pochybnosti o zjištěném stavu věci a
postupem vodoprávního úřadu není narušena zásada materiální pravdy.]
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Žadatel doložil k žádosti o změnu stavbu před jejím dokončením a v průběhu řízení tyto
doklady:
-

-

-

2 x projektová dokumentace pro změnu stavby před dokončením zpracovaná Ing.
Josefem Javůrkem, autorizovaným inženýrem pro vodohospodářské stavby
územní rozhodnutí vydané MěÚ Dvůr Králové nad Labem - odborem VÚP dne
19.05.2016 pod č.j.:VÚP/47570-2016/nyj 16315-2016/nyj a souhlas dle § 15 stavebního
zákona ze dne 07.06.2016 pod č.j.:VÚP/52322-2016/nyj 20666-2016/nyj
správní poplatek stanovený podle sazebníku správních poplatků zákona č. 634/2004 Sb.,
položky 18 odst. 5 ve výši 1000 Kč, který byl zaplacen dne 06.06.2016, č. dokladu
1060931
vyjádření všech podzemních sítí: (Česká telekomunikační infrastruktura, a. s. Praha ze
dne 02.09.2015 pod čj.: 680241/15, ČEZ Distribuce, a. s. Děčín 4 ze dne 06.06.2016 pod
značkou 0100583821, RWE Distribuční služby, s. r. o. Brno ze dne 02.09.2015 pod
značkou 5001174855, ČEZ ICT Services, a. s. ze dne 06.06.2016 pod značkou
0200459295)

Odůvodnění okruhu účastníků stavebního řízení:
Účastníci stavebního řízení byli určeni podle § 27 odst. 1 písm. a) a 2 správního řádu, podle §
109 písm. a), c), d). Účastníky stavebního řízení jsou žadatel a další dotčené osoby, které
mohou být rozhodnutím přímo dotčeny ve svých právech nebo povinnostech, a rovněž
osoby, o kterých to stanoví zvláštní zákon:
-

-

Obec Nemojov, Dolní Nemojov čp. 13, 544 61 Nemojov (žadatel, vlastník pozemku, na
kterém má být stavba vodního díla prováděna tj. na p. p. č. 261/2 v k. ú. Starobucké
Debrné),
ČEZ Distribuce, a. s., Teplická čp. 874/8, 405 02 Děčín (vlastník dotčené technické
infrastruktury),
Česká telekomunikační infrastruktura, a. s., Olšanská čp. 2681/6, 130 00 Praha 3 - Žižkov
(vlastník dotčené technické infrastruktury).

V rámci celého vodoprávního řízení bylo zjištěno, že podmínky, za kterých bylo stavební
povolení uděleno, se nezměnily a výše uvedenou změnou stavby před jejím dokončením
nebudou ohroženy zájmy žádného z dalších účastníků řízení ani práva a zájmy jiných
subjektů, proto vodoprávní úřad vyhověl žádosti. Vodoprávní úřad neshledal důvody, které
by bránily vydání rozhodnutí o změně stavby před jejím dokončením.
Vodoprávní úřad neopominul skutečnost, že zájmová lokalita je součástí CHOPAV (chráněné
oblasti přirozené akumulace vod) dle nařízení vlády ČSR č. 85/1981 Sb. - východočeská křída
a PHO II.b vnějšího (stanovené rozhodnutím Odboru vodního a lesního hospodářství a
zemědělství ONV v Trutnově dne 01.10.1985 pod č.j.: Vod 235/2177/85-Km). Proto rozhodl
tak, jak je uvedeno ve výroku.
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Poučení účastníků
Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení podat podle ustanovení § 81 odst. 1 zákona č.
500/2004 Sb., správního řádu, ve znění pozdějších předpisů, odvolání ke Krajskému úřadu
Královéhradeckého kraje, odboru životního prostředí a zemědělství a to do 15 ti dnů ode dne
doručení rozhodnutí prostřednictvím Městského úřadu Dvůr Králové nad Labem, odboru
životního prostředí.
„Otisk úředního razítka“
Mgr. Andrea Šévlová
samostatná odborná referentka
odboru životního prostředí
Příloha: 1 x schválená PD pro změnu stavby před dokončením
(po nabytí právní moci rozhodnutí)
2. Štítek "Stavba povolena"
Doručí se účastníkům řízení (datovou schránkou):
Obec Nemojov, Dolní Nemojov čp. 13, 544 61 Nemojov
ČEZ Distribuce, a. s., Teplická čp. 874/8, 405 02 Děčín
Česká telekomunikační infrastruktura, a. s., Olšanská čp. 2681/6, 130 00 Praha 3 - Žižkov
Dotčené orgány (doporučeně na dodejku a datovou schránkou):
Obec Nemojov, silniční správní úřad, Dolní Nemojov čp. 13, 544 61 Nemojov
MěÚ Dvůr Králové nad Labem (VÚP,ZPF,ODP) k rukám koordinátora, náměstí TGM čp. 38,
544 17 Dvůr Králové nad Labem
a.a.
Vypraveno dne 08.06.2016
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