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ROZHODNUTÍ
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
účastník řízení dle § 27, odst. 1 zák. č. 500/2004 Sb. - Správní řád Obec Kostěnice, Kostěnice 8, 530 02
Pardubice.
Magistrát města Pardubic, odbor životního prostředí, jako příslušný vodoprávní úřad podle ustanovení
§ 106 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších
předpisů a dále jako příslušný speciální stavební úřad podle ustanovení § 15 zákona č. 183/2006 Sb.,
o územním plánování a stavebním řádu (nový stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů
uděluje
žadateli, tj. Obec Kostěnice, Kostěnice 8, 530 02 Pardubice, IČ: 00273821
povolení k provedení vodního díla
podle ustanovení § 15 a §115 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní
zákon), ve znění pozdějších předpisů a ustanovení § 115 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování
a stavebním řádu (nový stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů:
„Splašková kanalizace Kostěnice“
IO 01 Splašková kanalizace
IO 02 Stavební úpravy na ČOV Dašice
SO 01 Elektropřípojky k ČS OV
PS 01 Doplnění technologie na ČOV Dašice
PS 02 MaR a dálkový přenos dat
a) Místo (parcelní čísla) stavebních pozemků:
katastrální území: Kostěnice, Dašice
pozemková parcela číslo: k.ú. Kostěnice – 42/1, st. 128, st. 168, 54/4, 54/5, 436, 508/1, 519/16, 519/17,
519/18, 519/19, 519/20, 544/14, 553/2, 553/4, 553/5, 553/6, 553/12, 553/28,
553/29, 553/33, 553/35, 553/38, 553/40, 553/43, 553/46, 553/48, 553/51,
553/54, 553/57, 553/69, 553/77, 553/84, 559/2, 571/1, 580/5, 580/6, 580/13,
580/19, 581/1, 581/2, 611/1, 619/1, 632, 649, 650, 621/23, 554/1, 580/1,
621/3, 621/7, 633, 22/4, 87/8, 518/7, 553/95, 19/3, 116/3, 124/2, 124/3, 124/4,
519/12, 553/1, 553/3, 553/16, 553/17, 553/18, 553/19, 553/20, 553/36,

553/37, 553/39, 553/41, 553/42, 553/44, 553/45, 553/47, 553/49, 553/50,
553/52, 553/53, 553/55, 553/56, 553/58, 553/59, 553/76, 580/2, 580/12,
621/4, 125/2, 125/3, 410/2, 644, 115/35, 553/25, 112/1, 435/5, 553/27, 660/1,
580/25, 580/26, 621/3, 519/46, 554/6, 553/15
k.ú. Dašice – 1174/4, 1174/5, 2462/1, 2167/2, 2347/1, 2264/9, 1164/1,
1164/12

souřadnice
zač. X: 1 065 673,23
IO 01 Splašková kanalizace
Y: 636 177,17

konec X: 1 065 815,35
Y:
636 195,00

b) Druh, účel a základní popis povolovaného vodního díla:
Jedná se o vybudování splaškové kanalizace pro obec Kostěnice, napojené do systému městské
kanalizace Dašice. Do navrhované splaškové kanalizace budou podchyceny výhradně splaškové vody,
majitelé všech nemovitostí jsou povinni zřídit nové splaškové přípojky, napojené až do hlavních sběračů.
Přípojky nejsou součástí stavby.
IO 01 splašková kanalizace – potrubí splaškové gravitační kanalizace bude provedeno z plastových
kanalizačních trub DN 250 a DN 300, výtlačná potrubí budou provedena z potrubí PE 100 HD d 90x5,4
a 110x6,6. Souběžně nad potrubím bude uložen signální vodič Cu 10mm2. Kanalizační šachty budou
prefabrikované vnitřního průměru 1m, poklopy budou z litiny.
ČSOV – všechny ČS jsou řešeny jako mokré jímky zakryté prefa kruhovou deskou s otvory pro vstup
a výměnu čerpadel, v podzemní jímce budou instalována dvě ponorná kalová čerpadla, jedno jako
100%-ní záloha.
IO 02 – stavební úpravy na ČOV Dašice – dojde k výstavbě podzemní železobetonové postaerační nádrže
užitečného objemu 158 m3, přistavěné ke stávajícímu podzemnímu železobetonovému reaktoru ČOV,
déle se vybuduje spojovací potrubí.
SO 01 – elektropřípojky k ČS OV – aby bylo možno nově osazené ČS OV 1, 2 a 3 zásobovat el. energií je
nutno provést připojení do sítě ČEZ Distribuce, osadit elektroměrové rozvaděče, osadit podružné
rozvaděče vč. dálkového přenosu dat.
c) Podmínky, za kterých se zřízení vodního díla povoluje:
1. Stavba bude provedena podle ověřené projektové dokumentace, zpracované Milanem
Michálkem, ČKAIT 0700776, EVČ s.r.o., Arnošta z Pardubic 676, 530 02 Pardubice. Stavba bude
dále provedena podle dokladů doložených k žádosti, v souladu s obecnými a technickými
požadavky na výstavbu a ochranu životního prostředí. Případné změny nesmí být provedeny
bez předchozího povolení vodoprávního úřadu.
2. Stavebník zajistí vytyčení prostorové polohy stavby vodního díla, a dodrží podmínky
§152,156,160 zák. č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve
znění pozdějších předpisů a §29 vyhlášky č. 132/1998 Sb., kterou se provádějí některá
ustanovení stavebního zákona. Práce v okolí dotčených podzemních vedení budou prováděny
podle pokynů jejich správců. Vyjádření, která pozbyla platnost, musí být obnovena.
3. Při provádění stavby vodního díla je nutno dodržet předpisy týkající se bezpečnosti práce
a technických zařízení, zejména vyhlášky č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích
na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, zákon č. 309/2006 Sb. O bezpečnosti
a ochraně zdraví při práci.
4. Při stavbě vodního díla budou dodrženy obecné technické požadavky na výstavbu vodních děl
podle vyhlášky č. 428/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech
a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech
a kanalizacích).
5. Odpady lze likvidovat nebo jiným způsobem zneškodňovat pouze na zařízeních k tomuto účelu
odsouhlasených ve smyslu ustanovení §14 odst. 1 zákona č. 185/2001 Sb.

6. Při realizaci stavby budou dodrženy podmínky vyjádření Národního památkového ústavu,
územního odborného pracoviště v Pardubicích, Zámek 5, 531 16 Pardubice ze dne 21.07.2014,
č.j. NPU-361/56344/2014/TC:
- Stavebník již v době přípravy stavby zkontaktuje některé z archeologických pracovišť, které
je v dotčeném území oprávněno k provádění záchranných archeologických výzkumů např.
(VČM Pardubice). S tímto vybraným pracovištěm bude ještě před vydáním příslušného
povolení, nejpozději však 30 dnů před zahájením zemních prací, uzavřena dohoda o
podmínkách za jakých bude ZAV v prostoru stavby proveden. V případě, že mezi
stavebníkem a oprávněnou institucí nedojde k dohodě, určí podmínky výzkumu krajský
úřad.
- Dokumentaci k plánované stavbě poskytne stavebník zhotoviteli výzkumu.
- Stavebník je povinen neprodleně oznámit jakékoliv náhodné porušení archeologických
situací, stejně jako nálezy movité povahy zhotoviteli výzkumu. Terénní situace i movité
nálezy budou ponechány v místě bez dalších zásahů až do ohledání a provedení
dokumentace odborným pracovníkem, nejméně však po dobu 5 pracovních dní po
učiněném oznámení.
- Stavebník již v době přípravy oznámí písemně či elektronicky Archeologickému ústavu AV
ČR v Praze svůj stavební záměr.
- Stavebník předloží archeologem vyhotovenou závěrečnou zprávou jako doklad
realizovaného záchranného výzkumu, a to zástupcům státní správy (samosprávy) při
kolaudačním řízení, popřípadě při předání stavby.
7. Při realizaci stavby budou dodrženy podmínky stanoviska Správy a údržby silnic Pardubického
kraje, úseku majetkové správy, Doubravice č.p. 98, 533 53 Pardubice ze dne 15.08.2014 pod č.j.
SUSPK/4391/2014.
8. Při realizaci budou dodrženy podmínky závazného stanoviska – souhlasu ke zřízení stavby
Drážního úřadu, Wilsonova 300/8, 121 06 Praha 2 ze dne 04.08.2014 pod zn. č. MPSOP1399/14-2/So a DUCR-45046/14/So.
9. Při realizaci stavby budou dodrženy podmínky souhrnného stanoviska Správy železniční
dopravní cesty, státní organizace, U Fotochemy 259/1, 501 01 Hradec Králové ze dne
22.07.2014 pod zn.č. 11699/2014 OŘ HKR.
10. Při realizaci stavby budou dodrženy podmínky stanoviska ČD, a.s. – Regionální správa majetku
Hradec Králové, Riegrovo nám. 1660, 500 02 Hradec Králové ze dne 23.06.2014 pod č.j.
4643/2014 s odkazem na podmínky stanovené ve vyjádření k územnímu řízení čj. 9112/2011 ze
dne 06.10.2011.
11. Při realizaci stavby budou dodrženy podmínky vyjádření ČD –Telematika a.s., Pernerova
2819/2a, 130 03 Praha 3 ze dne 05.06.2014 pod zn. 11149/2014-0.
12. Při realizaci stavby budou dodrženy podmínky stanoviska Policie ČR, Krajského ředitelství
policie Pardubického kraje, územního odboru Pardubice, dopravní inspektorát, Rožkova 2757,
530 02 Pardubice ze dne 25.07.2014 pod č.j. KRPE-62116-1/ČJ-2014-170606.
13. Při realizaci stavby budou dodrženy podmínky stanoviska České republiky – Ministerstva
obrany, Vojenské ubytovací a stavební správy Pardubice, Teplého 1899, 530 02 Pardubice ze
dne 12.11.2011 pod č.j. 7801/16551-ÚP/2011-1420.
14. Při realizaci stavby budou dodrženy podmínky vyjádření Povodí Labe, státní podnik, Víta
Nejedlého 951, 500 03 Hradec Králové ze dne 01.08.2014 pod č.j. PVZ/14/20306/Ka/0
s odkazem na platnost vyjádření pro potřeby územního řízení ze dne 10.08.2011, č.j.
PVZ/11/19376/Ka/0 doplněné o následující podmínky:
- Všechny přechody Kostěnického potoka musí splňovat parametry pro pojezd těžké
mechanizace správce toku (25t) bez omezení.
- Jednotlivé přechody v terénu označit tyčovým značením.

-

15.
16.

17.
18.

19.
20.
21.
22.
23.

Nejdéle při kolaudaci stavby předložit geodetické zaměření (výškové i směrové)
jednotlivých přechodů vodoteče.
- Zahájení prací oznámit s týdenním předstihem závodu v Pardubicích (Cihelna 135,
p. Janovský).
- Pokud budou dotčeny pozemky, ke kterým má právo hospodařit Povodí Labe, státní
podnik, je třeba před vydáním stavebního povolení majetkoprávní vypořádání.
Při realizaci stavby budou dodrženy podmínky vyjádření O2 Czech Republic a.s.,
Za Brumlovkou 266/2, 140 22 Praha 4 - Michle ze dne 02.07.2014 pod č.j. 630509/14.
Při realizaci budou dodrženy podmínky stanoviska RWE Distribuční služby, s.r.o., Plynárenská
499/1, 657 02 Brno ze dne 30.07.2014 pod č.j. 5000979567. Při realizaci dojde ke styku
s plynárenským zařízením STL plynovod PE d 50, 63 a 90 + STL plynovodní přípojky a plynovod
NTL OC DN 100.
Při realizaci budou dodrženy připomínky VaK Pardubice, a.s., Teplého 2014, 530 02 Pardubice
ze dne 18.08.2014 pod č.j. Ja/2014/v,k/763.
Při realizaci budou dodrženy podmínky ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín IVPodmokly ze dne 01.07.2014 pod č.j. 0100297366. Při stavbě dojde ke styku s nadzemními i
podzemními energetickými sítěmi a stanicemi v majetku ČEZ Distribuce.
Nejpozději ke kolaudaci budou předloženy doklady o zdravotní nezávadnosti použitých
materiálů přicházejících do styku s pitnou vodou.
Po celou dobu výstavby budou stávající komunikace udržovány ve sjízdném stavu, jakékoliv
znečištění bude neprodleně odstraněno.
Zelené plochy, dotčené v průběhu provádění stavebních prací budou po jejich ukončení
uvedeny do původního stavu.
Ke kolaudaci stavby bude doložen doklad o nezávadné likvidaci odpadů ze stavby a přebytečné
zeminy.
Stavba vyžaduje kolaudační souhlas ve smyslu ust. § 122 zák. č. 183/2006 Sb., o územním
plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů.

d) Lhůta dokončení stavby vodního díla: do 31.12.2016.
Odůvodnění:
Žadatel, tj. Obec Kostěnice, Kostěnice 8, 530 02 Pardubice, požádal Magistrát města Pardubic, odbor
životního prostředí o stavební povolení k provedení vodního díla:
„Splašková kanalizace Kostěnice“
IO 01 Splašková kanalizace
IO 02 Stavební úpravy na ČOV Dašice
SO 01 Elektropřípojky k ČS OV
PS 01 Doplnění technologie na ČOV Dašice
PS 02 MaR a dálkový přenos dat
Žádost byla doložena všemi povinnými doklady podle ustanovení § 61 odst. 4 zákona č. 254/2001 Sb.,
o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, ustanovení
§ 6 vyhlášky č. 432/2001 Sb., o dokladech žádosti o rozhodnutí nebo vyjádření a o náležitostech
povolení, souhlasů a vyjádření vodoprávního úřadu, a dalšími doklady, a to:
- Výpisy z katastru nemovitostí
- Snímek z katastrální mapy
- Doklady o projednání stavby
- Souhlas dle § 15 zák. č. 183/2006 Sb. ze dne 21.07.2014
- Dokumentace pro stavební povolení 2x
- Doklad o zaplacení správního poplatku

Vyjádření dotčených orgánů a správců podzemních sítí
Územní rozhodnutí č.j. SÚ/2085/11/JHo ze dne 07.12.2011, vydaný Městským úřadem Dašice,
stavebním úřadem.
Podle ustanovení § 115 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve
znění pozdějších předpisů, příslušných ustanovení zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování
a stavebním řádu (nový stavební zákon) ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 500/2004 Sb.,
o správním řízení (správní řád), ve znění pozdějších předpisů oznámil příslušný vodoprávní úřad zahájení
vodoprávního řízení všem známým účastníkům řízení i dotčeným správním úřadům veřejnou vyhláškou
pod č.j.: OŽP/VOD/53170/14/St ze dne 01.10.2014.
Vodoprávní úřad v řízení prozkoumal, zda navrhovaná stavba nebude v rozporu s obecnými zájmy
a vodohospodářskými zájmy a posoudil projektovou dokumentaci, dokladovou část, vyjádření účastníků
vodoprávního řízení a dotčených orgánů.
V průběhu zahájeného vodoprávního řízení nebylo ze strany známých účastníků řízení a dotčených
orgánu uplatněno žádné rozporné stanovisko.
Na základě výsledku vodoprávního jednání, vodoprávní úřad rozhodl stavbu vodních děl, povolit.
-

Poučení účastníků:
Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení podat podle ustanovení § 83 odst. 1 správního řádu
odvolání, ve kterém se uvede, v jakém rozsahu se rozhodnutí napadá a dále namítaný rozpor s právními
předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo, ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho
oznámení ke Krajskému úřadu Pardubického kraje se sídlem v Pardubicích, Komenského náměstí
č.p.125, Pardubice 533 53, podáním učiněným u Magistrátu města Pardubic, odboru životního
prostředí.
Odvolání se podává v počtu účastníků + 1 stejnopisů. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů,
vyhotoví je na jeho náklady Magistrát města Pardubic. Podané odvolání má v souladu s ustanovením
§ 85 odst. 1 správního řádu odkladný účinek. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.

Ing. Miroslav Míča
vedoucí odboru
Otto Sigmund
v zastoupení

„otisk úředního razítka“

Toto rozhodnutí musí být vyvěšeno nejméně po dobu 15 dnů na úřední internetové desce Magistrátu
města Pardubic, na úřední desce odboru životního prostředí Magistrátu města Pardubic a na úředních
deskách místně příslušných úřadů městských obvodů a obecních úřadů. Vývěsní lhůta začíná den
následující po dni vyvěšení, sejmutí vyhlášky je možné následující pracovní den po posledním dni
vývěsní lhůty. Po uplynutí jej potvrzené vraťte odboru životního prostředí, oddělení vodního
hospodářství, Magistrátu města Pardubic.

Rozhodnutí – vyhláška zveřejněna dne……………………..
Rozhodnutí – vyhláška sejmuta dne…………………………
Podpis a razítko:

Obecní úřad Kostěnice, Městský úřad Dašice, Magistrát města Pardubic (k vyvěšení)

Účastníci řízení ve věci stavebního povolení podle § 109 zák. č. 183/2006 Sb. (stavební zákon)
v platném znění
Hlavní účastníci řízení dle § 27, odst. 1, zák. č. 500/2004 Sb. (správní řád):
1. Obec Kostěnice, Kostěnice 8, 530 02 Pardubice
Vedlejší účastníci řízení dle § 27, odst. 2, zák. č. 500/2004 Sb. (správní řád):
2. Město Dašice, Komenského 25, 533 03 Dašice
3. ČEZ Distribuce, a.s., Guldenerova 19, 303 03 Plzeň
4. RWE Distribuční služby, s.r.o. Plynárenská 499/1, 602 00 Brno
5. Telefónica Czech Republic, a.s., Za Brumlovkou 266/2, 140 22 Praha 4 – Michle
6. Správa a údržba silnic Pardubického kraje, Doubravice č.p. 98, 533 53 Pardubice
7. Drážní úřad, Wilsonova 300/8, 121 06 Praha 2
8. Správa železniční dopravní cesty, st.organizace, Oblastní ředitelství Hradec Králové,
U Fotochemy 259/1, 501 01 Hradec Králové
9. ČD – Telematika a.s, servis kabelových sítí Pardubice, U Javorky 1728, 560 02 Česká Třebová
10. Policie České republiky, územní odbor Pardubice, dopravní inspektorát, Rožkova 2757, 530 02
Pardubice
11. Agentura hospodaření s nemovitým majetkem, odbor územní správy majetku Pardubice,
Teplého 1899, 530 02 Pardubice
12. Povodí Labe, státní podnik, Víta Nejedlého 951, 500 03 Hradec Králové
13. Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s., Teplého 2014, 530 02 Pardubice
14. Cerea, a.s., Dělnická 384, 531 25 Pardubice
15. ALFAMA CZ s.r.o., Kostěnice 171, 530 02 Pardubice
16. Vlastníci pozemků k.ú. Kostěnice p.p.č. 128, 54/4, 519/16, 519/17, 519/18, 519/19, 519/20,
553/51, 553/54, 553/57, 553/69, 518/7, 124/2, 519/12, 553/19, 553/36, 553/37, 553/41,
553/49, 553/50, 553/52, 553/53, 553/55, 553/56
Dotčené orgány:
17. Obecní úřad Kostěnice
18. Městský úřad Dašice, Komenského 25, 533 03 Dašice
19. Krajská hygienická stanice Pardubického kraje, Mezi Mosty 1793, 530 03 Pardubice
20. Hasičský záchranný sbor Pardubického kraje, Teplého 1526, 530 02 Pardubice
21. Magistrát města Pardubic, stavební úřad
22. Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Pardubicích, Zámek 5, 531 16
Pardubice

