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R O Z H O D N U T Í 

     V E Ř E J N Á   V Y H L Á Š K A 
 

účastník řízení dle § 27 odst. 1 zák. č. 500/2004 Sb. - Správní řád: INSTAV Hlinsko, a.s., Tyršova 833, 
539 01 Hlinsko, IČ: 25284959, zastoupen na základě plné moci firmou GeoEko s.r.o., Fáblovka 553, 533 
52 Pardubice II – Polabiny, IČ: 01828398 
 
Výroková část 
Magistrát města Pardubic, odbor životního prostředí, oddělení vodního hospodářství, jako vodoprávní 
úřad příslušný podle § 104 odst. 2, písm. c) a § 106 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých 
zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále vodní zákon), jako místně příslušný správní 
orgán podle § 10 a § 11 odst. 1, písm. a) a b) zákona č. 500/2004 Sb. – správní řád, ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen „správní řád“), ve správním řízení v souladu s ustanovením § 115 vodního zákona 
posoudil žádost, kterou dne 18.11.2020 podala společnost 

INSTAV Hlinsko, a.s., Tyršova 833, 539 01 Hlinsko, IČ: 25284959, zastoupen na základě plné moci firmou 
GeoEko s.r.o., Fáblovka 553, 533 52 Pardubice II – Polabiny, IČ: 01828398 

(dále jen „žadatel“), a na základě tohoto posouzení:    
 

podle ust. § 8, odst. 1, písm. b) bod 3 vodního zákona a podle ustanovení § 8 odst. 1 písm. b) bod 5. 
vodního zákona, pro akci  

v y d á v á  p o v o l e n í   k  n a k l á d á n í  s  p o d z e m n í m i  v o d a m i 
 
spočívající v čerpání podzemních vod za účelem snižování jejich hladiny a k jinému nakládání s nimi 
(dále jen "nakládání s vodami") pro akci: 

„Čerpání za účelem snižování podzemních vod při stavbě kanalizace Kostěnice“, 

v místě: 
Název obce      Kostěnice 
Název katastrálního území    Kostěnice, Dašice 
Parcelní čísla dle evidence katastru nemovitostí k.ú. Kostěnice 621/28, 621/29, 621/9, 621/32, 

553/29, 553/43, 553/46, 553/48, 553/51, 
553/54, 553/57, 553/1, 553/19, 553/37, 553/40, 
553/41, 553/42, 553/44, 553/45, 553/47, 
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553/49, 553/50, 553/52, 553/53, 553/55, 
553/56, 553/58, 553/99, 644/13, 644/25, 
644/28, 553/85, 580/26, 580/1, 553/33, 621/23, 
553/25, 553/69, 553/3, 580/12, 553/16, 553/17, 
553/18, 553/38, 553/39, 22/4, 519/12, 519/46, 
519/20, 621/3 

 St.p.č. 42/1, 128 
 k.ú. Dašice 2167/2  
Číslo hydrologického pořadí    1-03-02-073 Kostěnický potok 
Hydrogeologický rajon     1130 Kvartérní sedimenty Chrudimky a Loučné 
Původ (odebírané) vody     podzemní voda neurčeného původu  
Další výše neuvedené  čerpání za účelem snižování hladiny podzemních 

vod, místa čerpání – max 3 úseky současně  
Údaje o povoleném množství odběru 
Průměrné povolené množství pro 1 místo   4,75 l/s 
Maximální povolené množství pro 1 místo   30 l/s 
Maximální měsíční povolené množství    13 000 m3/měsíc 
Roční povolené množství     150 tis. m3/rok 
Časové omezení platnosti povolení pro nakládání  do 15.12.2021 
s vodami  

Údaje o místu předmětu rozhodnutí – jiné nakládání s podzemími vodami (vypouštění do vodního toku): 
Název obce       Kostěnice 
Název katastrálního území     Kostěnice 
Parcelní čísla dle evidence katastru nemovitostí   553/25, 115/35, 115/13, 115/17 
Vodní tok       Kostěnický potok 
Číslo hydrologického pořadí    1-03-02-073 
Hydrogeologický rajon     1130 Kvartérní sedimenty Chrudimky a Loučné 
 
Čerpané vody budou vypouštěny do kanalizace obce, která je zaústěna ve čtyřech místech do 
Kostěnického potoka (ČHP 1-03-02-073). Tato místa se nacházejí: 
Místo vypouštění č. 1  p. p. č. 553/25, k. ú. 

Kostěnice  
X: 1 064 926, Y: 638 406  ř. k. 3,842 km  

Místo vypouštění č. 2  p. p. č. 115/35, k. ú. 
Kostěnice  

X: 1 065 192, Y: 638 632  ř. k. 3,486 km  

Místo vypouštění č. 3  p. p. č. 115/13, k. ú. 
Kostěnice  

X: 1 064 982, Y: 638 465  ř. k. 3,205 km  

Místo vypouštění č. 4  p. p. č. 115/17, k. ú. 
Kostěnice  

X: 1 064 927, Y: 638 405  ř. k. 3,095 km  

Popis:  
- Z důvodu stavebních činností v rámci akce "Kanalizace Kostěnice" bude nutné snižovat hladinu 
podzemní vody za účelem provedení stavebních prací dle schválené projektové dokumentace. Voda bude 
čerpána přímo ze stavební jámy a bude vypouštěna do obecní kanalizace, která je zaústěna na čtyřech 
místech do Kostěnického potoka. Podzemní voda nebude žádným způsobem využívána a nebude měněna 
její kvalita, bude zamezeno zhoršení její jakosti.  
-  Společnost INSTAV Hlinsko a.s. bude postupně provádět výkopové práce, a to vždy v délce cca 15 – 
20 m, s následnou pokládkou potrubí a zpětného zasypání výkopu. Ve větší části obce bude kanalizační 
potrubí položeno pod hladinou podzemní vody, bude muset být v průběhu stavebních prací prováděno 
čerpání podzemní vody za účelem dočasného snížení hladiny podzemní vody o 2 – 3 m. Na základě 
geologického průzkumu v roce 2017 a provedené čerpací zkoušky, bude dosaženo snížení hladiny 
podzemní vody o 1,5 m za dva dny čerpání při množství čerpané vody ve výši 5 l/s. V jednom 20 m výkopu 
budou muset být dvě čerpadla o uvedeném výkonu. Snížení hladiny o více jak 1,5 m bude trvat jeden až 
dva týdny. Pro urychlení prací budou takto najednou prováděny dva až tři úseky.  
- Čerpání podzemních vod bude současně probíhat na několika místech, max. ve třech úsecích. Zvolená 
místa jsou stanovena s ohledem na provedený hydrologický průzkum.  



 

- U vypouštěné podzemní vody do vod povrchových, bude pověřenými zaměstnanci sledována jakost 
vypouštěných vod a to zejména její zakalení a celkové znečištění, kdy vody z výkopu budou vypouštěny 
jedině za podmínky, že voda nebude nikterak znečištěna ani zakalena. Vzhledem však k předpokládané 
výši přítoků do výkopů ani neočekáváme znečištění čerpané vody. 
 
Pro povolení k nakládání s vodami se podle ustanovení § 9 odst. 1 vodního zákona současně stanoví tyto 
povinnosti a podmínky: 

1. Čerpání podzemních vod za účelem snižování jejich hladiny v místě stavby po dobu realizace 
stavby bude prováděno v souladu s hydrogeologickým posouzením firmy AQUA PLUS, s. r. o.  a 
technickou zprávou zpracovanou firmou GeoEko s.r.o., Fáblovka 553, 533 52 Pardubice II – 
Polabiny, IČ: 01828398, kterou zpracoval Ing. Marek Čáslavský v říjnu 2020. 

2. Budou dodrženy podmínky stanoviska Povodí Labe, státní podnik, Hradec Králové, vydaného dne 
11.11.2020, č.j. PLa/2020/047008. 
- Odebíráno bude pouze nezbytně nutné množství podzemní vody, které se bude rovnat 

přítokům do odvodňovacího systému. 
- Je třeba co nejvíce eliminovat negativní ovlivnění okolních odběrů, vodních a na vodu 

vázaných ekosystémů a zejména odběrů sloužících pro hromadné zásobování obyvatelstva 
pitnou vodou. 

- Upozorňujeme na skutečnost, že toto významné snižování hladiny podzemní vody může vést 
k dočasnému snížení hladiny podzemní vody v případných okolních studních, na což je třeba 
nutno upozornit jejich majitele. 

3. Vlastník a provozovatel dešťové kanalizace v obci Kostěnice – Obec Kostěnice, souhlasí 
s vypouštěním podzemních vod čerpaných při realizaci investičního záměru „kanalizace 
Kostěnice“ do kanalizační stoky v obci. Souhlas byl vydán 24.08.2020. 

4. V případě dlouhodobého sucha a poklesu hladiny podzemních vod budou respektovány nařízení a 
vyhlášky vodoprávního úřadu a úřadu obce.  

5. Ve smyslu § 29 odst. 2 vodního zákona nesmí stavebním odvodňováním dojít k omezení 
vydatnosti stávajících vodních zdrojů (domovních studní) v zájmové oblasti. Pokud by ovlivnění 
povoleného odběru bylo prokázáno je oprávněný povinen sjednat náhradu.  

6. Pokud nebudou moci vlastníci dotčených studní v důsledku poklesu vody své studny používat  
               určenému účelu, zajistí oprávněný okamžitě náhradní zdroj vody. O tom bude oprávněný              
               neprodleně informovat vodoprávní úřad.  

7. S ohledem na minimalizaci negativních jevů souvisejících se snižováním hladiny v blízkosti staveb 
nebudou odvodňovány dlouhé úseky výkopů, ale budou rozděleny na menší části (po 6 – 10 m). 

8. Před zahájením stavebních prací budou změřeny hladiny vody ve studnách, popř. dalších 
objektech pro jímání a monitorování podzemní vody (nejen v dosahu snížení hladiny, ale i mimo 
stavbu pro vyloučení vlivu kolísání hladiny z důvodu klimatických poměrů) a budou 
zdokumentovány stavy konstrukcí přilehlých budov. O měření bude sepsán zápis podepsaný 
odpovědnou osobou oprávněného a vlastníkem studny, který obdrží oprávněný a vlastník 
studny.  

9. Liniové odvodňovací prvky ve dně výkopu (drenážní trubky, drenážní podsypy) budou zaslepeny, 
popř. přerušeny vrstvou těsnící zeminy tak, aby nedocházelo k trvalému snižování hladiny a 
odtoku podzemní vody po ukončení stavby.  

10. Na stavbě bude veden deník, do něhož bude zaznamenávaná doba čerpání a množství čerpané   
vody.  

11. Nakládání s podzemními vodami se povoluje do: od nabytí právní moci rozhodnutí do 
15.12.2021. 

 
 
 
 



 

Účastníci řízení, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu (dle § 27 odst. 1 správního řádu): 
INSTAV Hlinsko, a.s., Tyršova 833, 539 01 Hlinsko, IČ: 25284959, zastoupen na základě plné moci firmou 
GeoEko s.r.o., Fáblovka 553, 533 52 Pardubice II – Polabiny. 

Odůvodnění: 
Dne 18.11.2020 podal žadatel žádost o povolení k nakládání s podzemními vodami – čerpání podzemních 
vod za účelem snižování jejich hladiny a jiné nakládání s podzemními vodami, spolu se stanoviskem 
Povodí Labe, státní podnik ze dne 11.11.2020 a se souhlasem obce Kostěnice jakožto vlastníkem a 
provozovatelem dešťové kanalizace v obci Kostěnice ze dne 24.08.2020. Uvedeným dnem bylo zahájeno 
vodoprávní řízení.  
Vodoprávní úřad v řízení prozkoumal, zda navrhovaná žádost nebude v rozporu s obecnými zájmy 
a vodohospodářskými zájmy, posoudil dokladovou část. Žádost byla doložena všemi povinnými doklady 
podle ustanovení § 9 odst. 1 vodního zákona a ustanovení § 2 vyhlášky č. 183/2018 Sb., o náležitostech 
rozhodnutí a dalších opatření vodoprávního úřadu a o dokladech předkládaných vodoprávnímu úřadu, a 
dalšími doklady. 
Vodoprávní úřad podle ustanovení § 115 odst. 8 upustil od ústního jednání, protože mu poměry byly 
dobře známy a žádost poskytovala dostatečné podklady pro posouzení.  
Závěrečná zpráva o výsledcích inženýrsko – geologického průzkumu pro kanalizaci v obci Kostěnice, 
zakázkové číslo 022-12-17, datum vyhotovení 03/2017, vypracoval RNDr. Zdeněk Šafránek, osoba s 
odbornou způsobilostí v oboru hydrogeologie č. 1674/2003.  Závěrečná zpráva o výsledcích předčasně 
ukončeného čerpacího pokusu pro ověření možnosti snížit hladinu podz. vody při výstavbě kanalizace 
v obci Kostěnice, zakázkové číslo 022-39-17, datum vyhotovení 05/2017 vypracoval RNDr. Zdeněk 
Šafránek, osoba s odbornou způsobilostí v oboru hydrogeologie č. 1674/2003. Technická zpráva k čerpání 
podzemních vod do vod povrchových za účelem snížení hladiny podzemní vody pro potřeby stavebních 
prací při budování kanalizace v obci Kostěnice, zn. CAS/185, datum vyhotovení 10/2020, vypracoval Ing. 
Marek Čáslavský, PhD., osoba s odbornou způsobilostí v hydrogeologii a sanační geologii č. 2076/2008.  
Stanoviska dotčených orgánů, odborná posouzení, znalecké posudky:  
- Povodí Labe, státní podnik, Hradec Králové, vydané dne 11.11.2020, č.j. PLa/2020/047008.  
Posouzení vodoprávního úřadu: 
Vodoprávní úřad v provedeném řízení přezkoumal předloženou žádost z hledisek uvedených v 
ustanoveních vodního zákona, projednal ji s účastníky řízení a s dotčenými správními úřady a zjistil, že 
jejím uskutečněním nebo užíváním nejsou ohroženy zájmy chráněné zákony a zvláštními předpisy. Při 
přezkoumání žádosti, projednání věci s účastníky řízení a na základě shromážděných právně významných 
skutečností nebyly shledány důvody bránící povolení.  
Vodoprávní úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů 
ve výroku uvedených.  
Podle § 115 odst. 11 vodního zákona vodoprávní úřad rozhodl bezodkladně, podmínky účastníků řízení 
byly zapracovány do výrokové části tohoto rozhodnutí. Na základě výsledku vodoprávního řízení 
vodoprávní úřad rozhodl tak, jak je uvedeno ve výroku. 
Účastníci řízení - další dotčené osoby (ustanovení § 27 odst. 2 správního řádu a ustanovení § 115 vodního 
zákona):  
Dotčené osoby, které mohou být rozhodnutím přímo dotčeny ve svých právech nebo povinnostech. 
 
Rozhodnutí neobsahuje odůvodnění, ve smyslu ust. § 68 odst. 4 zákona 500/2004 Sb., správní řád, neboť 
správní orgán vyhověl všem účastníkům řízení v plném rozsahu. 
Upozorňujeme, že na základě § 109 odst. 1 zák. č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů 
(vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, může vodoprávní úřad, vyžaduje-li to veřejný zájem, zejména 
je-li přechodný nedostatek vody, upravit bez náhrady na dobu nezbytně nutnou povolené nakládání 
s vodami, popřípadě toto nakládání omezit nebo i zakázat. Toto opatření provede po projednání 
s dotčenými subjekty, pokud to mimořádná situace nevylučuje. 

 

 



 

Poučení účastníků: 
Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat (§ 81 odst. 1 správní řád) do 15 dní ode dne jeho oznámení  (§ 83 
odst. 1 správní řád) ke Krajskému úřadu Pardubického kraje, podáním u zdejšího správního orgánu. 
Podané odvolání má v souladu s ustanovením § 85 odst. 1 správního řádu odkladný účinek.  
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 na 
jeho náklady správní orgán. 
Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. 
Odvolání proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné. 
Nechá-li se některý z účastníků zastupovat, předloží jeho zástupce písemnou plnou moc. 

Poplatek:  
Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích se nevyměřuje. 

 
Ing. Miroslav Míča 
vedoucí odboru                                      

Otto Sigmund 
v zastoupení                                                 „otisk úředního razítka“ 
 
 

Toto rozhodnutí musí být vyvěšeno nejméně po dobu 15-ti 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. Žádáme o vyvěšení této vyhlášky neprodleně po jejím obdržení po dobu 15 dnů způsobem 
v místě obvyklým (jen obdržení se nepočítá). Zároveň žádáme o následné navrácení tohoto rozhodnutí po 
15-ti dnech s uvedením data vyvěšení a sejmutí odboru životního prostředí, oddělení vodního 
hospodářství, Magistrátu města Pardubic.   
 
 

Rozhodnutí – vyhláška zveřejněna dne…………………….. 

Rozhodnutí – vyhláška sejmuta dne………………………… 

Podpis a razítko orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí rozhodnutí:  

 

 

 
K vyvěšení na úřední desku, elektronickou desku: 
Magistrát města Pardubic 
Obecní úřad Kostěnice 

 
 
 
 
 
 
 

  



 

Účastníci řízení ve věci nakládání s podzemními vodami dle § 8 zák. č. 254/2001 sb. (vodní zákon) 
v platném znění 

Účastníci řízení dle § 27, odst. 1, zák. č. 500/2004 Sb. (správní řád): 
1. INSTAV Hlinsko a.s., Tyršova 833, 539 01 Hlinsko, doručuje se: GeoEko s.r.o., Fáblovka 553, 533 52 

Pardubice II – Polabiny - zmocněnec 

Účastníci řízení dle § 27, odst. 2, zák. č. 500/2004 Sb. (správní řád): 
2. Povodí Labe, státní podnik, Víta Nejedlého 951, 500 03 Hradec Králové 

Účastníci řízení dle § 27, odst. 2, zák. č. 500/2004 Sb. (správní řád) (veřejnou vyhláškou): 
Účastníci řízení jsou vymezeni ustanovením § 144 správního řádu a dále jsou účastníci vymezeni zvláštním 
předpisem. 

3. Vlastníci pozemků k.ú. Kostěnice: p.p.č. 621/28, 621/29, 621/9, 621/32, 553/29, 553/43, 553/46, 
553/48, 553/51, 553/54, 553/57, 553/1, 553/19, 553/37, 553/40, 553/41, 553/42, 553/44, 
553/45, 553/47, 553/49, 553/50, 553/52, 553/53, 553/55, 553/56, 553/58, 553/99, 644/13, 
644/25, 644/28, 553/85, 580/26, 580/1, 553/33, 621/23, 553/25, 553/69, 553/3, 580/12, 553/16, 
553/17, 553/18, 553/38, 553/39, 22/4, 519/12, 519/46, 519/20, 621/3 
St.p.č. 42/1, 128 
k.ú. Dašice 2167/2  

Dotčené orgány: 
4. Obecní úřad Kostěnice, Kostěnice 8, 530 02 Pardubice 
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