ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

VÁŠ DOPIS ZN.:

VYŘIZUJE:
TEL.:
E-MAIL:

24.6.2014
SZ MMHK/116541/2014ŽP1/Pot
MMHK/147251/2014
Ing. Kateřina Potůčková
495 707 645
Katerina.Potuckova@mmhk.cz

DATUM:

13.8.2014

ZE DNE:
NAŠE ZN.:

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
Rozhodnutí
Magistrát města Hradec Králové, odbor životní prostředí - oddělení vodního hospodářství,
věcně příslušný vodoprávní úřad podle § 106 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o
změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "vodní
zákon"), a speciální stavební úřad podle § 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"), a místně příslušný správní orgán podle ustanovení § 11 zákona č.
500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen "správní řád") obdržel
podáním ze dne 24.6.2014 od žadatele, kterým je:
Obec Dolní Přím, IČO 00268747, Dolní Přím 1, 503 16 Dolní Přím,
účastník řízení v souladu s § 27 odst. 1 písm. a) správního řádu
kterého zastupuje PROIS, a.s., IČO 25943022, Veverkova 1343, 500 02 Hradec Králové,
žádost ve věci:
Vodovod Jehlice,
na parc. č. 242/45, 260/3, 620/6, 634/1, 634/2, 639/2, 641, 646/1 v katastrálním území Dolní
Přím
Popis:
 Vodovod Jehlice
 navržen nový vodovodní řad z HDPE100 SDR11 D63
 napojení nové řadu bude na stávající řad DN400 mezi obcemi Dolní Přím a Lubno, v
blízkosti křižovatky silnic II/324 a III/32429
 přívodní vodovodní řad napojen na hlavní řad v místě mezi Dolním Přímem a
Lubnem
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trasa řadu je vedena zemědělsky obhospodařovanými pozemky, v zeleném pásu při
silnici směrem do jehlice a podél místních komunikací
celková délka nového řadu - 1545 m, u toho:
- Vodovod A - DN 50, délka 1352 m
- Vodovod B - DN 50, délka 59 m
- Vodovod C - DN 50, délka 134 m
součástí je také výstavba vodoměrné šachty s redukčním ventilem, osazená na řadu
A
na vodovodní síti budou dále osazeny 4 podzemní hydranty, plnící funkci kalníků (2
ks) a vzdušníků (2 ks)
navržený vodovod bude sloužit pro zásobování místní části Jehlice pitnou vodou, k
požárním účelům sloužit nebude

Na základě provedeného řízení vodoprávní úřad:

I.

povoluje

podle § 15 vodního zákona a dle § 115 odst. 1 stavebního zákona stavbu vodního díla
Vodovod Jehlice.
1. Údaje o vodním díle:
Název vodovodu
Stavby vodovodních řadů a objektů včetně
úpraven vody
Odběry pro pitné účely
Název vodního díla
Vodovodní řady
Druh vodovodního řadu
Celková délka řadů
Největší jmenovitá světlost řadu
Jiné vodárenské objekty
Název objektu

Vodovod Jehlice
vodovodní řady zásobovací sítě a
rozvodné vodovodní řady
zásobování obyvatelstva
Vodovod Jehlice
přívodní a zásobovací síť
1545 m
50 mm
monolitická, betonová vodoměrná
šachta s redukčním ventilem, 4ks
podzemních hydrantů

2. Údaje o místu předmětu rozhodnutí:
Název kraje
Název obce
Identifikátory katastrálních území
Názvy katastrálních území

Královéhradecký
Dolní Přím
630039, 647322, 702463
Dolní Přím, Hrádek u Nechanic, Lubno
u Nechanic
parc. č. 242/45, 260/3, 620/6, 634/1,
634/2, 639/2, 641, 646/1 v katastrálním
území Dolní Přím
1-04-03-018

Parcelní čísla dle evidence katastru
nemovitostí
Čísla hydrologického pořadí

Projektová dokumentace byla vypracována projektantem Romanem Kaněrou, ČKAIT –
0601788, z dubna 2014, pod zakázkou č.: 04-2014-07.
3. Stavba bude dokončena nejpozději do 31.12.2016.

2/7

Zn. SZ MMHK/116541/2014ŽP1/Pot

Odůvodnění
Dne 24.6.2014 podal žadatel Obec Dolní Přím, IČO 00268747, Dolní Přím 1, 503 16 Dolní
Přím, kterého zastupuje PROIS, a.s., IČO 25943022, Veverkova 1343, 500 02 Hradec
Králové 2 žádost ve věci „Vodovod Jehlice“, na parc. č. 242/45, 260/3, 620/6, 634/1, 634/2,
639/2, 641, 646/1 v katastrálním území Dolní Přím. Dnem podání bylo zahájeno správní
řízení.
Vodoprávní úřad oznámil dopisem a vyvěšením na úřední desku č.j. SZ
MMHK/116541/2014ŽP1/Pot MMHK/119791/2014 ze dne 30.6.2014 zahájení řízení známým
účastníkům řízení a dotčeným správním úřadům.
Vodoprávní úřad podle ustanovení § 112 odst. 2 stavebního zákona upustil od ústního
jednání a místního šetření, protože mu poměry byly dobře známy a žádost poskytovala
dostatečné podklady pro posouzení. Stanovil lhůtu, ve které mohou účastníci řízení a
dotčené správní úřady uplatnit své námitky a připomínky. Současně je upozornil, že na
později podané námitky nebude možno, podle ustanovení § 115 odst. 8 vodního zákona,
brát zřetel.
Účastníci řízení byli určeni dle § 109 odst. 1 stavebního zákona a dle § 115 vodního zákona
v souladu s § 27 správního řádu.
stavebník a žadatel - § 109 odst. 1 písm. a) stavebního zákona v souladu s § 27 odst. 1
písm. a) správního řádu - (cestou zplnomocněného zástupce)
 Obec Dolní Přím, Dolní Přím 1, 503 16 Dolní Přím
obec - § 115 odst. 4) vodního zákona
 Obec Dolní Přím, Dolní Přím 1, 503 16 Dolní Přím
osoby, jejichž práva, nebo povinnosti mohou být dotčeny - § 27 odst. 2) správního řádu
 Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a. s., Víta Nejedlého 893/6, 500 03 Hradec
Králové 3
 Královéhradecká provozní a.s., Víta Nejedlého 893, 500 03 Hradec Králové 3
 Magistrát města Hradec Králové, odbor památkové péče, Československé armády
408/51, 500 03 Hradec Králové 3
 Magistrát města Hradec Králové, odbor dopravy, Československé armády 408, 502
00 Hradec Králové
 ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín 2
 Telefónica Czech Republic, a.s., Za Brumlovkou 266/2, 140 00 Praha 4
 Správa silnic Královéhradeckého kraje, Kutnohorská 59/23, 500 04 Hradec Králové 4
osoby, o kterých to stanoví zvláštní zákon - § 27 odst. 3) správního řádu


Hasičský záchranný sbor Královéhradeckého kraje, nábřeží U Přívozu 122/4, 502 00
Hradec Králové



Krajská hygienická stanice Královéhradeckého kraje, Habrmanova 19, 501 01 Hradec
Králové

vlastníci níže uvedených sousedních pozemků nebo staveb na nich může-li být jejich právo
navrhovanou stavbou přímo dotčeno - § 109 odst. 1 písm. e) stavebního zákona
 st. p. 72/1, 73, 74, 75, 76/1, 77, 79, 86/1, 100, parc. č. 239/1, 239/3, 242/29, 242/43,
243/2, 251/10, 251/12, 257, 260/1, 260/2, 260/5, 260/6, 260/7, 263, 267/6, 267/11,
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267/13, 271/22, 271/31, 319, 323/6, 323/9, 323/10, 341/1, 342, 348, 353/5, 353/9,
353/15, 353/19, 353/24, 353/27, 353/31, 354, 355, 360/6, 360/9, 367, 371/1, 372/1,
372/2, 385/2, 387, 397, 398, 399/1, 399/2, 408/1, 408/2, 408/3, 409/1, 410, 411, 411,
412, 413, 414, 415/4, 416/2, 418/3, 418/4, 419, 420/1, 429/1, 431, 434/1, 434/2,
434/3, 435/1, 435/2, 437/1, 437/3, 438/1, 438/2, 440, 620/1, 620/3, 620/5, 620/6,
634/3, 634/4, 634/5, 642/2, 643, 644, 645, 667/9, 667/20 v katastrálním území Dolní
Přím, parc. č. 190, 498 v katastrálním území Hrádek u Nechanic, parc. č. 411/1,
429/1, 429/2, 429/3, 429/4, 429/5, 429/11, 429/12, 429/13, 429/14, 429/15, 430, 436,
437, 691/1 v katastrálním území Lubno u Nechanic.
Nechá-li se některý z účastníků zastupovat, předloží jeho zástupce písemnou plnou moc.
Návrh byl doložen všemi povinnými doklady podle vyhlášky č. 432/2001 Sb., o dokladech
žádosti o rozhodnutí nebo vyjádření a o náležitostech povolení, souhlasů a vyjádření
vodoprávního úřadu, a dle vyhlášky 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního
rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, a dalšími doklady, a to:
- 2x projektovou dokumentaci vypracovanou Romanem Kratěnou, z dubna 2014
- územní rozhodnutí vydané MÚ Nechanice-odborem výstavby a životního prostředí, č.j.
Nech 1098/2013, ze dne 12.3.2014
- souhlas dle § 15 odst. 2 stavebního zákona vydaný MÚ Nechanice-odborem výstavby a
životního prostředí, č.j. Nech 0577/2014, ze dne 18.6.2014
- doklad o uhrazení správního poplatku zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích
položky 18 odst. 1 písm. h) ve výši 3000 Kč byl zaplacen dne 1.7.2014.
- povolení umístění stavby do ochr.pásma komunikace MMHK, odbor dopravy, č.j. SZ
MMHK/106033/2014 OD1/Rou MMHK/110995/2014, ze dne 16.6.2014
- smlouva o právu provést stavbu mezi Obec Dolní Přím a Správa silnic Královéhradeckého
kraje, ze dne 10.6.2014
- vyjádření:
- Telefónica Czech Republic, a.s., č.j.163232/12, ze dne 21.9.2012
- stanoviska:
- MMHK, odbor památkové péče, č.j. MMHK/097235/2013 PP/MEJ, ze dne 29.5.2013
- KHS Královéhradeckého kraje, č.j. S-KHSHK 10272/2014/2/HOK.HK/Td, ze dne
5.5.2014
- HZS Královéhradeckého kraje, č.j. HSHK-1088/OP-2013/b, ze dne 19.7.2013
- Povodí Labe, státní podnik, č.j. PVZ/14/11818/Sk/0, ze dne 16.5.2014
- Vodovody a kanalizace HK, a.s.,č.j. VAKHK/VHR/SK/2014/0041, ze dne 6.6.2014
- RWE Distribuční služby, s.r.o., č.j. 5000694950, ze dne 15.10.2012
- ČEZ Distribuce, a.s., č.j. 1054811800, ze dne 19.6.2013
- plná moc ze dne 21.9.2012
Doklady nezbytné pro vydání povolení spolu s projektovou dokumentací tvoří spisovou
složku k rozhodnutí a jsou ponechány k archivaci.
Námitky účastníků nebyly v řízení uplatněny.
Z důvodu velkého počtu účastníků řízení bylo řízení vedeno formou veřejné vyhlášky dle
§ 25 správního řádu v souladu s § 144 odst. 2 správního řádu a dle § 115 odst. 8 vodního
zákona.
Orientační souřadnice X,Y: začátek stavby 1037690, 651453
konec stavby
1038852, 651478
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Vodoprávní úřad v provedeném řízení přezkoumal předložený návrh na stavbu vodního díla,
projednal ho s účastníky řízení a s dotčenými správními úřady a zjistil, že stavbou nejsou
ohroženy zájmy chráněné vodním zákonem, stavebním zákonem, předpisy vydanými k jejich
provedení a zvláštními předpisy.
Stavba nesmí být zahájena, pokud stavební povolení nenabude právní moci (§ 73 správního
řádu). Stavební povolení pozbývá platnosti, jestliže stavba nebude zahájena do 2 let ode
dne, kdy nabylo právní moci (§ 115 odst. 4 stavebního zákona).
Jelikož výše uvedená stavba vyžaduje stavební povolení, lze ji užívat jen na základě
kolaudačního souhlasu. Proto je třeba požádat příslušný vodoprávní úřad po dokončení
stavby o vydání kolaudačního souhlasu (§ 122 odst. 1 stavebního zákona).
Ke kolaudačnímu souhlasu bude předloženo:
- výškopisné a polohopisné zaměření stavby v JTSK se seznamem souřadnic
- písemnou dohodu o úpravě vzájemných práv a povinností vlastníků provozně
souvisejících celků uzavřenou dle § 8 odst. 3 zákona č. 274/2001 Sb. o vodovodech a
kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů
- oprávnění firmy ke stavbě vodních děl
- doklad o provedené tlakové zkoušce vodovodu
- doklad o proplachu a dezinfekci vodovodního řadu, včetně kontrolního rozboru
- doklad o souladu výrobků pro styk s pitnou vodou dle vyhlášky č. 409/2005 Sb., o
hygienických požadavcích na výrobky přicházející do přímého styku s vodou a na úpravu
vody
- souhlas správce stávajícího vodovodu s provedeným napojením
- doklad o provedené revizi elektrického zařízení
- projekt skutečného provedení stavby
- doklad o předání a převzetí stavby
- doklad o předání a převzetípo zásahu na cizí pozemky
Pro další korespondenci používejte prosím naši značku.

Poučení účastníků
Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení podat podle § 81 odst. 1 správního řádu
odvolání, ve kterém uvede, v jakém rozsahu se rozhodnutí napadá. Lhůta pro odvolání je 15
dnů ode dne jeho oznámení. Odvolání se podává v potřebném počtu stejnopisů tj. počet
účastníků + 1 ks, ke Krajskému úřadu Královéhradeckého kraje, podáním učiněným u
Magistrátu města Hradec Králové. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je
na jeho náklady Magistrát města Hradec Králové v souladu s § 82 odst. 2 správního řádu.

Obdrží:
účastníci (dodejky)
1. PROIS, a.s., IDDS: m3yvxfg
k vyvěšení
2. Obec Dolní Přím, IDDS: njha38f
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dotčené správní úřady
3. Magistrát města Hradec Králové, odbor památkové péče, Československé armády č.p.
408/51, 500 03 Hradec Králové 3
4. Magistrát města Hradec Králové, odbor dopravy, Československé armády č.p. 408,
502 00 Hradec Králové

otisk úředního razítka
Ing. Kateřina Potůčková
oprávněná úřední osoba
referent vodoprávního úřadu

Vypraveno dne:
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Příloha č. 1
1. Žádost o vyvěšení:
Veřejná vyhláška Magistrátu města Hradce Králové
č.j.: SZ MMHK/116541/2014ŽP1/Pot ze dne 13.8.2014 ve věci: „Vodovod Jehlice“, na
parc. č. 242/45, 260/3, 620/6, 634/1, 634/2, 639/2, 641, 646/1 v katastrálním území Dolní
Přím
Žádáme o vyvěšení této přílohy a veřejné vyhlášky po dobu 15-ti dnů a též o zveřejnění způsobem
umožňujícím dálkový přístup.
Po sejmutí žádáme o vrácení této přílohy č. 1, doplněné potvrzením o vyvěšení a
sejmutí, na Magistrát města Hradec Králové, odbor životního prostředí.

Veřejná vyhláška zveřejněna

dne:

………………………………………

Veřejná vyhláška sejmuta

dne:

………………………………………

Současně se tímto potvrzuje, že po výše uvedenou dobu byla veřejná vyhláška zveřejněna
též způsobem umožňujícím dálkový přístup.

Podpis a razítko:
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