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O Z N Á M E N Í 

o zahájení vodoprávního řízení 
        V E Ř E J N Á   V Y H L Á Š K A 

 
Žadatel, tj.:  obec Moravany, nám. Hrdinů 136, 533 72 Moravany, požádal dne 14.3.2021 Magistrát 
města Pardubic, odbor životního prostředí  o povolení provedení vodního díla a o povolení vypouštění 
srážkových vod do vod povrchových : 

Turov - Kanalizace a  ČOV  
 

I. Údaje o místu a předmětu stavebního povolení 
Identifikátor kraje                                                                          CZ053 
Název kraje                                                                                      Pardubický 
Identifikátor okresu                                                                       CZ0532 
Název okresu                                                                                   Pardubice         
Identifikátor obce                                                                           575399 
Název obce                                                                                      Moravany 
Identifikátor katastrálního území                                                771732 
Název katastrálního území                                                          Turov nad Loučnou 
Parcelní čísla dle evidence katastru nemovitostí  
Kanalizace:                    
17/2, 17/3, 18, 20, 23/2, 23/8, 44/2, 346/3, 450/1, 450/4, 450/12, 450/16, 450/17, 451/3, 454/1, 454/6, 
454/7, 454/8, 467/3, 467/5, 473/1, 473/4, 473/5 
Čistírna odpadních vod                                                               23/8 
Čerpací šachta ČS1                                                                       23/8 
Čerpací šachta ČS2                                                                       454/10 
Výustní objekt                                                                               471 
 
Přímé určení polohy (souřadnice X, Y)        
Kanalizace – výtlak z ČS 2 
začátek   X = 1 068 061.640     Y = 631 835,470               konec   X = 1 067 993,06     Y = 632 184,01 
Kanalizace gravitační splašková 
Stoka A 
ČS X = 1 067 610.010 Y =632 286.940 
ŠS10 X = 1 068 297.160 Y =632 302.070 
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Stoka A-1 
ŠA24 X = 1 067 993.820 Y =632 224.700 
ŠA1-2 X = 1 067 993.060 Y =632 184.010 
 
Stoka A-2 
ŠA25 X = 1 068 047.210 Y =632 248.020 
ŠA2-13 X = 1 067 943.000 Y =632 712.900 
 
Stoka A-3 
ŠA-25 X = 1 068 047.210 Y =632 248.020 
ŠA3-2 X = 1 068 115.050 Y =632 233.140 
 
Stoka A-4 
ŠA26 X = 1 068 089.110  Y =632 268.020 
ŠA4-5 X = 1 068 072.610 Y =632 405.390 
 
Stoka B 
ČS2 X = 1 068 061.640 Y =631 832.950 
ŠB9 X = 1 067 993.820 Y =632 165.170 
 
Stoka C 
ŠB1 X = 1 068 067.540           Y=-631 834.210 
ŠC2  X = 1 068 077.210 Y =631 809.520 
 
Odtok z ČOV 
Výust    X = 1 067 511.990 Y =632 307.150 
MŠ        X = 1 067 619.520 Y =632 293.310 
Š05 X = 1 067 619.330 Y =632 290.990 
 
Havarijní obtok 
Š05 X = 1 067 619.330 Y =632 290.990 
ČS1 X = 1 067 610.010 Y =632 286.940 
 
 
Stavba obsahuje: 

Jedná se o výstavbu oddílné kanalizace v celkové délce 2205,0 m z plastového potrubí DN 250 - 300 mm 
s přečerpáním čerpací stanicí na čistírnu odpadních vod pro 130 EO. Dále bude provedeny přípojky NN 
pro ČOV a ČS1 v délce 162,0 m a ČS2 v délce 15,0 m, přípojka vody pro ČOV v délce 162,0 m, příjezdná 
komunikace a zpevněná plocha u ČOV v rozsahu 565,0 m2, oplocení v délce 78,0 m. Část odpadních vod 
ze stok B a C bude přečerpána z ČS2 výtlakem De 75 mm délky 365,0 m do gravitační stoky A-1. Na 
vybudovanou kanalizaci bude osazeno 85 ks odboček DN 150 mm . 

 
IO 01 Kanalizační sběrače a výtlaky 
Povolovaná vodní díla:                                                                    stoková síť 
Kanalizační soustava                                                                        kanalizační soustava pro veřejnou potřebu 
Charakter kanalizační soustavy                                                      oddílná - splašková 
Druh stokové sítě                                                                              tlaková, gravitační 
Účel stavby                                                                                        odvádění splaškových vod  
Gravitační kanalizace 
Stoka „S“                                                                                            348,00 m  
Stoka „A“                                                                                          907,00 m DN 300 mm 
Stoka „A-1“                                                                                        41,00 m  DN 250 mm 
Stoka „A-2“                                                                                      500,00 m  DN 300 mm 
Stoka „A-3                                                                                          95,00 m  DN 300 mm 
Stoka „A-4“                                                                                      143,00 m  DN 300 mm 
Stoka „B“                                                                                          346,00 m  DN 300 mm 



 

Stoka „C“                                                                                            30,00 m  DN 300 mm 
Odtok z ČOV                                                                                     129,00 m  DN 300 mm 
Havarijní obtok z ČS1                                                                        14,00 m  DN  200 mm 
Gravitační kanalizace celkem                                                      2 205,00 m 
Navržený materiál                                                                         PVC-U SN10 
Výtlak 
Navržený materiál                                                                         PE100 SDR17 De 75 mm 
Celková délka                                                                                 365,00 m 
 
Stoka B a C bude gravitačně svedena do čerpací stanice ČS2, odtud budou splaškové vody čerpány a 
zaústěny do šachty ŠA 1 – 2 
Na výtlak bude připevněn signalizační měděný vodič 6 mm2. Vodič bude pevně uchycen k povrchu 
potrubí. 
 
Kanalizační šachty 
Na kanalizačních stokách bude provedeno celkem  72 ks  revizních a lomových šachet, které budou 
provedeny z betonových prefabrikátů s těsněním, kónusem a těžkým poklopem. Spodní část je vnitřních 
rozměrů 1000 x 1000 mm. Stupadla budou osazena plastová. 
Podchod pod drahou 
Kanalizace podchází trať Česká Třebová – Kolín žkm 287,8. Podchod bude proveden protlakem. 
Kanalizace DN 300 mm bude uložena do ocelové chráničky DN 500 mm, která bude opatřena izolací vně 
polyetylenová dle DIN 30670:2012 N-v a vláknitocementová malta dle KN 420025 FZM-S, uvnitř černá, 
atest na trubky EN 10204/3.1, atest na izolace EN 10204/2.2 
Celková délky chráničky je 24,5 m. 
Výustní objekt 
Na výusti bude osazena koncová klapka. Konstrukce výpustního objektu bude z lomového kamene do 
betonového lože. Bude provedeno zpevnění dna a břehů v celkové délce 5,0 m. Dlažba bude zakončena 
prahy. 
Měrná šachta 
Je navržena prefabrikovaná kruhová šachta vnitřního průměru 1000 mm s umístěním Parschallova žlabu 
P1. V šachtě bude umístěno ultrazvukové čidlo. 
Součástí objektu IO 01 je oprava komunikace, krerá bude provedena v celé šířce jízdního pruhu 
 
IO 02 Čerpací stanice 
Jedná se výstavbu ČS1 a ČS2, ČS1 bude umístěna u ČOV a ČS2 bude přečerpávat splaškové vody ze stok 
B a C do stoky A-1. 
Čerpací stanice ČS1 
Stavební část je navržena ze šachtových prefa dílů včetně zákrytové desky. Průměr jímky je 2,0 m a 
celkové výšky 3500 mm. Ve stropní desce budou provedeny 3 otvory vel 600 x 600 mm zakryté 
uzamykatelnými poklopy.  
Čerpací stanice bude osazena na štěrkopískový podsyp tl. 100 mm a podkladní beton C8/10 tl.  
200 mm 
Do čerpací stanice je napojeno potrubí DN 300 mm (stoka A). Havarijní přeliv DN 200 mm je na kótě 
236,65 m.n.m. a výtlak na kótě 236,95 m.n.m. Otvory budou do stěny čerpací stanice vyfrézovány a po 
osazení potrubí z vodotěsně utěsněny.    
U čerpací stanice bude provedeno opatření proti vztlaku.  Pro vstup do ČS bude osazen nerezové 
žebříky šířky 400 mm a podesta. 
Pod čerpadla budou provedeny betonové bloky vel.500 x 500 mm výšky 100 mm. Na dně čerpací 
stanice bude proveden spádový beton výšky 300 mm. 
Kolem poklopů bude provedeno zpevnění z betonové dlažby do cementového potěru 
Bude provedeno osazení patky pro zvedací zařízení. 
 
Čerpací stanice ČS2 
Stavební část je navržena ze šachtových prefa dílů včetně zákrytové desky. Průměr jímky je 2,0 m a 
celkové výšky 3500 mm. Ve stropní desce budou provedeny 3 otvory vel 600 x 600 mm zakryté 
uzamykatelnými poklopy.  
Čerpací stanice bude osazena na štěrkopískový podsyp tl. 100 mm a podkladní beton tl.  



 

200 mm 
Do čerpací stanice je napojeno potrubí DN 300 mm (stoka B) na kótě 237,95 m.n.m. a výtlak na kótě 
238,25 m.n.m. Otvory budou do stěny čerpací stanice vyfrézovány a po osazení potrubí z vodotěsně 
utěsněny.    
U čerpací stanice bude provedeno opatření proti do výšky  400 mm.   
Pro vstup do ČS bude osazen nerezové žebříky šířky 400 mm a podesta. 
Pod čerpadla budou provedeny betonové bloky vel.500 x 500 mm výšky 100 mm z betonu. Na dně 
čerpací stanice bude proveden spádový beton výšky 300 mm. 
Kolem poklopů bude provedeno zpevnění z betonové dlažby do cementového potěru 
Bude provedeno osazení patky pro zvedací zařízení. 
 
IO 03 Čistírna odpadních vod stavební část 
Jedná se o přízemní budovu obdélníkového půdorysu se sedlovou střechou. Podzemní jímky jsou 
uspořádány do tvaru L.  
Podzemní část objektu je rozdělena do tří podzemních jímek. Nadzemní část je rozdělena na dva 
prostory – vytápěný a nevytápěný. 

Materiálové řešení 
Založení jímek  - železobetonová deska; Podzemní jímky – prefabrikovaný beton vodonepropustný; 
Zdivo  - cihelné bloky příčně děrované; Kontaktní zateplovací systém s tepelným izolantem pěnový 
polystyren; Výplně otvorů  - plastové;; Střešní krytina  - keramická pálená taška; Klempířské výrobky  - 
poplastovaný plech (lindab) 
 
IO 04 Přípojky NN 
Dokumentace řeší připojení na veřejnou distribuční síť objektu čistírny odpadních vod v obci Moravany - 
Turov a čerpací šachty ČS2. Objekt čistírny odpadních vod zahrnuje vlastní čistírnu a dále čerpací šachtu 
ČS1.  
Pro každou z těchto lokalit bude vybudována samostatná přípojka včetně elektroměrového rozvaděče  

Přípojka pro ČOV a ČS1: 
Napájení bude provedeno ze stávající stožárové trafostanice, která se nachází na pozemku p.p.č. 23/2 
k.ú Turov nad Loučnou (. Od trafostanice bude položen kabel CYKY-J 4x16mm2 do nového 
elektroměrového rozvaděče RE1, který bude osazen do pilíře umístěného u oplocení objektu č.p. 23. 
V rozvaděči bude umístěno měření a tarifní spínač. Jištění před elektroměrem bude 25A/3f. Z rozvaděče 
budou položeny dva kabely směrem k čistírně odpadních vod. Silový kabel bude typu CYKY-J 4x16mm2, 
druhý kabel bude určen pro ovládání tarifního spotřebiče a bude typu CYKY-J 5x2.5mm2. Oba kabely 
budou po dobu výstavby ČOV ukončeny v kabelové skříni SP1 umístěné na hranici stavebního pozemku. 
Ze skříně SP1 bude napájen staveništní rozvod el. energie. Po dokončení výstavby bude položena další 
trasa kabelů stejného typu do hlavního rozvaděče ČOV RMS1. Po zprovoznění bude kabelová skříň 
sloužit k odpojení ČOV při mimořádných událostech (požár apod.) od el. energie (TOTAL STOP).  
Délka přípojky je 168 m 

Přípojka pro ČS2: 
Napájení bude provedeno ze stávajícího stožáru vrchního vedení NN stojícího na pozemku p.p.č 454/10 
k.ú Turov nad Loučnou. Na tento stožár osadí provozovatel distribuční soustavy přípojkovou skříň z 
jejichž pojistek bude navrhovaný rozvod připojen. Připojení bude provedeno kabelem CYKY-J 4x10mm2, 

který bude ukončen v elektroměrovém rozvaděči RE2. Rozvaděč bude osazen ve zděném pilíři společně 
s rozvaděčem RM2, který je součástí technologické elektroinstalace čerpací šachty ČS2.  
Délka přípojky je 15m 

Provedení rozvodů: 
Navržené kabely budou uloženy do výkopu do pískového lože 10 cm pod a nad kabely a tyto budou 
zakryty varovnou fólií. Při křížení komunikací budou kabely uloženy do plastové chráničky Js 120 mm 
v hloubce 1 m pod niveletou vozovky. 
 
IO 05 Příjezdová komunikace k ČOV 
Tento objekt řeší komunikaci pro příjezd vozidel k objektu IO 03. Je odbočena ze stávající místní 
komunikace. 



 

Příjezdná komunikace k areálu oplocení je navržena celkové délky 85,0 m se šířkou 4,0 m. Plocha 
příjezdné komunikace je 363,0 m2 

Zpevněná plocha v areálu ČOV je navržena v rozsahu 202,0 m2. 
Celková plocha zpevnění je navržena 565,0 m2. 
 
Napojení na stávající technickou infrastrukturu 
Komunikace je napojena na stávající komunikaci. V místě napojení bude zaříznuta spára v živičném 
krytu na šířku 20 mm a hloubku 40 mm, dále bude provedeno plynulé napojení na stávající stav. Styčná 
spára bude zalita modifikovanou zálivkou. Poloměry zakružovacích oblouků v místě napojení je 5,0 m. 
 
IO 06 Přípojka vody k ČOV 
Je navržena ze stávajícího vodovodního řadu De 63 mm. Přípojka bude ukončena v objektu ČOV 
vodoměrnou sestavou  
Přípojka je navržena z potrubí PE100 RC SDR 11 De 63x6,8 mm celkové délky 162,0 m. 
 
IO 07 Oplocení ČOV 
Je navrženo z drátěné sítě s pevnostním PVC do ocelových sloupků. Výška oplocení je 2,0 m. Pro příjezd 
do areálu ČOV budou osazena vrata šířky 4,2 m s vrátky 1,0 m. Celková délka oplocení je 78,0 m. 
 
Provozní soubory 
PS1 – Čerpací stanice 2 
Čerpací stanice bude zhotovena jako prefabrikovaná jímka o vnitřním průměru 2,1 m a celkové výšce 
včetně dna a poklopu 3,5 m. Zastropení čerpací jímky bude tvořit prefabrikované víko se 3 
uzamykatelnými poklopy) 2ks 600 x 600 mm nad čerpadly a 1 ks 600 x 600 mm nad žebříkem). Na 
obvodu dna jímky bude zhotovena vztlaková  pojistka. Dno čerpací stanice bude vyspádováno. V čerpací 
jímce budou osazena ponorná kalová čerpadla Q=2,7 l/s, H=13,3 m – 1 ks provozní + 1 ks rezerva. 
Provedení čerpadel je do mokré jímky na vodící tyče a patní koleno.  Čerpadlo bude vybaveno vlhkostní 
sondou průsaku ucpávkou. Na potrubí výtlaku bude v objektu ČS2 osazen magneticko – indukční 
průtokoměr se zvýšeným krytím IP68 v odděleném provedení vyhodnocovací jednotky, která bude 
umístěna v technologickém rozvaděči. 
Čerpací stanice – elektro část: napojení bude provedeno na technologický rozvaděč, umístěný u čerpací 
stanice, z tohoto rozvaděče budou napojena čerpadla. 
Objekt ČS a rozvaděč bude zabezpečen proti neoprávněnému vstupu. 
ČS 2 bude vybavena technologickou elektroinstalací 
 
PS2 Čistírna odpadních vod a ČS1 
Čerpací stanice 1 

Odpadní vody přitékají novou oddílnou splaškovou kanalizací DN 300 (nátok – stoka „A“) do objektu 
čerpací stanice ČS1, umístěné v areálu ČOV. Z čerpací stanice je veden výtlak PEHD 75x6,9 mm, délky 
15 m, který je zaústěn do objektu mechanického předčištění v ČOV. V čerpací stanici je navržen 
bezpečnostní havarijní přepad DN 200, pro případ možného obtokování při plánované odstávce ČOV. 
Bezdůvodné obtokování je zakázáno. 

Čerpací stanice bude zhotovena jako prefabrikovaná jímka o vnitřním průměru 2,1 m a celkové výšce 
včetně dna a poklopu 3,5 m. Zastropení čerpací jímky bude tvořit prefabrikované víko se 3 
uzamykatelnými poklopy) 2ks 600 x 600 mm nad čerpadly a 1 ks 600 x 600 mm nad žebříkem). Na 
obvodu dna jímky bude zhotovena vztlaková  pojistka. Dno čerpací stanice bude vyspádováno. V čerpací 
jímce budou osazena ponorná kalová čerpadla Q=3,0 l/s, H=4,3 m – 1 ks provozní + 1 ks rezerva. 
Provedení čerpadel je do mokré jímky na vodící tyče a patní koleno.  Patní kolena čerpadel budou 
umístěna na dně čerpací jímky, osazena na betonových patkách. Čerpadlo je vybaveno vlhkostní sondou 
průsaku ucpávkou. 
 
Jedná se mechanicko – biologickou čistírnu odpadních vod. Odpadní vody budou svedeny novou 
splaškovou gravitační kanalizací do čerpací stanice ČS1, odkud budou řízeně přečerpávány na objekt 
mechanického předčištění ČOV, dále na biologický reaktor. Vyčištěná voda z ČOV bude vypouštěna do 
recipientu Loučná. 



 

Obtok celé ČOV je zabezpečen havarijním přepadem DN 200 z objektu čerpací stanice ČS1 v areálu ČOV. 
Bezdůvodné obtokování je zakázáno. 
Mechanické předčištění  

Mechanické předčištění odpadních vod je zajištěno pomocí provzdušňovaného perforovaného koše. 
Koš je zhotoven z nerez oceli a umístěn jako vestavba v denitrifikační části biologického reaktoru ČOV.  
Do koše bude zaústěn výtlak  odpadních vod z čerpací stanice ČS1. Koš je umístěn pod poklopem pro 
otvor 600x600 mm nad denitrifikační nádrží, materiál kompozit. Pro manipulaci s košem slouží zvedací 
zařízení koše – otočné rameno s ručním navijákem 
Biologické čištění 
Funkce biologického čištění je založena na aktivačním principu s využitím jemnobublinné aerace. 
Aktivace je navržena jako nízkozatěžovaný systém s vysokou hodnotou stáří kalu a aerobní stabilizací 
kalu. Dostatečná kapacita dosazovacího prostoru umožňuje eliminovat výkyvy hydraulické 
nerovnoměrnosti.  
Denitrifikační nádrž  
Mechanicky předčištěná odpadní voda natéká z objektu mechanického předčištění  do denitrifikační 
zóny biologického reaktoru ČOV. Míchání denitrifikace  je  zabezpečeno  hrubobublinným aeračním 
systémem. V denitrifikační nádrži bude na dně instalován nerezový rozvod vzduchu s připravenými 
vývody pro aerační elementy. V denitrifikační nádrži bude osazena 1 trasa s 3 ks hrubobublinných 
aeračních elementů. Jednotlivé trasy budou vybaveny odvodňovacím potrubím s uzavírací armaturou. 
Svody k jednotlivým trasám budou provedeny v potrubí PPR, uzavírací armatury budou umístěny na 
vzduchovém rozvaděči.  
Sestup do denitrifikační nádrže bude zajištěn pomocí žebříku z nerez oceli V místě žebříku bude ve 
stropní desce zhotoven poklop pro otvor 600x600 mm, materiál kompozit. 
Do denitrifikační nádrže bude zaústěn výtlak  odsazené kalové vody z kalové nádrže. 
Aktivační nádrž  
Z denitrifikace odtéká směs vody a biologického kalu prostupem v dělící příčce do aktivační nádrže.  
Provzdušňování aktivační nádrže je zajištěno jemnobublinným provzdušňovacím systémem. V AN bude 
na dně instalován nerezový rozvod vzduchu s připravenými vývody pro aerační elementy. V aktivační 
nádrži budou osazeny 3 trasy, na každé trase bude 5 ks jemnobublinných aeračních elementů. 
Jednotlivé trasy budou vybaveny odvodňovacím potrubím PPR s uzavírací armaturou. Svody 
k jednotlivým trasám budou provedeny v potrubí PPR, uzavírací armatury  budou umístěny na 
vzduchovém rozvaděči.  
Tlakový vzduch pro biologický reaktor zabezpečuje dmychadlový agregát    s  jednootáčkovým  
motorem, umístěný v provozním objektu ČOV. Dmychadlo bude osazeno v  protihlukovém krytu 
s ventilátorem vnější rozměry krytu 1200x1320x1000 mm). Výtlačné potrubí z nerez oceli bude 
vyvedeno na biologický reaktor do rozvaděče vzduchu pro mamutku recirkulace kalu, ofuk a stahování 
nečistot z hladiny dosazovací nádrže, provzdušňovací elementy v aktivační a denitrifikační nádrži, koš 
mechanického předčištění, provzdušnění kalojemu. Na jednotlivých PPR svodech  jsou osazeny uzavírací 
kulové kohouty.  
Ovládání dmychadla je automatické pomocí časového spínače í nebo ruční z rozvaděče.  Přívod 
potřebného množství vzduchu do prostoru dmychárny a odvod vzduchu bude zajištěn otvory  
s protidešťovou žaluzií a protihlukovým krytem z vnitřní strany.  
Část aktivační nádrže bude zakryta stropní deskou, zbývající část bude otevřená do prostoru 
nadzemního provozního objektu ČOV. Do aktivační nádrže bude zaústěn havarijní přepad z kalové 
nádrže. Nad aktivační nádrží bude osazena obslužná lávka s ochranným zábradlím s okopovým plechem,  
Dosazovací nádrž 
Vertikálně protékaná dosazovací nádrž Dortmundského typu je ve tvaru komolého jehlanu, vyspádování 
bude provedeno výplňovým betonem. Směs kalu a vyčištěné odpadní vody natéká z aktivační nádrže 
nátokovým potrubím PVC do uklidňovacího válce nerezové dosazovací nádrže.  
Dosazovací nádrž bude vybavena odtokovými žlaby s pilovitou přelivnou hranou a nornou stěnou. 
Uklidňovací válec bude s kotven pod konstrukcí pochůzné lávky. Odtokové potrubí vyčištěné vody  bude 
zaústěno do spojné šachty s potrubím havarijního přepadu z ČS, dále vedeno přes měrný objekt do 
vyústního objektu k recipientu. 
 
Stahování plovoucích nečistot z hladiny dosazovací nádrže  bude řešeno pomocí sběrné nálevky a 
mamutky zaústěné do aktivační nádrže. Ofuk hladiny bude řešen pomocí vzduchových trysek. Rozvody 



 

vzduchu od rozvaděče vzduchu budou provedeny v potrubí PPR. Na jednotlivých vývodech budou 
instalovány ruční uzavírací armatury.  
Nad dosazovací nádrží bude osazena ocelová obslužná lávka s ochranným zábradlím. 
Kalová nádrž  
Kalová nádrž je podzemní, umístěná vedle provozní části objektu ČOV. Kalovou nádrž tvoří 
železobetonová nádrž o vnitřních rozměrech 2,0 x 3,0 m, celkové vnitřní výšce 3,0 m,  max. hladina 2,5 
m. Sestup do kalové nádrže bude zajištěn pomocí žebříku z nerez oceli . V místě žebříku bude ve stropní 
desce zhotoven poklop pro otvor 600x600 mm. 
V místě instalace ponorného kalového čerpadla  bude ve stropní desce zhotoven poklop pro otvor 
600x600 mm, materiál kompozit. 
Pro zlepšení organoleptických vlastností kalu a možnost homogenizace  před odvozem kalu bude kalová 
nádrž osazena hrubobublinným aeračním systémem. V kalové nádrži bude na dně instalován nerezový 
rozvod vzduchu s připravenými vývody pro aerační elementy. V kalové nádrži budou osazena 1 trasa se 
3 ks hrubobublinných aeračních elementů. Jednotlivé trasy budou vybaveny odvodňovacím potrubím 
PPR s uzavírací armaturou. Svody k jednotlivým trasám budou provedeny v potrubí PPR, uzavírací 
armatury budou umístěny na vzduchovém rozvaděči.  
Na odtahovém potrubí kalu bude osazena vhodná koncovka pro příslušný fekální vůz. Pod koncovkou 
bude instalována odkapování jímka s odtokem do KN.  
3.2.4 Měrný objekt 
Vyčištěná voda z reaktoru odtéká z dosazovací nádrže odtokovými žlaby se stavitelnou přepadovou 
hranou a PVC potrubím  přes měrný objekt  do recipientu. Pro měření množství vyčištěných odpadních 
vod slouží Parshallův měrný žlab P1 s ultrazvukovou měřící sondou osazený v betonové šachtě na 
odtokovém potrubí z ČOV. Vyhodnocovací jednotka (telemetrická stanice) bude umístěna vedle 
technologického elektrorozvaděče ČOV v provozním objektu.  
Elektroinstalace, měření a regulace, přenos dat 
Rozvaděč technologické a stavební elektroinstalace bude umístěn v provozním objektu ČOV. Podružný 
rozvaděč pro místní ovládání a zapojení kabelů z ČS1 bude umístěn v plastovém pilíři se stříškou vedle 
čerpací stanice ČS1, umístěné v areálu ČOV. 
 

II.   Vypouštění odpadních vod do vod povrchových  

Údaje k povolení k nakládání s vodami –  kvalita, množství, místo vypouštění odpadních vod do vod 
povrchových podle § 8 odst.1 písmeno c) vodního zákona v místě: 
Identifikátor kraje                                                                          CZ053 
Název kraje                                                                                      Pardubický 
Identifikátor okresu                                                                       CZ0532 
Název okresu                                                                                   Pardubice         
Identifikátor obce                                                                           575399 
Název obce                                                                                      Moravany 
Identifikátor katastrálního území                                                771732 
Název katastrálního území                                                          Turov nad Loučnou 
Počet napojených EO                                                                    130 
Hydrologické pořadí                                                                      1-03-03-1010-0-00 
Recipient                                                                                          Loučná 
IDVT vodního toku                                                                          10100037 
ř. km                                                                                                  16,146 
Vodní útvar HSL                                                                              0920 Loučná od toku Desná po ústí do Labe 

Geodetické souřadnice stavby (S-JTSK).                                     X = 1 067 606          Y = 632 288 

V tomto rozsahu: 
Údaje o jakosti vyčištěných odpadních vod                            „p“  mg/l            „ max“  mg/l         t/rok     
BSK5                                                                                                   30                        50                           0,16                      
CHSKcr                                                                                             110                      170                           0,57                      
NL                                                                                                      40                        60                            0,21                              
 
Údaje o povoleném množství vypouštění odpadních vod 
prům.                                                                                                  0,16 l/s 



 

max.                                                                                                    1,33 l/s 
měsíční                                                                                               439 m3/měs 
Q roční                                                                                                5 268  m3/rok 
Časové omezení platnosti povolení k vypouštění                     5 let od  ukončení zkušebního provozu 
Počet měsíců, kdy se odp. voda vypouští                                   12 
 
 
Dnem podání žádosti bylo zahájeno řízení o stavební a vodoprávní řízení.  

Žádost byla doložena všemi povinnými doklady podle ustanovení § 10 vyhlášky č. 183/2018 Sb. o 
náležitostech rozhodnutí a dalších opatření  vodoprávního úřadu a o dalších předkládaných 
vodoprávnímu úřadu a všemi povinnými doklady podle ustanovení § 110 stavebního zákona, a další 
doklady a to: 

- 2 x projektovou dokumentaci, kterou vypracovala společnost VK PROJEKT, spol s r.o., Teplého 
2014, Pardubice listopadu 2021 a kterou ověřil pan Ladislav Konvalina, 0700476 

- Územní rozhodnutí ze dne 7.10.2021 pod čj. 77363/21/Bo 
- Souhlas podle § 15 stavebního zákona ze dne 11.3.2022 pod čj. Mmp29607/2022 
- Závazné stanovisko Krajské hygienické stanice Pardubického kraje čj. KHSPA 2579/2022/HOK-

Pce ze dne 9.2.2022 
- stanovisko Sekce nakládání s majetkem Ministerstva obrany, odbor ochrany územních zájmů ze 

dne 20.7.2021 pod sp.zn. 115208/2021-1150-OÚZ_Br 
- Závazné stanovisko Drážního úřadu ze dne 20.12.2021 pod čj. MP-SOP2907/21-2/Bn 
- Závazné stanovisko Magistrátu města Pardubic, odbor životního prostředí, oddělení ochrany 

přírody MmP OŽP/3229/2021/JH ze dne 20.1.2021 
- Rozhodnutí Magistrátu města Pardubice o zvláštním užívání silnice ze dne 12.10.2021 pod čj 

MmP/106399/2021 
- stanovisko Magistrátu města Pardubic, oddělení správních agend, úsek památkové péče MmP 

60302/2021 ze dne 8.6.2021. 
- Český hydrometeorologický ústav - Hydrologické údaje povrchových vod ze dne 21.12.2020 pod 

čj. CHMI/5517707/2020 
- SÚSPK - Souhlas ke zvláštnímu užívání silnice ze dne 15.2.2021 pod čj. SUSPK/16578/2020 
- vyjádření  společnosti GasNet Služby s.r.o.. pod čj 5002547920 ze dne 8.2.2022 
- vyjádření společnosti „Rozšíření vodovodu Chroustovice“, ze dne 24.6.22021020 pod čj. 

Ja38/2021 
- vyjádření společnosti Vodafone Czech Republic  a.s. ze dne 8.12.2021 pod čj. 211208-

0944367597  
- vyjádření společnosti České radiokomunikace a.s. ze dne 7.1.2022 pod čj. 

UPTS/OS/293862/2022 
- vyjádření společnosti T- Mobile Czech Republic a.s. ze dne 8.12.2021 pod čj. E61051/21 
- vyjádření ČEZ Distribuce a.s., ze dne 8.12.2021 pod čj. 0101649538 – existence sítí – I. část 
- vyjádření ČEZ Distribuce a.s., ze dne 8.12.2021 pod čj. 0101649541 – existence sítí – II. část 
- vyjádření ČEZ Distribuce a.s., ze dne 8.12.2021 pod čj. 0101649545 – existence sítí – III. část 
- stanovisko ČEZ Distribuce a.s. k PD ze dne 9.2.2022 pod čj. 001123766869 
- vyjádření CETIN a.s. ze dne 7.2.2022 pod čj. 538157/22 
- vyjádření ČEZ ICT Services a.s. ze dne 8.12.2021 pod čj. 0700478744 I. část 
- vyjádření ČEZ ICT Services a.s. ze dne 8.12.2021 pod čj. 0700478747 II. část 
- vyjádření ČEZ ICT Services a.s. ze dne 8.12.2021 pod čj. 0700478750 III. část 
- vyjádření Telco Pro Services a.s. ze dne 8.12.2021 pod čj 0201340274 – I. část 
- vyjádření Telco Pro Services a.s. ze dne 8.12.2021 pod čj 0201340277 – II. část 
- vyjádření Telco Pro Services a.s. ze dne 8.12.2021 pod čj 0201340280 – III. část 
- vyjádření Krajské ředitelství policie ČR ze dne 7.7.2021 pod čj. KRPE-49175-8/ČJ-2021-1700IT 
- stanovisko Povodí Labe, státní podnik ze dne 1.3.2022 pod čj. PLa/2022/006087 
- souhrnné stanovisko Správy železnic – státní organizace ze dne 30.12.2021 pod čj 35455/2021-

SŽ-OŘ HKR-OTE 
- souhrnné stanovisko ČD Telematika a.s. ze dne 9.12.2021 pod čj. 10178/2021-O 



 

- vyjádření Krajského úřadu Pardubického kraje podle § 23, odst. 3 zákona č. 100/2001 Sb. ze dne 
27.7.2021 pod čj. KrÚ 54090/2021/OŽPZ/Bü 

- stanovisko Obecního úřadu Moravany ze dne 11.8.2020 
- souhlasy  vlastníků pozemků dotčených stavbou vyznačené na situaci  

 

Magistrát města Pardubic, odbor životního prostředí, oddělení vodního hospodářství, jako vodoprávní 
úřad příslušný podle § 104 odst. 2, písm. c) a § 106 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen vodní zákon)a o  změně některých zákonů, příslušný podle § 25 písm. v) a 
§ 27 zákona č. 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích, jako speciální stavební úřad podle § 15 odst. 
5 a odst.6 vodního zákona a § 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 jako 
místně příslušný správní orgán podle § 11 odst. 1, písm. b) zákona č. 500/2004 Sb. – správní řád, ve 
znění pozdějších předpisů dále jen („správní řád“)                                                                                               
oznamuje, že na návrh žadatele, kterým je:  

obec Moravany, nám. Hrdinů 136, 533 72 Moravany,, bylo zahájeno  stavební a vodoprávní řízení, ve 
kterém podle § 112 odst. 2 stavebního zákona upouští od ohledání na místě a ústního jednání, jelikož 
jsou mu dobře známy poměry na staveništi a žádost poskytuje podklad pro posouzení navrhované 
stavby a stanovení podmínek k jejímu provádění  

Podle názoru vodoprávního úřadu byl podklady shromážděnými k okamžiku zahájení řízení zjištěn stav 
věci. 

Pokud účastník řízení nevyužije svého práva navrhovat důkazy a činit jiné návrhy, přistoupí vodoprávní 
úřad k vydání rozhodnutí ve věci na základě výše uvedených podkladů shromážděných k okamžiku 
zahájení řízení  již bez dalšího právního úkonu. 

Na základě výše uvedeného vodoprávní úřad Magistrátu města Pardubic oznamuje podle § 47 odst. 1 
správního řádu zahájení řízení o podané žádosti. 

Do projektu lze nahlédnout na Magistrátu města Pardubic, odboru životního prostředí  (Štrossova ul. čp. 
44 ), v  pondělí a  ve středu od 8 – 11 hod a od 12 -17hod. 
Účastníci řízení i dotčené orgány mohou své připomínky k uvedené stavbě uplatnit nejpozději do: 

15 dnů ode dne doručení veřejnou vyhláškou 

 K pozdějším připomínkám nebude při vydání povolení brán zřetel. 

 
Vodoprávní úřad účastníkům řízení současně oznamuje, že mají možnost seznámit se s podklady 
rozhodnutí v kanceláři č. 314 vodoprávního úřadu Magistrátu města Pardubic, Štrossova 44, Pardubice a 
vyjádřit se k nim dle § 36 odst. 3 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, ve  
lhůtě do 5 ti dnů od uplynutí výše stanovené lhůty k podání námitek. Po uplynutí lhůty k vyjádření 
k podkladům rozhodnutí vodoprávní úřad rozhodne ve věci. 

 

Poučení: 
K závazným stanoviskům a námitkám  k věcem, o kterých bylo rozhodnuto při vydání územně plánovací 
dokumentace, se nepřihlíží. 
Osoba, která je účastníkem řízení podle § 94k písm. d) a e), může uplatňovat námitky proti 
projednávanému stavebnímu záměru, dokumentaci, způsobu provádění a užívání stavebního záměru 
nebo požadavkům dotčených orgánů, pokud jimi může být přímo dotčeno jeho vlastnické nebo jiné 
věcné právo k pozemku nebo stavbě. Obec uplatňuje ve společném územním a stavebním řízení 
námitky k ochraně zájmů obce a zájmů občanů obce. Osoba, která je účastníkem řízení podle zvláštního 
právního předpisu, může v řízení uplatňovat námitky pouze v rozsahu, v jakém je projednávaným 
stavebním záměrem dotčen veřejný zájem, jehož ochranou se podle zvláštního právního předpisu 
zabývá. K námitkám, které nesplňují uvedené požadavky, se nepřihlíží. Účastník řízení ve svých 
námitkách uvede skutečnosti, které zakládají jeho postavení  jako účastníka řízení, a důvody podání 
námitek. 
Námitky stavební úřad posoudí na základě obecných požadavků na výstavbu, závazných stanovisek, 
popřípadě rozhodnutí dotčených orgánů nebo technických norem, pokud taková námitka nepřesahuje 



 

rozsah jeho působnosti. O námitce občanskoprávní povahy si stavební úřad učiní úsudek a rozhodne ve 
věci, to neplatí v případě námitek týkajících se existence nebo rozsahu vlastnických nebo jiných věcných 
práv. 
Necháte-li se v řízení zastupovat, musí se Váš zmocněnec prokázat písemnou plnou mocí, nebo lze 
udělit plnou moc do protokolu. V případě právnické osoby činí dle ustanovení § 30 správního řádu 
úkony ten, kdo je k tomu oprávněn v řízení před soudem  (§ 21 zákona č. 99/1963 Sb. občanský soudní 
řád v platném znění). Každý kdo činí úkony, musí prokázat své oprávnění. 

 

 
 
Ing. Miroslav Míča 
vedoucí odboru 
 
 
 
 
 
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:  
 
 
 
Obec Moravany, Magistrát města Pardubic  (k vyvěšení) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Hlavní účastníci řízení dle § 27, odst.1, zák.č.500/2004 Sb (správní řád) dodejkou: 
Účastníci řízení dle § 109 a) stavebního zákona 

1. Obec Moravany, nám. Hrdinů 136, 533 72 Moravany  
Účastníci řízení dle § 109 c) stavebního zákona 

2. Správa a údržba silnic Pardubického kraje, Doubravice 98 
3. Iva Martanová, Národních hrdinů 155, 530 03 Pardubice 
4. Ing. Jan Roček, Pardubická 219, 533 52 Srch 
5. Ing. Eva Sýkorová 
6. Jaroslav Samuel Klasovitý, Košumberk 63, 538 54 Luže 
7. MVDr. Jindřich Vašák, Masarykova 361, 667 01 Židlochovice 
8. Hana Vašáková, Masarykova 361, 667 01 Židlochovice 
9. Ivan Faulhammer, U Stadionu 733, 537 03 Chrudim 
10. Jan Faulhammer, Za Brankou 137, Záhradí , 537 01 Litomyšl 
11. Petr Faulhammer, Braunerovo nám. 204, 570 01 Litomyšl 
12. Eva Faulhammerová, Na Vyhlídce 946/3, 680 01 Boskovice 
13. Ladislav Barvínek, Lesní 181, 534 01 Veliny 
14.  Dušan Vaněk, Turov 145, 534 01 Moravany 
15. Správa železnic, státní organizace, Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 

 
Vedlejší účastníci řízení dle § 27, odst.2, zák.č.500/2004 Sb (správní řád): 
Účastníci řízení dle § 109 d) stavebního zákona 

1. ČEZ Distribuce a.s., Teplická 874/8 405 02 Děčín 
2. GasNet Služby s.r.o., Plynárenská 499/1, 657 02 Brno 
3. Rozšíření vodovodu Chroustovice, nám. Josefa Haška 93, 538 63 Chroustovice 
4. CETIN, Olšanská 2681/6, 130 00 Praha 
5. ČD Telematika a.s., Pod Táborem 369/3a, 190 00 Praha 9 

Účastníci řízení dle § 109 e) stavebního zákona 
6. Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním pozemkům st.p.č 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 

10, 12/1, 13, 16/1, 16/3, 20, 21, 22, 24, 25/1, 25/2, 26, 27, 28/1, 29/1, 30/1, 35/1, 36/1, 37, 
38/1, 38/2, 39, 40, 41, 42/1, 43/1, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 67, 68,  69, 70, 71, 72, 74, 75, 76, 77, 
78, 79, v k.ú Turov nad Loučnou 
Pozemková parcela číslo: 1/1, 7, 9, 10/3, 10/4, 10/6, 20, 22, 23/1, 23/2, 23/6,  36/1, 36/3, 36/4, 
36/5, 36/6, 36/7, 36/8, 36/9, 36/12, 36/13, 39/3, 40/2, 41/1, 42/1, 43/1, 43/2, 43/3, 44/2, 45, 
46, 47/1, 49, 51/1, 51/2, 53, 58/3, 58/4, 60/1, 346/2, 450/2, 450/3, 450/5, 450/18, 452, 
473/368/1, 89, 90, 96, 104, 107/1, 107/5, 109/1, 109/9, 117, 119, 130/1, 130/2, 135/2, 135/6, 
135/7, 149/6, 149/9, 149/10, 258, 260/1, 260/2, 261/1, 261/2, 261/4, 262/2, 336/5, 336/6, 
336/23, 336/24, 336/27,341/2, 341/4, 350/2, 354/2, 357/2, 361/1, 367/27, 450/1 450/16, 
454/3, 457/1, 457/2 v k.ú Turov nad Loučnou 

 

Dotčené orgány: 
1. Krajská hygienická stanice Pardubického kraje, Mezi Mosty, 530 02 Pardubice 
2. Hasičský záchranný sbor Pardubického kraje, Teplého 1526, Pardubice 
3. Magistrát města Pardubic, stavební úřad 
4. Ministerstvo obrany ČR, Sekce nakládání s majetkem, odbor ochrany územních zájmů 
5. Magistrát města Pardubic, OSA, úsek památkové péče 
6. Drážní úřad, Wilsonova 300/8, 121 06 Praha 2 
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