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

 
 účastník řízení dle § 27 odst.1 zák.500/2004 Správní řád:  Obec Moravany, zastoupen obecným 
zmocněncem společností Multiaqua s.r.o., Veverkova 1343, 500 02 Hradec Králové  
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 speciální 
stavební úřad podle § 15 odst. 4 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“ ), ve správním řízení posoudil 
žádost, kterou dne 12.10.2016 podala 
Obec Moravany – starosta obce p. Václav Roček, nám. Hrdinů 136, 533 72 Moravany , IČ 00273988 
zastoupen obecným zmocněncem společností Multiaqua s.r.o., Veverkova 1343, 500 02 Hradec 
Králové, IČ60113111 
 (dále jen „stavebník“), a na základě tohoto posouzení:  
 
I.      podle ustanovení § 15 odst. 1 vodního zákona a § 115 odst. 1 stavebního zákona  
                                                 
                                                               v y d á v á   s t a v e b n í   p o v o l e n í  
k provedení vodního díla: 

Rozšíření kanalizační sítě části obce Platěnice – II. etapa 
, 

a)  Údaje o místu a předmětu rozhodnutí:  
Seznam pozemků dotčených stavbou: 
katastrální území:  Platěnice 
pozemková parcela č.:  300/12, 830/4, 300/4, 187/1, 834, 830/1, 300/5, 891, 853, 854 
souřadnice  kanalizace                           
Stoka SŠ1                                                     začátek   X  1 065 263,16        Y    635 126,12 
                                                                       konec      X  1 065 406,58        Y    634 752,66 
Stoka C-1                                                      začátek   X  1 065 258,29        Y    634 857,94 
                                                                       konec      X  1 065 142,21        Y    634 835,93 
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Stoka C-1-1                                                  začátek   X  1 065 214,84        Y    634 849,25 
                                                                       konec      X  1 065 186,60        Y    634 869,00 
Stoka C-2                                                      začátek   X  1 065 294,73        Y    634 834,67 
                                                                       konec      X  1 065 297,24        Y    634 736,48 
Stoka D                                                         začátek   X  1 065 378,42        Y    635 031,03 
                                                                       konec      X  1 065 373,45        Y    634 850,47 
Stoka D-1                                                     začátek   X  1 065 404,95        Y    634 993,68 
                                                                       konec      X  1 065 387,43        Y    634 901,13 
 
b)  Druh, účel a základní popis povolovaného vodního díla :  
Jedná se o vybudování II. etapy splaškové kanalizace. Stavba bude provedena v otevřené pažené rýze. 
Gravitační kanalizace bude provedena z žebrovaného polypropylenu PP UltraRib 2 DIN o kruhové 
tuhosti SN 10 v profilech DN 250 – 572,4m; DN 300 – 451,4 m;  DN 400 – 12,4 m. V místě křížení stoky 
D1 a místní komunikace bude potrubí uloženo v ocelové chráničce D 426/8. Konce chráničky budou 
zajištěny dvěma plastovými manžetami o rozměrech 280x426 mm. Součástí stavby je přepojení na 
stávající kanalizační řad v délce 1,0 m. Na kanalizačním řadu bude osazeno 50 ks odboček se 
zaslepením. Na trase splaškové kanalizace bude vybudováno 35 revizních a lomových šachet DN 1000 
mm. Všechny šachty budou osazeny poklopy s třídou D400 a budou bez odvětrání. Poklopy 
s odvětráním budou vždy umísťovány na koncové šachty jednotlivých stok. Šachty, které jsou umístěny 
na pozemcích SÚS Pardubického kraje budou osazeny plovoucími šachtami. 
Kanalizační řad je rozdělen na jednotlivé stoky, a to následovně: stoka „C“ DN 300 – 451,4 m a DN 400 – 
12,4 m; stoka „C-1“ DN 250 – 124,8 m; stoka „C-1-1“ DN 250 – 34,5 m; stoka „C-2“ DN 250 – 99,8 m; 
stoka „D“ DN 250 - 205,9 m; stoka „D-1“ DN 250 – 107,4 m; přepojení DN 400 – 1m. 
Celková délka splaškové kanalizace bude 1036,2 m. 
 

 c)  Podle § 15 odst.3  vodního zákona a § 115 odst. 1 stavebního zákona  

                                                                   s t a n o v u j e 

povinnosti a podmínky pro provedení: 
1. Stavba bude dokončena nejpozději do 2 let ode dne nabytí právní moci rozhodnutí 
2. Stavba bude provedena podle předložené projektové dokumentace, kterou zpracovala společnost 

Multiaqua s.r.o., Veverkova 1343, 500 02 Hradec králové a kterou ověřil Ing. Lubor Ditě, ČKAIT 
0602230. Případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení vodoprávního úřadu. 

3. Před zahájením zemních prací zajistí stavebník v zájmovém území vytyčení veškerých podzemních 
inženýrských, energetických a telekomunikačních sítí u jejich provozovatelů a po dobu výstavby 
zabezpečí zhotovitel stavby ochranu sítí před poškození. 

4. Při provádění stavby bude zajištěno dodržování bezpečnostních předpisů a předpisů o ochraně 
zdraví při práci, zejména nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a 
ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky a nařízení vlády 
č. 591/2006 Sb., o minimálních  požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na 
staveništích.  

5. S odpady, které vzniknou během stavby bude nakládáno v souladu s ustanovením zákona 
č.185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých zákonů. Odpady lze využívat nebo odstraňovat 
pouze na zařízeních k tomu účelu odsouhlasených, ve smyslu ust. § 14 odst.1 zákona č.185/2001 Sb. 
o odpadech v pozdějším znění. 

6. Stavba bude prováděna stavebním podnikatelem, který při její realizaci zabezpečí odborné vedení 
provádění stavby stavbyvedoucím. Název a sídlo stavebního podnikatele oznámí stavebník 
stavebnímu úřadu před zahájením prací. 

7. Stavbou dotčené pozemky budou uvedeny do řádného technického stavu. Stavba bude prováděna 
tak, aby nedocházelo ke škodám na sousedních pozemcích a stavbách. Budou zajištěny přechody a 
přejezdy v nejnutnější míře. 

8. Zahájení prací v ochranných pásmech stávajících podzemních sítí bude nahlášeno provozovatelům 
sítí 15 dní předem, zemní práce v ochranných pásmech podzemních sítí  budou prováděny ručně, 
pracovníci provádějící zemní práce v ochranných pásmech podzemních sítí budou prokazatelně 



 

seznámeni s polohou těchto sítí, případné poškození bude neprodleně oznámeno správci 
poškozené sítě. 

9. Dojde-li při provádění zemních prací k odrytí sítí, bude přizván zástupce správce sítě ke kontrole. 
Stanoviska účastníků řízení: 
10. Při realizaci stavby budou respektovány podmínky vyjádření Vak Pardubice a.s., Teplého 2014, 530 

02 Pardubice ze dne 7.1.2016 pod č.j. Fl/2016/v/417.  
11. Budou dodrženy podmínky společnosti GridServices s.r.o, Plynárenská 499/1, Brno ze dne 

5.10.2016, pod č.j. 5001377488. Při realizaci stavby dojde ke styku s plynárenskými zařízeními a to:   
plynovody STL PE d 50 a d 63  + STL přípojky. 

12. Budou dodrženy podmínky Správy a údržby silnic Pardubického kraje, Doubravice 98 ze dne 
18.10.2016 pod č.j. SÚSPK/6459/2016.  

13. Bude dodrženo vyjádření společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. ze dne 8.9.2016 pod 
č.j. 703536/16. V zájmovém území se nachází síť elektronických komunikací společnosti CETIN . Před 
zahájením prací je nutné nechat veškeré sítě v majetku společnosti nechat vytýčit. stanovisko 
společnosti Služby města Pardubic ze dne 8.12.2015 pod čj. 15614/IO. 

14. Budou dodrženy podmínky ČEZ Distribuce ze dne 11.7.2016 pod č.j. 0100599330. V zájmovém 
území se nachází nebo ochranným pásmem zasahuje  energetické zařízení typu: podzemní síť NN - 
střet, podzemní síť VN - střet. nadzemní síť NN – střet, stanice NN – střet. Stavebník alespoň 14 dní 
před zahájením zemních prací požádá prostřednictvím zákaznické linky 840 840 840 o vytýčení. 

15. Po celou dobu výstavby budou stávající komunikace udržovány ve sjízdném stavu, jakékoliv 
znečištění bude neprodleně odstraněno. 

16. Zelené plochy, dotčené v průběhu provádění stavebních prací budou po jejich ukončení uvedeny do 
původního stavu. 

17. Stavba bude užívána na základě kolaudačního souhlasu 
18. Při závěrečné kontrolní prohlídce stavby bude doložen doklad o nezávadné likvidaci   odpadů ze 

stavby a přebytečné zeminy. 
19. K závěrečné kontrolní prohlídce stavby stavebník opatří mimo jiné zaměření skutečného provedení 

stavby, ze kterého musí být zřejmé, na kterých pozemcích se stavba nachází. 
Stanoviska dotčených orgánů: 

Stanovisko dotčeného orgánu na úseku požární ochrany ze dne 13.4.2015 pod čj.:HSPA-7-
337/2015-Mi. Hasičský záchranný sbor Pardubického kraje jako dotčený orgán dle ustanovení § 26 
odst. 2 písm. b) a  ustanovení  § 31 odst.1 písm. b)zákona č.133/1985 Sb., o požární ochraně, ve 
znění pozdějších předpisů posoudil  výše uvedenou dokumentaci předloženou dne 25.5.2016 a 
k této dokumentaci  vydává v souladu s ustanovením § 31 odst. 4 zákona o PO a dále dle 
ustanovení § 149 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, ve znění pozdějších předpisů 
souhlasné závazné stanovisko.  

 
20. Lhůta dokončení stavby  vodního díla :  31.12.2019 

                           
Odůvodnění : 
Dne 12.10.2016 podal stavebník žádost o stavební povolení na výše uvedenou stavbu. Uvedeným dnem 
bylo zahájeno vodoprávní řízení. 
                                                                                       
Žádost byla doložena 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, ve 
znění pozdějších předpisů, a § 110 stavebního zákona. 
 
Vodoprávní úřad oznámil veřejnou vyhláškou zahájení řízení známým účastníkům řízení a dotčeným 
orgánům. Týmž opatřením oznámil účastníkům řízení, že upouští od ohledání na místě a ústního 
jednání, shromáždil podklady rozhodnutí ve věci a sdělil, že podle ustanovení  § 36 odst. 3 správního 
řádu mají možnost před vydáním rozhodnutí ve věci se vyjádřit k podkladům rozhodnutí. 
 
Projektovou dokumentaci stavby vypracovala společnost Multiaqua s.r.o., Veverkova 1343, 500 02 
Hradec králové a kterou ověřil Ing. Lubor Ditě, ČKAIT 0602230. 



 

K záměru stavby vydal obecný stavební úřad Magistrátu města Pardubice územní rozhodnutí pod čj 
53759/2016 dne 22.8.2016, a souhlas se stavbou podle § 15 odst. 2 stavebního zákona pod čj. 
59018/2016 ze dne 14.9.2016. 
Dále byla doložena smlouva o právu použití pozemku pro stavbu uzavřenou mezi Pardubickým krajem, 
který je zastoupen Správou a údržbou silnic Pardubického kraje pod čj. SMLM-609/1002/MS/47/2016. 
Rozhodnutí o zvláštním užívání komunikace pod č.j. MmP/31500/2016 ze dne 9.5.2016. 
 
Posouzení vodoprávního úřadu: 
Vodoprávní úřad v provedeném řízení přezkoumal předloženou žádost z hledisek uvedených 
v ustanoveních vodního zákonu a stavebního zákona, projednal ji s účastníky řízení a s dotčenými 
orgány 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. 
Případné podmínky dotčených orgánů, dané jejich stanovisky byly zahrnuty do podmínek tohoto 
rozhodnutí. 
Vodoprávní úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů 
ve výroku rozhodnutí. 
Ostatní účastníci řízení podle § 27 odst. 2 správního řádu: 
ČEZ Distribuce  a.s., GridServices s.r.o.,  Vodovody a kanalizace Pardubice a.s., CETIN,  ČEZ Distribuce 
a.s., Správa a údržba silnic Pardubického kraje, Vlastníci pozemků k.ú. Platěnice p.p.č.  41/1, 52, 54, 
286/3, 289/7, 296/1, 296/2, 296/4, 296/12, 297/1, 300/6, 300/11, 830/1, 830/3, 830/5, 837, 936, 
184/2, 191/7, 191/8, 192/1, 192/3, 194, 195, 196/2, 290/2, 292/9, 29, 33/1, 33/3, 187/3, 187/17, 
187/18, 187/23, 187/25, 187/26, 189/4, 189/5, 12/1, 14, 42, 43, 100/7, 180, 181 
st.p.č. 4/4,4/5, 8/1, 11,56, 57, 58, 59, 60, 61, 70, 86, 37/1, 37/2, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 81, 92, 
125, 10/1, 10/3, 12/1, 13, 14, 78, 95, 97, 99, 119, 122, 126, 9/1, 15/1, 15/2, 15/3, 16, 17, 18/1, 18/2, 19,  
 
Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků: 
Účastníci neuplatnili návrhy a námitky 
 
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. 
Stavba nesmí být zahájena, dokud stavební povolení nenabude právní moci. Stavební povolení pozbývá 
platnosti, jestliže stavba nebyla zahájena do 2 let, ode dne, kdy nabylo právní moci. 
                                                                                                             
Ing.  Miroslav Míča 
vedoucí odboru 

 
 

Otto Sigmund 
v zastoupení                                       „otisk úředního razítka“ 

 
 
Poplatek: 
Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích položky 18 odst. 1písm.h) ve výši 
3.000,-Kč byl zaplacen dne 25.10.2016. 



 

 
 

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: 
              Obec Moravany, doručuje se Multiaqua s.r.o. Veverkova 1343, 500 02 Hradec Králové 
 
 
Vedlejší účastníci řízení dle § 27, odst.2, zák.č.500/2004 Sb (správní řád): 

1. ČEZ Distribuce a.s. 
2. CETIN, a.s., Olšanská 2681/6, 130 00 Praha 3 
3. GridServices s.r.o., Plynárenská 499/1, 657 02 Brno 
4. Správa a údržba silnic Pardubického kraje, Doubravice 98, 533 53 Pardubice 
5. Vodovody a kanalizace Pardubice a.s., Teplého 2014, 530 02 Pardubice 
6. Vlastníci pozemků k.ú. Platěnice p.p.č.  41/1, 52, 54, 286/3, 289/7, 296/1, 296/2, 296/4, 296/12, 

297/1, 300/6, 300/11, 830/1, 830/3, 830/5, 837, 936, 184/2, 191/7, 191/8, 192/1, 192/3, 194, 
195, 196/2, 290/2, 292/9, 29, 33/1, 33/3, 187/3, 187/17, 187/18, 187/23, 187/25, 187/26, 
189/4, 189/5, 12/1, 14, 42, 43, 100/7, 180, 181 
st.p.č. 4/4,4/5, 8/1, 11,56, 57, 58, 59, 60, 61, 70, 86, 37/1, 37/2, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 
81, 92, 125, 10/1, 10/3, 12/1, 13, 14, 78, 95, 97, 99, 119, 122, 126, 9/1, 15/1, 15/2, 15/3, 16, 17, 
18/1, 18/2, 19,  
 

Dotčené orgány: 
1. Obecní úřad Moravany 
2. Magistrát města Pardubic, stavební úřad 
3. Česká republika, Agentura hospodaření s nemovitým majetkem, odbor územní správy majetku 

Pardubice, Teplého ul. 1899/C, 530 02 Pardubice 
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