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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: Obec Moravany, nám. Hrdinů 136, 533 
72 Moravany zastoupen na základě plné moci paní Libuší Němcovou, Bacháčkova 1629, 530 02 
Pardubice 2,   
 
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. 5 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 20.03.2019 
podal 
Obec Moravany, nám. Hrdinů 136, 533 72 Moravany, IČ: 00273988 zastoupen na základě plné moci paní 
Libuší Němcovou, Bacháčkova 1629, 530 02 Pardubice 2, IČ: 48165948   
(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: 

SO 02.1 Gravitační kanalizační stoka, tlaková kanalizační stoka, čerpací šachta 
SO 02.2 Dešťová kanalizace, odvodnění komunikace 

SO 03 Vodovodní řad 
v rámci stavby: 

Prodloužení inženýrských sítí Moravany pro výstavbu 6RD 

a) Údaje o místu a předmětu rozhodnutí:  
katastrální území: Moravany nad Loučnou 
pozemková parcela č: 78/3, 78/13, 78/18, 84/2, 84/6, 592/4 
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souřadnice:   začátek úseku  X:  1 065 788,78  Y: 636 105,65 
splašková kanalizace konec úseku  X:  1 065 879,85  Y: 636 121,11 
   čerpací šachta  X:  1 065 847,01  Y: 636 078,57 
dešťová kanalizace začátek úseku  X:  1 065 809,10  Y: 636 114,56 
   konec úseku  X:  1 065 779,42  Y: 636 092,22 
vodovod  začátek úseku  X:  1 065 875,67  Y: 636 231,47 
   konec úseku  X:  1 065 786,53  Y: 636 106,33 

b) Druh, účel a základní popis povolovaného vodního díla:  
Jedná se o výstavbu splaškové a dešťové kanalizace a vodovodního řadu pro napojení budovaných 6 RD. 
SO 02.1 Gravitační kanalizační stoka, tlaková kanalizační stoka, čerpací šachta 
V návrhu je gravitační kanalizační stoka v délce 85 m. Kanalizační stoka bude zaústěna do čerpací šachty. 
Potrubí je navrženo z materiálu Ultrarib 2 SN 16 DN 300. Z čerpací šachty je navržena tlaková stoka 
z potrubí Pipelife Fatra DIN 8074 Prd 63 v délce 50 m. Čerpací šachta je navržena Vario DN 600 (Maincor) 
s variabilně nastavitelným poklopem v rozsahu 1,5 m. V místě napojení na čerpací šachtu bude potrubí 
obetonováno v délce 1,0 m. 
Kanalizační přípojky nejsou součástí hlavních kanalizačních řadů (nejsou vodním dílem) a povoluje je 
obecný stavební úřad. 
SO 02.2 Dešťová kanalizace, odvodnění komunikace 
Dešťové vody z komunikace budou zachyceny do dvou uličních sorpčních vpustí. Každá bude napojena na 
kanalizační šachtu Wavin DN 400 a odsud bude kanalizačním potrubím Kgem DN 200, délka 35 m 
odvedena do výustního objektu koryta umělého vodního toku, který vlastní Obec Moravany. 
SO 03 Vodovodní řad 
Jedná se o prodloužení vodovodního řadu pro zajištění dodávky pitné vody pro budoucích 6 RD. Napojení 
na stávající vodovodní řad bude v prostoru komunikace ulice Na Obci. Stávající vodovodní řad PVC 160 je 
ve správě společnosti Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s. prodloužení vodovodního řadu je navrženo 
z PE HD 100, SDR 11, d 90x8,2 v délce 280 m. Vodovodní přípojky nejsou součástí hlavních vodovodních 
řadů (nejsou vodním dílem) a povoluje je obecný stavební úřad. 

c) Podle ustanovení § 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 stavby: 

1. 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. 

2. Stavba bude provedena podle předložené projektové dokumentace ověřené ve vodoprávním řízení, 
kterou vypracovala Libuše Němcová, Bacháčkova 1629, 530 02 Pardubice 2, IČ: 48165948 a ověřil 
Ing. Jiří Filip ČKAIT 0700079, autorizovaný inženýr pro vodohospodářské stavby. Případné změny 
nesmí být provedeny bez předchozího povolení vodoprávního úřadu. 

3. Stavebník zajistí vytyčení veškerých inženýrských sítí na staveništi před zahájením stavby. Pracovníci 
zhotovitelů stavby musí být s tímto vytyčením prokazatelně seznámeni. 

4. Stavebník je ve smyslu ustanovení § 152 odst. 4 stavebního zákona povinen zajistit technický dozor 
stavebníka nad prováděním stavby. 

5. Bude dodržen plán kontrolních prohlídek stavby vedený v projektové dokumentaci. 
6. Při stavbě budou dodržena ustanovení vyhlášky č. 268/2009 Sb. o obecných technických požadavcích 

na výstavbu. Stavebník zajistí, aby při provádění stavby byly dodržovány Technické kvalitativní 
podmínky staveb pozemních komunikací. 

7. Stavebník bude stavbu realizovat pouze na pozemcích, ke kterým mu vzniklo vlastnické právo nebo 
právo založené smlouvou provést stavbu nebo opatření anebo právo odpovídající věcnému břemenu 
k pozemku. 

8. Stavebník nejméně 15 dnů před zahájením stavebních prací oznámí správcům dotčených 
inženýrských sítí či vedení termín jejich provádění; v nezbytném případě si vyžádá jejich odborný 
dozor. Stavebník bude při provádění prací v blízkosti inženýrských sítí či vedení respektovat předem 



 

stanovené relevantní požadavky jejich správců. Před započetím stavebních prací stavebník prověří 
platnost jejich vyjádření a v případě nutnosti zajistí jejich aktualizaci. 

9. Stavebník zajistí, aby při provádění stavby byly dodrženy předpisy týkající se bezpečnosti práce a 
technických zařízení, zejména nařízení vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na 
bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, ve znění pozdějších přepisů, a bude dbát na 
ochranu zdraví všech fyzických osob provádějících práce a účastníků silničního provozu v prostoru 
staveniště. Je nutné zajistit vyškolení všech zástupců zhotovitelů pro stavebníka, provádějících za 
provozu práce na silnicích a v jejich těsné blízkosti, podle příslušných přepisů. 

10. Stavebník přijme taková technická a organizační opatření, která zajistí, aby při provádění stavebních 
prací nebyla ohrožena bezpečnost a plynulost dopravy na přilehlých úsecích pozemních komunikací. 

11. Stavbu smí provádět pouze oprávněná organizace. Stavebník je před zahájením stavebních prací 
povinen písemně oznámit speciálnímu stavebnímu úřadu termín zahájení stavby (§ 152 odst. 3 písm. 
a stavebního zákona). 

12. Stavebník zajistí vzájemnou věcnou a časovou koordinaci s ostatními objekty stavby hlavní a staveb 
vedlejších (související investice a stavební objekty). 

13. Po dobu všech etap realizace stavby stavebník zajistí trvalý přístup správců sítí (zařízení) do prostoru 
jejich umístění v případě havárie. 

14. Stavebník zamezí pohybu vozidel stavby a stavebních strojů mimo stanovené trasy či určené odstavné 
plochy. 

15. Při stavebních pracích bude stavebník dbát na obecnou ochranu rostlin a živočichů. Stavebník zajistí, 
aby při provádění stavebních prací nedocházelo k nadměrnému úhynu rostlin a zraňování nebo úhynu 
živočichů, eventuálně k ničení míst jejich biotopů. 

16. Stavebník zajistí taková opatření, aby v průběhu stavby nedošlo ke kontaminaci půdy či ke znečištění 
povrchových a podzemních vod, a to zejména ropnými látkami. Na staveništi a v blízkosti vodních 
toků nesmí být skladovány látky ohrožující jakost nebo zdravotní nezávadnost vod a lehce 
odplavitelný materiál. 

17. Stavebník zajistí taková opatření, aby v rámci realizace stavby bylo v maximálně možné míře 
eliminováno znečištění ovzduší. Jedná se zejména o zamezení šíření sekundární prašnosti z provozu 
mobilních zdrojů a stavebních mechanismů do okolí a také šíření prašnosti související s přesunem 
sypkých materiálů. 

18. Používané mechanizační prostředky musí být v odpovídajícím technickém stavu a musí být 
dodržována preventivní opatření k zabránění případným úkapům či únikům technologických kapalin 
ze stavebních strojů a automobilů. Pohonné hmoty a maziva musí být skladovány pouze v místech 
zabezpečených z hlediska ochrany půdy a podzemních vod. 

19. V průběhu stavby zajistí stavebník odpovídající podmínky pro řádné odvodnění staveniště. Provádění 
stavebních prací nesmí negativně ovlivnit odtokové poměry v dané lokalitě, v opačném případě zajistí 
stavebník nápravná opatření na svůj náklad. 

20. Na viditelném místě zajistí stavebník vyvěšení tabule (obdoba štítku viz. ust. § 18d vyhlášky 
č. 503/2006 Sb. o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu), 
na které bude uvedeno označení stavby, označení stavebníka, označení zhotovitele, označení 
stavebního úřadu, který stavbu povolil, číslo jednací stavebního povolení a datum nabytí právní moci, 
termín dokončení stavby atd. 

21. Odpady vzniklé při realizaci stavby musí být využity nebo zneškodněny v souladu se zákonem 
č. 185/2001 Sb. o odpadech, ve znění pozdějších přepisů, doklady budou předloženy před podáním 
žádosti o kolaudační souhlas. 

22. Pro stavební práce a práce související, které budou probíhat v ochranných pásmech nadzemního či 
podzemního vedení, výrobny elektřiny či elektrické stanice a zahrnovat činnosti, které jsou dle § 46 
odst. 8 zákona č.458/2000 Sb. (energetický zákon) v ochranných pásmech zakázané, zajistí stavebník 
před zahájením takových prací podle § 46 odst. 11 energetického zákona písemný souhlas s činností v 
ochranném pásmu od příslušného provozovatele přenosové či distribuční soustavy. Dále stavebník 
zajistí, aby práce ve výše uvedených ochranných pásmech byly prováděny v souladu s vydaným 
souhlasem a dle podmínek stanovených správcem přenosové či distribuční soustavy. 

 



 

23. Stavebník v předstihu nejméně 10 dnů oznámí záměr příslušnému orgánu památkové péče. V případě 
potřeby umožní provedení záchranného archeologického výzkumu, případně odborný archeologický 
dohled v průběhu provádění prací. 

24. Stavebník před zahájením stavby zajistí výchozí pasport a v případě úpravy pozemních komunikací, 
které budou využity pro staveništní dopravu, do vyhovujícího stavebně technického stavu. Jakékoliv 
poškození pozemních komunikací vlivem stavby nebo staveništní dopravy, které by ohrožovalo 
bezpečnost silničního provozu, musí být neprodleně odstraněno. 

25. Po dokončení stavby stavebník zajistí uvedení pozemních komunikací poškozených prokazatelně 
vlivem staveništní dopravy do odpovídajícího stavebně technického stavu, a to v dohodě s 
jednotlivými vlastníky (správci) dotčených pozemních komunikací. Následně stavebník předmětné 
pozemní komunikace protokolárně předá jejich vlastníkům (správcům). 

26. Před zahájením prací budou vytyčena veškerá podzemní zařízení, která se v prostoru stavby nacházejí, 
jejich správci na základě objednávky stavebníka. 

27. K závěrečné kontrolní prohlídce předloží stavebník doklady, že materiály použité při stavbě a mající 
rozhodující význam pro výslednou kvalitu stavby byly schválené výrobky v souladu s předpisy a 
státním zkušebnictví nebo příslušné certifikáty. 

28. Na stavbě bude veden stavební deník dle stavebního zákona, který bude předložen při závěrečné 
kontrolní prohlídce. 

29. Povolení kácení dřevin rostoucích mimo les je možné pouze na základě rozhodnutí příslušného úřadu 
v souladu se zákonem o ochraně přírody a krajiny č. 114/1992 Sb. ve znění pozdějších změn. 

30. Stavebník je povinen podle ust. § 22 odst. 2 památkového zákona ohlásit záměr stavební činnosti na 
území s archeologickými nálezy archeologickému ústavu a umožnit jemu nebo oprávněné organizaci 
na dotčeném území provést archeologický výzkum. 

31. Při provádění prací musí být dodrženy stanoviska dotčených orgánů, která jsou součástí dokladové 
části projektové dokumentace a vztahující se k povolovaným objektům:  

- Závazné stanovisko dotčeného orgánu na úseku požární ochrany ze dne 28.11.2018 pod čj.: HSPA-
7-699/2018-Mu. Hasičský záchranný sbor Pardubického kraje (dále jen „HZS Pardubického 
kraje“) jako věcně a místně příslušný dotčený orgán na úseku požární ochrany dle ust. § 7 odst. 
4 zákona č. 320/2015 Sb., o Hasičském záchranném sboru české republiky a o změně některých 
zákonů (zákon o hasičském záchranném sboru), ve znění zákona č. 183/2017 Sb., a dle 
ustanovení § 6 odst. 2 písm. b) a ustanovení § 31 odst. 1 písm. b) zákona č. 133/1985 Sb., o 
požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o PO“), posoudil v rozsahu níže 
uvedených podkladů výše uvedenou dokumentaci předloženou dne 03.10.2018 a vydává k ní 
v souladu s ustanovením § 31 odst. 3 zákona o PO a dále dle ust. § 149 odst. 1 zákona č. 
500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, 

SOUHLASNÉ ZÁVAZNÉ STANOVISKO. 
Odůvodnění: HZS Pardubického kraje vycházel při vydání závazného stanoviska z těchto 
podkladů: Požárně bezpečnostní řešení (vypracoval Miloslav Lát, ČKAIT 0700822, 09/2018) 
Posouzením předložené projektové dokumentace dle ust. § 46 odst. 1 vyhlášky č. 246/2001 Sb., 
o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o 
požární prevenci), ve znění vyhlášky č. 221/2014 Sb., v rozsahu výše uvedených podkladů, 
dospěl HZS Pardubického kraje k závěru, že požárně bezpečnostní řešení splňuje obsahové 
náležitosti dle ustanovení § 41 vyhlášky o požární prevenci. Z obsahu posouzeného požárně 
bezpečnostního řešení vyplývá, že jsou splněny technické podmínky požární ochrany kladené na 
danou stavbu vyhláškou č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb, ve 
znění vyhlášky č. 268/2001 Sb. 

- Závazné stanovisko dotčeného orgánu na úseku veřejného zdraví ze dne 23.10.2018 pod čj.: 
KHSPA 17318/2018/HOK-Pce 
 Na základě žádosti paní Libuše Němcové, Bacháčkova 1629, 530 02 Pardubice, zastupující 
stavebníka, Obec Moravany, nám. Hrdinů 136, 533 72 Moravany, doručené dne 03.10.2018, 
posoudila Krajská hygienická stanice Pardubického kraje se sídlem v Pardubicích (dále jen 
„KHS“) jako místně a věcně příslušný dotčený správní úřad podle § 82 odst. 1 a 2 písm. i) ve 



 

spojení s § 77 odst. 1 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých 
souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů a § 4 odst. 2 písm. a) stavebního zákona, 
předloženou projektovou dokumentaci pro stavební řízení: „Prodloužení inženýrských sítí 
Moravany pro výstavbu 6RD“, ul. Na Obci, p.p.č. 592/4, 84/6, 84/2 a 73/8 v k.ú. Moravany nad 
Loučnou. 
Po zhodnocení souladu předložené projektové dokumentace s požadavky předpisů v oblasti 
ochrany veřejného zdraví vydává KHS v souladu s § 149 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní 
řád, ve znění pozdějších předpisů, toto závazné stanovisko:  
S projektovou dokumentací pro stavební řízení: „Prodloužení inženýrských sítí Moravany pro 
výstavbu 6RD“ s o u h l a s í. 
V souladu s § 77 odst. 1 věta třetí zákona č. 258/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů a § 4 
odst. 6 stavebního zákona váže KHS souhlas na splnění stanovených podmínek: 
1. nejpozději ke kolaudaci budou předloženy doklady o zdravotní nezávadnosti použitých 
materiálů přicházejících do styku s pitnou vodou. Podmínka je stanovena v souladu s § 5 odst. 
8 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, 
ve znění pozdějších předpisů v návaznosti na § 3 vyhl. č. 409/2005 Sb., o hygienických 
požadavcích na výrobky přicházející do přímého styku s vodou a na úpravu vody. 
2. před uvedením stavby do provozu bude předložen doklad o nezávadnosti pitné vody z nově 
vybudovaného vodovodního řadu. Podmínka je stanovena v souladu s § 3 odst. 2 zákona č. 
258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění 
pozdějších předpisů v návaznosti na § 4 odst. 7a) vyhl. č. 252/2004 Sb., kterou se stanoví 
hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a rozsah a četnost kontroly pitné vody v platném 
znění.  
Odůvodnění: Projekt řeší technickou infrastrukturu (komunikace vč. odvodnění, vodovodní řad, 
tlaková kanalizace, STL plynovod) pro budoucí výstavbu 6 rodinných domů na severovýchodním 
okraji obce Moravany na, p.p.č. 78/60, 78/79, 78/80, 78/81, 78/82 a 78/61 v k.ú. Moravany nad 
Loučnou. 
Navrhovaná stavba nebude mít negativní vliv na kvalitu životního prostředí. 
Podmínky uvedené ve výroku jsou stanoveny v souladu s § 3 odst. 2, § 5 odst. 8 zákona č. 
258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění 
pozdějších předpisů v návaznosti na § 3 vyhl. č. 409/2005 Sb., o hygienických požadavcích na 
výrobky přicházející do přímého styku s vodou a na úpravu vody a § 4 odst. 7a) vyhl. č. 252/2004 
Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a rozsah a četnost kontroly 
pitné vody v platném znění. 

- Stanovisko Obecního úřadu Moravany ze dne 03.10.2019, ke stavebnímu řízení na akci 
„Prodloužení inženýrských sítí Moravany pro výstavbu 6RD“ Obec tímto dává souhlas 
s odváděním dešťových vod z komunikace na pozemku p.č. 78/3 v k.ú. Moravany nad Loučnou 
do koryta vodního toku (vodní plocha) na pozemku p.č. 78/18 v .ú. Moravany nad Loučnou , 
jehož jsme vlastníkem. 

Stanoviska a vyjádření účastníků řízení, která jsou součástí dokladové části projektové dokumentace a 
vztahující se k povolovaným objektům: 

- Budou dodrženy podmínky vyjádření společnosti Vodovody a kanalizace Pardubice a.s. ze dne 
11.12.2018 pod zn. č. Šl/18/v,k/496:  
1. V rámci stavby vodovodu bude zajištěna účast technika VAK Holice při kontrolních dnech. 
2. Před vydáním stavebního povolení bude mezi investorem a VAK uzavřena smlouva o 
majetkovém vztahu a zajištění provozu vodovodu po jeho dokončení. 
3. Po dokončení vodovodu bude provedeno jeho geodetické zaměření a ke kolaudaci se 
zpracuje dokumentace skutečného provedení.  

- Budou dodrženy podmínky stanoviska k vodoprávnímu řízení Správy a údržby silnic Pardubického 
kraje (déle „SÚSPK“) kraje ze dne 07.05.2019 pod č.j. SUSPK/3730/2019: pardubický kraj je 
vlastníkem silnic II. a III. třídy na území Pardubického kraje a zároveň je vlastníkem silničních 



 

pozemků pod těmito dopravními stavbami. SÚSPK je zřízena Pardubickým krajem a na základě 
zřizovací listiny ve vymezeném rozsahu hospodaří s tímto majetkem. 
Souhlasíme s vydáním stavebního povolení k provedení vodních děl na stavbu: „Prodloužení 
inženýrských sítí Moravany pro výstavbu 6RD“ za předpokladu, že před zahájením stavebních 
prací v silničním tělese silnice III/32247 bude postupováno dle zákona . 13/1997 Sb. o 
pozemních komunikacích zejména dle § 25 – zvláštní užívání silnice pro provádění stavebních 
prací. 

- Při realizaci budou dodrženy podmínky vyjádření k záměru stavby ČEZ Distribuce, a.s., ze dne 
12.02.2019 pod zn.č. 1102625512 a podmínky souhlasu s umístěním stavby a prováděním 
činností v ochranném pásmu el. zařízení ČEZ Distribuce, a.s., ze dne 12.02.2019 pod zn.č. 
1102625517 v plném znění, které jsou nedílnou součástí projektové dokumentace. V majetku 
ČEZ Distribuce a.s. se v uvedeném zájmovém území nachází nebo zasahuje ochranným pásmem 
energetické zařízení typu: podzemní vedení NN. V případě podzemních energetických zařízení je 
povinností stavebníka před započetím zemních prací 14 dní předem požádat o vytyčení 
prostřednictvím zákaznické linky 840 840 840. 

- Bude dodrženo vyjádření společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. ze dne 01.02.2019 
pod č.j. 530721/19 v plném znění, které je nedílnou součástí projektové dokumentace. Při 
realizaci stavby dojde ke střetu se sítí elektronických komunikací společnosti Česká 
telekomunikační infrastruktura a.s. 

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

33. Po dokončení stavby je stavebník povinen ohlásit vodoprávnímu úřadu dokončení stavby (§ 152 
odst. 3 písm. d) stavebního zákona). Stavebník před započetím užívání dokončené stavby zajistí, aby 
byly provedeny a vyhodnoceny zkoušky předepsané zvláštními přepisy, dále je nutné doložit popis a 
zdůvodnění odchylek skutečného provedení stavby od ověřené projektové dokumentace a 
dokumentaci skutečného provedení stavby (došlo-li k odchylkám proti stavebnímu povolení). 

34. Stavba může být užívána pouze na základě vydaného kolaudačního souhlasu! 
 
Dále toto rozhodnutí navazuje na: 

- Rozhodnutí o umístění stavby, které vydal Magistrát města Pardubic, stavební úřad ze dne 
18.02.2019 pod spisovou značkou SÚ 108406/2018/Bo, č.j. MmP 16442/2019. 

d) Lhůta dokončení stavby vodního díla:  31.12.2020       

II. podle ust. § 8, odst. 1, písm. a) bod 5 vodního zákona 

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 v r c h o v ý m i   v o d a m i 

spočívající ve vypouštění dešťových vod z komunikací přes sorpční vpusti vypouštěny do koryta umělého 
vodního toku, který vlastní Obec Moravany.  

Souřadnice:    X:  1 065 779,42  Y: 636 092,22 
 
Pro povolení k jinému nakládání s povrchovými vodami se podle ustanovení § 9 odst. 1 zákona 
č.254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů 
současně stanoví tyto podmínky: 
1. Do koryta umělého vodního toku nebudou vypouštěny jiné než dešťové vody z komunikací. 
2. Žadatel se zavazuje, že v případě vzniku škod a havárií na tomto vodním toku spojených 

s vypouštěním dešťových vod do tohoto recipientu, uvést vše na své náklady do původního stavu. 

Nakládání s povrchovými vodami se povoluje do: 30.06.2029.                



 

Odůvodnění: 
Dne 20.03.2019 podal stavebník Obec Moravany, nám. Hrdinů 136, 533 72 Moravany zastoupen na 
základě plné moci paní Libuší Němcovou, Bacháčkova 1629, 530 02 Pardubice 2, žádost o stavební 
povolení na výše uvedenou stavbu a o povolení k jinému nakládání s povrchovými vodami. Uvedeným 
dnem bylo zahájeno stavební řízení. 
Žádost byla postupně doložena všemi povinnými doklady podle ust. §2 a §10 vyhlášky č. 183/2018 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 Magistrátu města Pardubic oznámil opatřením ze dne 29.04.2019 pod č.j. MmP 
45684/2019 zahájení vodoprávního řízení všem známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům státní 
správy, v souladu s ustanovením § 112 odst. 2 stavebního zákona upustil od ústního jednání a stanovil 
lhůtu pro sdělení případných námitek a připomínek k věci. Vodoprávní úřad dále oznámil, že shromáždil 
podklady k rozhodnutí ve věci a sdělil účastníkům řízení, že dle ustanovení § 36 odst. 3 správního řádu 
mají možnost před vydáním rozhodnutí ve věci se vyjádřit k podkladům rozhodnutí. Žádné námitky nebyly 
doručeny. 
Vodoprávní úřad v řízení ověřil, že povolovaná vodní díla SO 02.1 Gravitační kanalizační stoka, tlaková 
kanalizační stoka, čerpací šachta; SO 02.2 Dešťová kanalizace, odvodnění komunikace; SO 03 Vodovodní 
řad v rámci stavby Prodloužení inženýrských sítí Moravany pro výstavbu 6RD nebudou v rozporu 
s veřejnými zájmy a se zájmy chráněnými vodním zákonem, posoudil projektovou dokumentaci, 
dokladovou část, vyjádření účastníků řízení a dotčených orgánů a na základě výsledku vodoprávního řízení 
rozhodl stavby povolit. 
Projektovou dokumentaci stavby vypracovala Libuše Němcová, Bacháčkova 1629, 530 02 Pardubice 2, 
IČ: 48165948 a ověřil Ing. Jiří Filip ČKAIT 0700079, autorizovaný inženýr pro vodohospodářské stavby 
v září 2018. 

K záměru stavby vydal obecný stavební úřad Magistrátu města Pardubic, stavební úřad územní 
rozhodnutí ze dne 18.02.2019 pod spisovou značkou SÚ 108406/2018/Bo, č.j. MmP 16442/2019 
s nabytím právní moci dne 22.03.2019. 

Ke stavbě byl získán souhlas příslušného stavebního úřadu - Magistrátu města Pardubic dle § 15, odst. 2 
stavebního zákona č.j. MmP 27379/2019, sp. zn. SÚ 26956/2019/Bo ze dne 13.03.2019, že stavba je 
v souladu s výše uvedeným územním rozhodnutím. 

Žadateli byl udělen souhlas s provedením stavby na cizím pozemku: Český rybářský svaz, Ostřetín 31, 
534 01 Holice, p.p.č. 84/2 v k.ú. Moravany nad Loučnou dne 26.10.2018. A dále souhlas s podmínkami: 
Správa a údržba silnic Pardubického kraje, zvláštní užívání silnice ze dne 07.05.2019, č.j. 
SUSPK/3730/2019.  
Stanoviska sdělili: 

- Závazné stanovisko Hasičského záchranného sboru Pardubického kraje ze dne 28.11.2018 pod čj.: 
HSPA-7-699/2018-Mu.  

- Závazné stanovisko Krajské hygienické stanice Pardubického kraje ze dne 23.10.2018 pod čj.: KHSPA 
17318/2018/HOK-Pce. 

- Stanovisko Obecního úřadu Moravany ze dne 03.10.2019. 
Podmínky byly zahrnuty do výroku rozhodnutí. 

Posouzení vodoprávního úřadu: 
Vodoprávní úřad v provedeném řízení přezkoumal předloženou žádost z hledisek uvedených 
v ustanoveních vodního zákona a stavebního zákona, posoudil projektovou dokumentaci, dokladovou 
část, vyjádření účastníků řízení a s dotčených orgánů 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. 
V průběhu zahájeného vodoprávního řízení nebylo ze strany známých účastníků řízení a dotčených orgánu 
uplatněno žádné rozporné stanovisko. 



 

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. 
Z hlediska zájmů daných § 23a vodního zákona, platným Národním plánem povodí Labe a Plánem dílčího 
povodí Horního a středního Labe (ustanovení § 24 až § 26 vodního zákona) je předmětný záměr možný, 
protože lze předpokládat, že záměrem nedojde ke zhoršení chemického stavu a ekologického 
stavu/potenciálu dotčených útvarů povrchových vod a chemického a kvantitativního stavu útvarů 
podzemních vod, a že nebude znemožněno dosažení jejich dobrého stavu/ a potenciálu. Toto hodnocení 
vychází z posouzení souladu daného záměru s výše uvedenými platnými dokumenty. 
Okruh účastníků řízení stanovil speciální úřad v souladu s ustanovením § 109 stavebního zákona: 
Obec Moravany, nám. Hrdinů 136, 533 72 Moravany zastoupen na základě plné moci paní Libuší 
Němcovou, Bacháčkova 1629, 530 02 Pardubice 2 
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                „otisk úředního razítka“ 

Toto oznámení 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. 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 oznámení 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 oznámení:  
 
 



 

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

 

Obdrží: 

Účastníci řízení ve věci stavebního povolení podle § 109 zák. č. 183/2006 Sb. (stavební zákon) v platném 
znění 

Účastníci řízení dle § 109 písm. a) stavebního zákona: 
1. Obec Moravany, nám. Hrdinů 136, 533 72 Moravany, doručuje se: Libuše Němcová, Bacháčkova 

1629, 530 02 Pardubice 2 – zmocněnec 

Účastníci řízení dle § 109 písm. c) a d) stavebního zákona: 
2. Český rybářský svaz, z.s., místní organizace Moravany, nám. Hrdinů 136, 533 72 Moravany 
3. Správa a údržba silnic Pardubického kraje, Doubravice 98, 533 53 Pardubice 
4. ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín IV – Podmokly 
5. Vodovody a kanalizace Pardubice a.s., Teplého 2014, 530 02 Pardubice 
6. Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Olšanská 2681/6, 130 00 Praha 3 – Žižkov 

Účastníci řízení dle § 109 písm. e) stavebního zákona (veřejnou vyhláškou): 
7. Vlastníci pozemků k.ú. Moravany nad Loučnou p.p.č. 1/2, 2/1, 3/1, 3/2, 4, 77/6, 78/6, 78/11, 

78/14, 78/16, 78/17, 78/53, 78/54, 78/55, 78/60, 78/61, 78/79, 78/81, 78/82, 78/83, 640, 641/1 
St.p.č. 38, 114, 199 

Dotčené orgány: 
8. Krajská hygienická stanice Pardubického kraje, Mezi Mosty 1793, 530 03 Pardubice 
9. Hasičský záchranný sbor Pardubického kraje, Teplého 1526, 530 02 Pardubice 
10. Magistrát města Pardubice, stavební úřad, Štrossova 44, 530 21 Pardubice 
11. Obecní úřad Moravany, nám. Hrdinů 136, 533 72 Moravany 

 

Účastníci řízení ve věci nakládání s povrchovými 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.  Obec Moravany, nám. Hrdinů 136, 533 72 Moravany, doručuje se: Libuše Němcová, Bacháčkova  

              1629, 530 02 Pardubice 2 – zmocněnec 
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