Městský úřad Nový Bydžov
O d b o r v ý s t a v b y a ž i v o tn í h o p r o s tř e d í

VÁŠ DOPIS ZN.:
ZE DNE:
ČÍSLO JEDNACÍ:

Datum
19.09.2011

12.07.2011
V 11981/2011 1552/2011 Vor 4,5 107 4,4

Oprávněná úřední osoba
Ing. Blanka Vorlová

E mail
vorlova@novybydzov.cz

Telefon
495 703 966

Obec Petrovice, IČ 002 69 301, 503 55 Petrovice
zast. PROIS, a.s., IČ 259 43 022 , Veverkova 1343, 500 02 Hradec Králové 2

Veřejná vyhláška
ROZHODNUTÍ
Městský úřad Nový Bydžov, odbor výstavby a životního prostředí, jako věcně příslušný vodoprávní úřad
podle § 104 odst. 2 písm. c) a § 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 jako místně příslušný
vodoprávní úřad podle ustanovení § 11 zákona č. 500/2004 Sb.,správní řád, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „správní řád“) a speciální stavební úřad podle § 15 odst. 2 zákona č.183/2006 Sb., o územním
plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), ve
správním řízení posoudil žádost ze dne 12.07.2011 od stavebníka, kterým je:
podle ustanovení § 27 odst.1 písm.a) správního řádu

Obec Petrovice, IČ002 69 301, 503 55 Petrovice
zast. PROIS, a.s., IČ 259 43 022 , Veverkova 1343, 500 02 Hradec Králové 2
I.vydává
podle ustanovení § 15 odst.1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní
zákon), ve znění pozdějších předpisů a dle ustanovení § 115 zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování
a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů
stavební povolení
k provedení stavby vodního díla:
„Sídliště RD Petrovice technická infrastruktura-vodovod,kanalizace“
na pozemku: pozemková parcela číslo 688/1, 422/24, 408/1 dle (PK) p.č.415/5, 722/1 dle (PK) p.č. 722, dle
(PK) p.č.424 a 425/4 v katastrálním území Petrovice u Nového Bydžova
-

podle ověřené projektové dokumentace, vypracované projektantem Ing.Romanem Kloučkem, Prois,
a.s. Veverkova 1343, 500 02 Hradec Králové, IČ 259 43 022, zakázka 04-157-158,datum 12/2010,
zodpovědný autorizovaný projektant Roman Kratěna, aut.tech. /ČKAIT 0601788/ .

Digitálně podepsal Ing. Jan Rejthárek
Datum: 20.09.2011 10:20:33 +02:00
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Účel povolované stavby:
- prodloužení stávajícího vodovodního řadu pro 16 stavebních parcel –zásobování RD pitnou vodou
- prodloužení jednotné kanalizace, do které budou vypouštěny a jímány splaškové vody z novostaveb RD
a odváděny dešťové vody do hlavního řadu stávající stoky DN 600 z betonu, která vede k ČOV Petrovice.
Popis vodního díla:
SO - 01 Kanalizace = celkem v délce 293 m
Kanalizační sběrač
PP UR2 SN10 DN400
Kanalizační sběrač
PP UR2 SN8 DN300
Revizní betonové šachty DN 1000 typu PREFA Brno

137 m
156 m
9 ks

SO- 02 Vodovod
Vodovodní řad PVC MONDIAL D110 v celkové délce 290,5 m
Podzemní hydrant

2 ks

Lokalizace místa stavby:
Královéhradecký kraj, obec Petrovice, KÚ Petrovice u Nového Bydžova
číslo hydrologického pořadí 1-04-02-051, HGR 4360

II.stanovuje podmínky
pro provedení vodního díla:
1) Na zdejší vodoprávní úřad bude oznámen termín zahájení stavby, název a sídlo stavebního podnikatele,
který bude stavbu provádět.
2) Před zahájením zemních prací bude požádáno o vytyčení podzemních vedení a vytyčení prostorové
polohy stavby vodního díla podle ustanovení § 153 stavebního zákona.Stavebník je povinen zajistit jejich
vytyčení a zabezpečení proti poškození během provádění stavby .
3) Při stavbě budou dodrženy podmínky a respektovány další požadavky a připomínky vlastníků a správců
inženýrských sítí, uvedené v jejich vyjádřeních a tato budou v případě potřeby aktualizována.
4) Při provádění stavby vodního díla je nutno respektovat všechny prováděcí předpisy, platné požárně
bezpečnostní a hygienické předpisy, týkající se ochrany zdraví pracujících.Musí být dodržovány předpisy,
týkající se bezpečnosti práce a nařízení dle platných vyhlášek.
5) Realizací stavby nebudou omezeny přístupy na cizí pozemky. Po dobu stavby bude zajištěn příjezd a
přístup k jednotlivým nemovitostem.
6) Veškeré vstupy na cizí pozemky budou včas projednány a odsouhlaseny s jejich majiteli a po ukončení
stavebních prací budou pozemky bezprostředně uvedeny do původního stavu a protokolárně předány .
Případné škody vzniklé realizací nebo provozem vodního díla budou uhrazeny dle příslušných předpisů. Ve
sporech o náhradu škody rozhoduje soud.
7) Případné zásahy do volně rostoucí zeleně nesmí být bez příslušného povolení realizovány.
8) Stavební práce v ochranném pásmu silnice a její případná dotčení budou kryty povolením orgánu státní
správy silničního hospodářství.
9) Stavba vodního díla bude provedena podle projektové dokumentace ověřené vodoprávním úřadem,
případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení vodoprávního úřadu.
10) Při stavbě vodního díla budou dodržena příslušná ustanovení vyhlášky č.137/1998 Sb., o obecných
technických požadavcích na výstavbu, ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č. 590/2002 Sb., o
technických požadavcích pro vodní díla, ve znění vyhlášky č.367/2005 Sb..
11) Pro dokončení stavby se stanoví lhůta : dle finančních možností investora / 12/2012/ .
12) Stavba bude provedena dodavatelsky - oprávněnou firmou s autorizací na stavbu vodních děl.Stavební
dozor bude zajišťovat dodavatel stavby.Bude dodržen nezbytný rozsah staveniště dle PD.
13) Veškeré výrobky použité pro stavbu musí splňovat příslušné předpisy o technických požadavcích na
výrobky dle zákona č.22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých
zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
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14) Dokončenou stavbu lze užívat na základě kolaudačního souhlasu ve smyslu § 122 stavebního zákona.
15) Stavebník je povinen zajistit provedení a vyhodnocení všech předepsaných zkoušek, uložených
vodoprávním úřadem.
16) Při provádění stavby vodního díla musí být dodrženy požadavky dotčených správních úřadů.
17) Stavbu lze užívat jen k účelu uvedenému ve stavebním povolení.
18) Investor oznámí záměr odbornému archeologickému pracovišti.
19) Před zahájením stavby vodního díla bude na viditelném místě u vstupu na staveniště umístěn štítek
“Stavba povolena“.
20) Stavebník k závěrečné kontrolní prohlídce předloží spolu se žádostí podle § 122 odst.1 stavebního
zákona
doklad :
- prohlášení stavebního dozoru o správnosti provedení stavby
- protokol o vyhovující tlakové zkoušce vodovodního a kanalizačního potrubí
- protokol o vyhovující zkoušce těsnosti potrubí
- doklad o provedeném odkalení a dezinfekci vodovodního řadu a kontrolní rozbor vody
- výškopisné a polohopisné zaměření stavby v JTSK se seznamem souřadnic
- vyjádření správců podzemních sítí (postačí i zápisy ze stavebního deníku)
- projekt skutečného provedení stavby, pokud došlo ke změně
- doklad o předání a převzetí stavby -protokolární předání dotčených pozemků
- oprávnění dodavatelské firmy ( dle §158 stavebního zákona )
- ověření požadovaných vlastností výrobků pro stavbu použitých
- doklad o likvidaci odpadů při stavbě vzniklých

III. vypořádání se s n á m i t k a m i účastníků řízení:
- nebyly předloženy
V souřadnicovém systému S-JTSK má nakládání s vodami orientačně polohu :
SO 02 Vodovod začátek : x = 1031418, y = 657000, konec : x = 1031573, y = 656855.
SO 01 Kanalizace - začátek: x=1031473, y=657003, konec: x =1031586, y = 656859.
Odůvodnění
Podáním ze dne 12.07.2011 požádala obec Petrovice, IČ 002 69 301, 503 55 Petrovice zdejší vodoprávní
úřad o povolení výše uvedené stavby. Dnem podání bylo zahájeno správní řízení.
Vodoprávní úřad oznámil dopisem č.j.V 13277/2011 1552/2011 Vor 4,5,-107,4,4 ze dne 03.08.2011
zahájení řízení známým účastníkům řízení a dotčeným správním úřadům.
Žádost byla doložena doklady a náležitostmi, které jsou směrodatné pro posouzení dosahu žádaného
povolení na vodoprávní poměry,obecné zájmy a práva jiných. K předmětné stavbě byla předložena tato
posouzení a vyjádření:
1. 2x projektová dokumentace, vypracovaná projektantem Ing.Romanem Kloučkem, Prois, a.s. Veverkova
1343, 500 02 Hradec Králové, IČ 259 43 022, zakázka 04-157-158,datum 12/2010, zodpovědný
autorizovaný projektant Roman Kratěna, aut.tech. /ČKAIT 0601788/ .
2.Územní rozhodnutí , ze dne 01.03.2011, pod č.j.V 1167/2011 287/2011 Bie, které nabylo právní moci dne
02.04.2011 a souhlas s vydáním povolení na stavbu VD pod čj.:V 6938/2011 287/2011 Bie, ze dne
26.04.2011. Dále MěÚ Nový Bydžov vydal pod č.j.V 17118/2009 210/121/2009 Zak 139/09/Vor 116/09/Hlv
09/Jor 09/Rej, ze dne 13.10.2009, souhrnné stanovisko k projektové dokumentaci a pod č.j. D 11253/2011
1402/2011 Vos ZU, ze dne 04.07. 2011, rozhodnutí o povolení zvláštního užívání silnice.
3. Souhlasná vyjádření správců podzemních sítí:
Telefonica 02 Czech Republic,a.s., Akademika Bedrny 10,500 03 Hradec Králové,č.j.:133326/10 ze dne
3.11.2010 ,při realizaci výše uvedených prací dojde ke střetu se sítí podzemních elektronických komunikací
společnosti (potvrzená situace zájmového území).
RWE Distribuční služby/VČP
Net,s.r.o. /Plynárenská 499/1,657 02 Brno, č.j.:5662/10/131 ze dne
22.10.2010, ve vyznačeném zájmovém prostoru se nachází zařízení provozované VČP Net, s.r.o. Hradec
Králové (potvrzený snímek a situace ).
ČEZ Distribuce,a.s.,Teplická 874/8, 405 02 Děčín 4, č.j.:001030315355 ze dne 08.11.2010, v uvedeném
zájmovém prostoru se nenachází energetické zařízení distribuční soustavy v majetku provozovatele ČEZ
Distribuce,a.s.(potvrzený snímek zájmového území).
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VAK a.s, Vita Nejedlého 893, 500 03 Hradec Králové, č.j. 490/MT-70/2011-SK ze dne 26.5.2011, souhlasí
při dodržení podmínek stanovených ve vyjádření. Královéhradecká provozní,a.s.V.Nejedlého 893, 500 03
Hradec Králové, ze dne 25.5.2011 (potvrzená situace zájmového prostoru).
4.Závazné stanovisko - VUSS Pardubice se sídlem Teplého 1899/C, 530 02 Pardubice, č.j.6275/04086ÚP/2009-1420, ze dne 22.9.2009.
5. Závazné stanovisko - na úseku požární ochrany - HZS Královéhradeckého kraje,Nábřeží U Přívozu
122/4,500 03 Hradec Králové vydává souhlasné stanovisko k připravované akci pod č.j.HSHK-351/OP2011/b ze dne 23.3.2011.
6. Závazné stanovisko - Krajská hygienická stanice Královéhradeckého kraje se sídlem v Hradci Králové,
č.j. S-KHSHK 14886/2011/2/HOK.HK/Td ze dne 31.5.2011 /souhlas se váže na splnění stanovených
podmínek v závazném stanovisku/.
7.Stanovisko správce povodí - Povodí Labe,st.p.Víta Nejedlého
č.j.PVZ/09/27356/Ma/0 ze dne 29.9.2009 /souhlasí se záměrem /.

951, 500 03 Hradec Králové,

8. Smlouva o podmínkách zřízení stavby a provozu vodárenského vedení a zařízení a o omezení užívání
nemovitosti ze dne 22.6.2011 - SÚS KHK., Kutnohorská 59, 500 04 Hradec Králové .
9.Vyjádření - ZVHS Jičín, Jarošovská 103, 506 01 Jičín ze dne 9.10.2009, č.j.OPL/PJC/829/09.
10.Vlastnické právo navrhovatele k dotčeným pozemkům bylo prokázáno doložením výpisu z katastru
nemovitostí.
Vodoprávní úřad v provedeném řízení přezkoumal předložený návrh na stavbu vodního díla.Vodoprávní úřad
dále projednal návrh 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.
Účastníci řízení byli určeni dle § 109 odst.1 stavebního zákona a dle § 115 odst.1 vodního zákona v souladu
s § 27 správního řádu.
Stavebník – obec Petrovice je účastníkem řízení dle § 27 odst.1 písm.a) správního řádu v souladu s § 109
odst.1 písm.a) stavebního zákona.
Vlastník stavby na pozemku, na kterém má být stavba prováděna, a ten, kdo má k tomuto pozemku nebo
stavbě právo odpovídající věcnému břemenu a vlastnící sousedních pozemků nebo staveb na něm,
případně ten, kdo má k sousednímu pozemku právo odpovídající věcnému břemenu, jsou účastníky řízení
dle § 109 stavebního zákona.
Správci nadzemních i podzemních sítí jsou účastníky řízení dle § 109 stavebního zákona, neboť dle jejich
vyjádření dojde ke střetu s podzemními sítěmi v jejich správě a za dodržení podmínek tohoto rozhodnutí
nebudou dotčeny jejich právem chráněné zájmy.
Dotčené orgány státní správy jsou uvědomovány dle § 136 správního řádu v souladu s ustanovením §
112 stavebního zákona .
Námitky účastníků nebyly v řízení uplatněny.
V průběhu tohoto řízení vodoprávní úřad zkoumal, zda projektová dokumentace je zpracována v souladu
s územně plánovací dokumentací, s podmínkami územního rozhodnutí nebo územního souhlasu, zda je
úplná, přehledná, byla zpracována oprávněnou osobou a zda jsou v odpovídající míře řešeny obecné
požadavky na výstavbu, zda je zajištěn příjezd ke stavbě a tyto předložené podklady vyhovují požadavkům
uplatněným dotčenými orgány.Byly rovněž brány v úvahu účinky budoucího užívání stavby.
Z výše uvedených důvodů, po posouzení předložených písemných dokladů, rozhodl speciální stavební úřad
vyhovět žádosti stavebníka za podmínek, stanovených výrokovou částí tohoto rozhodnutí.
Stavba nesmí být zahájena, pokud stavební povolení nenabude právní moci (§ 52 správního řádu). Stavební
povolení pozbývá platnosti, jestliže stavba nebyla zahájena do 2 let ode dne, kdy nabylo právní moci (§115
odst.4 stavebního zákona).
Jelikož výše uvedená stavba vyžaduje stavební povolení, dokončenou stavbu lze užívat na základě
kolaudačního souhlasu.Stavebník je povinen požádat příslušný vodoprávní úřad o vydání kolaudačního
souhlasu.
Doklady nezbytné pro vydání povolení spolu s projektovou dokumentací tvoří spisovou složku k rozhodnutí a
jsou ponechány k archivaci.
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Účastníci řízení:
Okruh účastníků stavebního řízení dle § 27 odst.1 písm.a) správního řádu
- Obec PETROVICE, IČ 00269301, Petrovice, 503 55 Petrovice, zast. Prois a.s., Hradec
Králové, Veverkova č. p. 1343, 500 02 Hradec Králové 2
Okruh účastníků stavebního řízení dle § 109 stavebního zákona v souladu s § 27 odst.2 správního řádu
- Růžena Honová, 04. 12. 1967, Komárov č. p. 8, Kladruby nad Labem, 533 71 Dolní Roveň
- Radek Vávra, 06. 05. 1972, Semín č. p. 189, 533 16 Vápno u Přelouče
- Vratislav Vávra, 10. 09. 1940, Smetanovo nábřeží 8 č. p. 1185, 500 02 Hradec Králové 2
- NOVOS Nová Paka s.r.o., IČ 25299174, Jičínská č. p. 66, 507 11 Valdice
- Alena Vlášková, 07. 12. 1944, Petrovice č. p. 90, 503 55 Petrovice
- Alena Nováková, 14. 06. 1967, Mžany č. p. 90, 503 15 Nechanice
- Jiří Vlášek, 28. 12. 1965, Dohalice č. p. 113, 503 13 Dohalice
- Milan Jouda, 25. 03. 1940, Petrovice č. p. 28, 503 55 Petrovice
- Blanka Joudová, 21. 04. 1966, Petrovice č. p. 28, 503 55 Petrovice
-

Telefónica 02 Czech Republic, a.s., IČ 601 93 336, Za Brumlovkou 266/2, 140 22 Praha 4

-

ČEZ Distribuce a.s., IČ 247 29 035, Teplická 874/8, 405 02 Děčín 4

-

RWE Distribuční služby, s.r.o., IČ 279 35 311, Plynárenská 499/1, 657 02 Brno

-

VAK a.s, IČ 481 72 898, Vita Nejedlého 893, 500 03 Hradec Králové
Správa a údržba silnic Královéhradeckého kraje, IČ 70947996, Kutnohorská č. p. 59, Hradec
Králové-Plačice, 500 04 Hradec Králové 4

Pro velký počet účastníků řízení byla zvolena pro doručování písemností ve věci, forma veřejné vyhlášky.

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 a dále namítaný rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost
rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo 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 Městského úřadu v Novém Bydžově. Nepodá-li účastník potřebný počet
stejnopisů, vyhotoví je na jeho náklady Městský úřad v Novém Bydžově v souladu s § 82 odst. 2 správního
řádu. Podané odvolání má v souladu s ustanovením § 85 odst.1 správního řádu odkladný účinek.Odvolání
jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.

Ing.Jan Rejthárek
vedoucí odboru výstavby
a životního prostředí

Příloha
Ověřená projektová dokumentace Vám bude zaslána po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.
Poplatek
Správní poplatek dle položky 17 odst.1 písmeno i) Přílohy – Sazebníku zákona č. 634/2004 Sb., o
správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, ve výši 3000 Kč byl uhrazen dne 21.07.2011. Doklad
je uložen ve spise.
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Toto rozhodnutí musí být vyvěšeno nejméně po dobu 15 dnů na úřední desce Městského úřadu
Nový Bydžov a na úřední desce Obecního úřadu Petrovice a též způsobem umožňujícím dálkový
přístup.

Vyvěšeno dne………………….

Sejmuto dne…………………

Razítko a podpis orgánu, který zajišťuje vyvěšení a sejmutí rozhodnutí .

Doručí se:
Účastníci řízení:
Datová schránka:
Prois a.s., Hradec Králové, Veverkova č.p.1343, 50002 Hradec Králové 2, DS: PO, m3yvxfg
Ostatní účastníci řízení f o r m o u v e ř e j n é v y h l á š k y .
Dotčené orgány:
MěÚ - silniční hospodářství, Masarykovo nám. 1, 50401 Nový Bydžov
MěÚ OVŽP - ochrana ovzduší a odpady, Masarykovo náměstí č.p.1, 50401 Nový Bydžov
MěÚ OVŽP – ZPF, ochrana přírody a krajiny, Masarykovo náměstí č.p.1, 50401 Nový Bydžov
MěÚ OVŽP - stavební úřad, Masarykovo náměstí č.p.1, 50401 Nový Bydžov
MěÚ OVŽP - státní památková péče, Masarykovo náměstí č.p.1, 50401 Nový Bydžov
Datová schránka:
Obecní úřad Petrovice , 503 55 Petrovice, DS:OVM, r2xapjn
KHS KHK, Habrmanova č.p.196, 501 01 Hradec Králové , DS: OVM, dm5ai4r
HZS KHK,U Přívozu č.p.122, 500 03 Hradec Králové, DS:OVM,yvfab6e
Obdrží:
Královéhradecká provozní a.s., Víta Nejedlého č.p.893, 500 03 Hradec Králové, DS:PO, he9eugn

Vypraveno dne:
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