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Jehnědí dolní konec – prodloužení vodovodu II. etapa – povolení stavby 

 
 

VEŘEJNÁ  VYHLÁŠKA 
 

Rozhodnutí 
 

 
Městský úřad Ústí nad Orlicí, jako vodoprávní úřad věcně příslušný podle ustanovení § 104 odst. (2) 
písm. c) a ustanovení § 106 odst. (1) zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, 
ve znění pozdějších předpisů (dále jen "vodní zákon") a jako místně příslušný vodoprávní úřad podle  
ustanovení § 11 odst. (1) písm. b) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů 
(dále  jen  "správní řád") a speciální stavební úřad příslušný podle § 15 odst. (1) písm. d) zákona                  
č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (dále jen "stavební zákon") uděluje 
 
společnosti  Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí, a.s., IČ: 48173398, se sídlem Slezská 350, 
561 64 Jablonné nad Orlicí 
 

povolení 
  
podle ustanovení § 15 odst. (1) vodního zákona a § 115 odst. (1) stavebního zákona k provedení 
vodního díla „Jehnědí dolní konec – prodloužení vodovodu II. etapa“ (§ 55 vodního zákona) a to se 
souhlasem příslušného městského úřadu s pravomocí stavebního úřadu (§ 15 stavebního zákona).   
 
Předmětem stavby je propojení dvou koncových větví veřejného vodovodu v obci Jehnědí za účelem 
zásobování stávajících a nových nemovitostí pitnou vodou. Stavbu tvoří tento stavební objekt: 
 
Jedná se o vodovod –  z materiálu PE DE 90/8,2, o celkové délce 426 m. Výstavba nového vodovodu 
bude rozdělena na dva úseky. Úsek staničení KM 0,000 – 0,364 bude realizován běžnou výkopovou 
metodou a v úseku KM 0,364 – 0,426 bude nový vodovod realizován bezvýkopovou metodou – 
řízeným vrtáním. Jedná se o liniovou stavbu, která bude umístěna téměř v celé své délce v kraji 
obecní cesty, částečně bude situována v chodníku a v jednom místě bude kolmo křížit silnici č. II/315.  
 
Orientační určení polohy vodovodního řadu: 

X: 1072723,00; 1072658,58 
Y: 610448,02; 610781,12 
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Stavba je situována na poz. parc. č.  85, 86, 95/4, 95/5, 507, 830, 1275, 1297/1, 1297/3, 1297/24, 
1297/26 a 1301/2, k.ú. Jehnědí, č. hydrologického pořadí 1-02-02-0620-00-0, č. vodního útvaru HSL_ 
0710 – Tichá Orlice od toku Třebovka  po ústí do Orlice.  
 
Toto povolení pozbývá platnosti, jestliže stavba nebude zahájena do dvou let ode dne, kdy nabylo 
právní moci. 
 
Stavební povolení se v souladu s ustanovením § 15 odst. (3) vodního zákona a § 115 odst. (1) 
stavebního zákona vydává za předpokladu splnění těchto povinností: 
 
1. Stavba vodního díla bude provedena podle projektové dokumentace ověřené vodoprávním 

úřadem (zpracovala společnost Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí, a.s., IČ: 48173398, se 
sídlem Slezská 350, 561 64 Jablonné nad Orlicí, Ing. Martin Jiruf, autorizovaný inženýr pro stavby 
vodního hospodářství, ČKAIT – 0701162, v prosinci 2017). 

2. Před zahájením stavby se investor přesvědčí, zda-li v zájmovém území nejsou žádná cizí 
podzemní, nadzemní vedení nebo zařízení. Nachází-li se zde nějaké vedení či zařízení,                   
je investor povinen požádat jeho správce o vytyčení a stanovení stavebního dozoru. 

3. Po dokončení stavebních prací budou dotčené pozemky uvedeny do původního stavu.  
4. Budou dodrženy podmínky vyjádření správců sítí – společnosti Vodovody a kanalizace Jablonné 

nad Orlicí, a.s., ze dne 12.11.2017 pod č.j. UO/JD/17/2195, společnosti ČEZ Distribuce, a.s., ze 
dne 01.12.2017 pod zn. 1095551037 a ze dne 26.07.2017 pod zn. 0100779864 a společnosti 
Česká telekomunikační infrastruktura a.s., ze dne 26.07.2017 pod č.j.: 674836/17. Kopie 
uvedených vyjádření jsou nedílnou součástí projektové dokumentace ověřené v tomto 
vodoprávním řízení. 

5. Budou dodrženy podmínky stanovené v souhrnném vyjádření vydaném Městským úřadem Ústí 
nad Orlicí, odborem životního prostředí ze dne 11.12.2017 pod č.j.: MUUO/37931/2017/ŽP/Vel 
Kopie uvedeného vyjádření je nedílnou součástí dokumentace ověřené v tomto vodoprávním 
řízení. 

6. Budou dodrženy podmínky uvedené v souhlasu Správy a údržby silnic Pardubického kraje ke 
zvláštnímu užívání silnice (umístění inženýrských sítí) ze dne 19.10. 2017 pod značkou 
SUSPK7109/2017. Kopie uvedeného souhlasu je nedílnou součástí dokumentace ověřené v 
tomto vodoprávním řízení. 

7. Budou splněny následující podmínky Krajské hygienické stanice Pardubického kraje se sídlem v 
Pardubicích, územní pracoviště Ústí nad Orlicí, taxativně uvedené v závazném stanovisku ze dne 
ze dne 13.11.2017 pod  č.j.: KHSPA 20061/2017/HOK-UO: 

- Před uvedením stavby vodovodu do provozu bude předložen seznam všech použitých 
materiálů, které přicházejí do styku s pitnou vodou s výluhovými testy na tyto materiály. 

- Nejpozději při závěrečné kontrolní prohlídce bude předložen vyhovující výsledek rozboru 
pitné vody v rozsahu mikrobiologie z nového vodovodního řadu. 

8. Před zahájením stavby vodního díla bude na viditelném místě u vstupu na staveniště umístěn 
štítek „Stavba povolena“, který obdrží stavebník po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí. Štítek 
musí být chráněn před povětrnostními vlivy, aby údaje na něm uvedené zůstaly čitelné a 
ponechán na stavbě do zahájení užívání stavby. Stavebník na štítek uvede údaje o vybraném 
stavebním podnikateli, který bude stavbu realizovat. Tyto údaje před zahájením realizace 
stavby písemně oznámí příslušnému vodoprávnímu úřadu. 

9. Stavbu provede organizace oprávněná k provádění stavebních nebo montážních prací jako 
předmětu své činnosti podle zvláštních předpisů. 

10. Stavba vodního díla bude dokončena do 31.12.2019. 
11. Stavbu lze užívat jen na základě kolaudačního souhlasu. 
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12. Na základě žádosti stavebníka o vydání kolaudačního souhlasu bude provedena závěrečná 
prohlídka stavby. Současně se stanovením termínu závěrečné prohlídky stavby bude uvedeno, 
které doklady budou při ní předloženy (jedná se zejména o tlakovou zkoušku vodovodu, 
vyjádření KHS, zaměření skutečného provedení stavby promítnuté do katastrální mapy,  přehled 
odpadů, které vznikly při stavební činnosti,  zatříděných dle Katalogu odpadů, s uvedením 
způsobu jejich využití nebo odstranění, prohlášení o shodě, protokoly o provedené kontrole 
podzemních vedení a zařízení, pokud došlo k jejich odkrytí  … atd).   

 
 
Účastníci vodoprávního řízení ve věci povolení stavby (§ 27 odst. (1) správního řádu a § 109 písm. a) 
stavebního zákona): 
 
- Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí, a.s., Slezská 350, 561 64 Jablonné nad Orlicí 
 
 

Odůvodnění 

 
Městský úřad Ústí nad Orlicí jako příslušný vodoprávní úřad posoudil návrh žadatele - společnosti  
Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí, a.s., IČ: 48173398, se sídlem Slezská 350, 561 64 Jablonné 
nad Orlicí, ze dne 02.05.2018, kterým požádal o povolení ke zřízení vodního díla „Jehnědí dolní konec 
– prodloužení vodovodu II. etapa“ situovaného na poz. parc. č. 85, 86, 95/4, 95/5, 507, 830, 1275, 
1297/1, 1297/3, 1297/24, 1297/26 a 1301/2, k.ú. Jehnědí (ustanovení § 15 odst. (1) vodního zákona a 
§ 115 odst. (1) stavebního zákona). 
 
Z hlediska zájmů daných ustanovením § 23a vodního zákona, platným Národním plánem povodí Labe 
a Plánem dílčího povodí Horního a středního Labe (§24 až 26 vodního zákona) je předmětný záměr 
možný, protože lze předpokládat, že jeho realizací  nedojde ke zhoršení stavu záměrem dotčeného 
vodního útvaru a že záměr nebude mít za následek nedosažení dobrého stavu dotčeného vodního 
útvaru. 
 
Protože návrh žadatele obsahoval potřebné náležitosti, které jsou nutné pro posouzení dosahu 
žádaného rozhodnutí na vodohospodářské poměry, vodoprávní úřad upustil od ústního jednání 
spojeného s místním šetřením a oznámením - veřejnou vyhláškou pod č.j:. 
MUUO/17586/2018/ŽP/Lin ze dne 21.05.2018, informoval účastníky řízení a dotčené správní orgány 
o zahájení vodoprávního řízení, o skutečnosti, že byly shromážděny potřebné doklady pro posouzení 
věci na vodohospodářské poměry a o právu vyjádřit se k těmto podkladům. Oznámení (veřejná 
vyhláška) bylo vyvěšeno po zákonem stanovenou dobu u příslušného městského a obecního úřadu. 
Do dnešního dne vodoprávní úřad neobdržel k projednávané věci žádné další vyjádření, připomínky 
ani námitky. 
 
K vodoprávnímu řízení byly mimo jiné předloženy následující doklady: 
  
- územní rozhodnutí  Městského úřadu Ústí nad Orlicí, stavebního  úřadu, ze dne 09.04.2018  pod 

č.j.  MUUO/6309/2018/SÚ/Fo, 
- souhrnné stanovisko Městského úřadu Ústí nad Orlicí, životního prostředí, pod č.j. 

MUUO/37931/2017/ŽP/Vel ze dne 11.12.2017, 
- Vyjádření Povodí Labe, s.p., se sídlem V. Nejedlého 951, 500 03  Hradec Králové pod č.j. 

PVZ/17/48996/Sk/0 ze dne 15.11.2017, 
- závazné stanovisko Krajské hygienické stanice Pardubického kraje se sídlem v Pardubicích, 

územní pracoviště Ústí nad Orlicí ze dne ze dne 13.11.2017 pod  č.j.: KHSPA 20061/2017/HOK-
UO, 
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- závazné stanovisko Hasičského záchranného sboru Pardubického kraje, územního odboru Ústí 

nad Orlicí, Hylváty 5, 562 03 Ústí nad Orlicí ze dne 21.11.2017 pod Č.j.: HSPA-33-949/2017, 
- vyjádření jednotlivých správců a vlastníků sítí,  
- souhlas Správy a údržby silnic Pardubického kraje ke zvláštnímu užívání silnice (umístění 

inženýrských sítí) ze dne 19.10. 2017 pod značkou SUSPK7109/2017, 
- rozhodnutí Městského úřadu Ústí nad orlicí, odboru dopravy, silničního hospodářství a správních 

agend  ze dne 20.11.2017 pod č.j.: MUUO/36623/2017/DSS/ba, 
- rozhodnutí Obecního úřadu v Jehnědí o povolení k zvláštnímu užívání silničního pozemku ze 

dne19.02.2018 pod č.j.: OUJ/24/2018, 
- vyjádření krajského ředitelství policie Pardubického kraje, odboru informačních a komunikačních 

technologií ze dne 06.09.2017 pod č.j.: KRPE-61224-34/ČJ-2017-1700IT, 
- závazné stanovisko sekce ekonomické a majetkové Ministerstva obrany, odboru ochrany 

územních zájmů, ze dne 15.09.2017 pod sp. zn. 8268/65118/2017-8201-OÚZ-PCE,   
- doklad o vlastnickém nebo jiném právu ke stavbou dotčeným pozemkům (smlouva o smlouvě 

budoucí o zřízení věcného břemene a smlouva o právu provést stavbu).                                             
 
 
Okruh účastníků řízení byl vymezen takto: 
 
Účastníci vodoprávního řízení ve věci povolení stavby (§ 27 odst. (1) správního řádu a § 109 písm. a) 
stavebního zákona): 
 
- Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí, a.s., Slezská 350, 561 64 Jablonné nad Orlicí 
 
Účastníci vodoprávního řízení ve věci povolení stavby (§ 27 odst. (2) správního řádu a § 109 písm. c) 
a d) stavebního zákona): 

 
- Obec Jehnědí, Jehnědí 3, 562 01 Ústí nad Orlicí 
- Jan Slavík, Jehnědí 49, 562 01 Ústí nad Orlicí 
- Ing. Matěj Obšil, Veřovice 555, 742 73 Veřovice 
- Jitka Obšilová, Sudslava 21, 561 13 Sudslava  
- ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 02  Děčín 
- Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Olšanská 2681/6, 130 00 Praha 3 
- Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí, a.s., Slezská 350, 561 64 Jablonné nad Orlicí 
- Správa a údržba silnic Pardubického kraje, Doubravice 98, 533 53 Pardubice 19 

 
Účastníci vodoprávního řízení ve věci povolení stavby (§ 27 odst. (2) správního řádu a § 109 písm. e) 
a f) stavebního zákona): 
 
- vlastníci následujících sousedních pozemků nebo staveb na nich: stav. parc. č. 56, 57, 63,  a 64 a 

poz. parc. č. 83/2, 87, 88/1, 89, 90/2, 90/1, 92, 93/1, 94, 95/1, 95/2, 514/4, 802/5, 817, 829, 831, 
845, 846/2, 846/3, 846/4, 868, 877/66, 1264/1, 1264/2, 1273, 1281/7 a 1297/5, k.ú. Jehnědí. 

 
Správní poplatek podle zákona 634/2004 Sb. o správních poplatcích, položky 18, ost. (1), písm. h)                       
ve výši 3000,- Kč byl uhrazen dne 29.05.2018. 
 
Vodoprávní úřad mimo jiné upozorňuje na skutečnost, že případná realizace změny stavby před 
dokončením musí být předem projednána s vodoprávním úřadem (viz ustanovení § 118 stavebního 
zákona).  
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Na základě výše uvedeného vodoprávní úřad v dané věci rozhodl tak, jak je uvedeno ve výroku.      
 

 

Poučení účastníků 

 
Proti tomuto rozhodnutí se lze podle ustanovení § 81 odst. (1) správního řádu odvolat ve lhůtě 15 
dnů  ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu Pardubického kraje,  podáním učiněným                               
u Městského  úřadu Ústí  nad Orlicí. Odvolání musí  mít potřebné  náležitosti (viz ustanovení §  37 
odst. (2) správního řádu) a musí obsahovat údaje o tom, proti kterému rozhodnutí směřuje, v jakém 
rozsahu ho napadá a v čem  je spatřován rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost  rozhodnutí 
nebo řízení, jež mu předcházelo. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné. 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 
správní orgán na náklady účastníka.  

 
 

 
 

„Otisk úředního razítka“ 
Mgr. Tomáš Kopecký 
vedoucí odboru 
 
 
Ing. Zdeňka Lindenthalová 
oprávněná úřední osoba 
 
 
 
Upozornění: 
  
Vyvěšení této vyhlášky okamžitě po jejím obdržení po dobu 15-ti dnů způsobem v místě obvyklým  
zajistí Městský úřad Ústí nad Orlicí a Obecní úřad Jehnědí. Zároveň uvedené úřady žádáme o 
navrácení této vyhlášky s uvedením dne vyvěšení a sejmutí (razítko a podpis orgánu). 
 
 
 
Vyvěšeno:    …………….………….                                                                                Sejmuto:  …………………………. 
 
 
 
 
 
Po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí obdrží: 

1 x štítek "Stavba povolena"  (žadatel) 
1 x ověřená projektová dokumentace  (žadatel a obec Jehnědí) 
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Účastníkům vodoprávního řízení je rozhodnutí doručeno veřejnou vyhláškou. 
 
Na vědomí: 
 
- Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí, a.s., Slezská 350, 561 64 Jablonné nad Orlicí 
- Obecní úřad Jehnědí, Jehnědí 3, 562 01 Ústí nad Orlicí 
- Městský úřad Ústí nad Orlicí, stavební úřad, Sychrova 16, 562 24  Ústí nad Orlicí 
- Městský úřad Ústí nad Orlicí, odbor dopravy, silničního hospodářství a správních agend, 

Sychrova 16, 562 24  Ústí nad Orlicí 
- Krajská hygienická stanice Pardubického kraje se sídlem v Pardubicích,  územní pracoviště Ústí 

nad Orlicí, Smetanova 1390, 562 01  Ústí nad Orlicí 
- Povodí Labe, s.p., Víta Nejedlého 951, 500 03  Hrade Králové 
- Hasičský záchranný sbor Pardubického kraje, územní odbor Ústí nad Orlicí, Hylváty 5, 562 03 

Ústí nad Orlicí  
- Ministerstvo obrany, Tychonova 221/1, Hradčany, 160 00 Praha 6 
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