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VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA 

ROZHODNUTÍ 
Městský ú řad Trutnov, Odbor životního prost ředí jako místně příslušný vodoprávní úřad podle 
ustanovení § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 
„správní řád“), věcně příslušný podle ustanovení § 104 odst. 2 písm. c) a § 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 speciální stavební úřad podle § 15 odst. 1 písm. d) zákona č. 183/2006 Sb., 
o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), 
žadateli, kterým je: 
 

Obec Malé Svato ňovice, I Č: 002 78 114, Nádražní 105, 542 34 Malé Svato ňovice,  
v zastoupení Ing. Vlastimilem Novotným, IČ: 145 61 859,  

Vodohospodářská kancelář Trutnov, U Hřiště 212, 541 02 Trutnov, 
 

I.                                                                  vydává  
podle § 94p odst. 1 stavebního zákona a § 15 odst. 1 vodního zákona 

spole čné povolení, kterým se schvaluje stavební zám ěr 

a vymezí pozemky pro jeho realizaci  
 

pro stavbu „Malé Svato ňovice  - Pod Kl ůčkem – splašková kanalizace a vodovod“  (dále jen 
„stavba“) umístěnou na p.p.č. 391/1, 393/3, 412, 154/4, 151, 154/2, 154/14, 154/12 v k.ú. Malé 
Svatoňovice , kraj Královéhradecký, 

a) Druh a ú čel umis ťované stavby: 
Druh stavby: kanalizační stoka a vodovodní řad 
Účel stavby: odvedení splaškových odpadních vod z 11 RD na obecní ČOV Jestřebec a zároveň 
zásobování vodou části obce Malé Svatoňovice „Pod Klůčkem“. 
 
b) Parcelní čísla a druhy pozemk ů podle katastru nemovitostí: 
p.p.č. 391/1 – ostatní komunikace, p.p.č. 393/3 – ostatní komunikace, p.p.č. 412 – ostatní 
komunikace, p.p.č. 154/4 - zahrada, p.p.č. 151 – zahrada, p.p.č. 154/2 – trvalý travní porost, p.p.č. 
154/14 - trvalý travní porost, 154/12 – zahrada, vše v k.ú. Malé Svatoňovice 
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c) Umíst ění stavby na pozemku vše v k.ú. Malé Svato ňovice: 

Splašková kanalizace:  Prodloužení stávající stoky B3 vede ze stávající kanalizační šachty č.71 na 
konci stoky B. Trasa vede ve svažité cestě do šachty 1a, zde se lomí vpravo a podél staré jednotné 
stoky vede až na hranici parcely 154/4. Zde je ukončena plastovou revizní šachtou 2a.  
Kanalizační stoka B3a navazuje na předposlední šachtu č. 70 a vede kolmo k její trase po parcele 
391/1 a 412, ve staničení 53 m trasa opouští obecní cestu, vede kolmo vlevo přes travnatou parcelu 
151 až k plotům na druhé straně a podél plotů ve vzdálenosti 2m vede až na parcelu 154/12. Zde je 
ukončena koncovou šachtou č. 7. Na trase je celkem 9 plastových šachet DN 600.  
Umístění vodního díla je zároveň patrné z katastrálního situačního výkresu v měřítku 1:200, která je 
grafickou přílohou tohoto rozhodnutí dle § 9 odst. 5 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě 
územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu. Součástí stavby je 7ks odboček na 
přípojky. 
Vodovod: Vodovod je řešen jako napojení profilu PE63 na stávající vodovodní řad PE90 vedený 
v cestě na p.p.č. 391/1. Na vodovodu PE90 bude proveden navrtávací pas se šoupátkem a zemní 
zákopovou soupravou. Vodovod bude ukončen záslepkou na hranici parcel 151 a 154/2.  
 
d) Určení prostorového řešení stavby: 

Prodloužení trasy B3 má délku 27 m a je z PVC profilu DN200, třída pevnosti SN10. Trasa B3a má 
délku 165 m  a je z PVC profilu DN 250, třída pevnosti SN10. 

Vodovodní potrubí bude vedeno do vzdálenosti 82 m PE63.  
 
e) Vymezení území dot čeného vlivy stavby 
Pozemky p římo dot čené stavbou: p.p.č. 391/1, 393/3, 412, 154/4, 151, 154/2, 154/14, 154/12 vše 
v k.ú. Malé Svatoňovice.  

Sousední pozemky: p.p.č. 154/11, p.p.č. 154/1, p.p.č. 154/5, p.p.č. 154/6, p.p.č. 154/3, p.p.č. 154/7, 
p.p.č. 154/8, p.p.č. 150/2, 368/1, p.p.č. 345/1, p.p.č. 169/1, p.p.č. 415/3 a st.p.č. 99, st.p.č. 271, 
st.p.č. 128 vše v k.ú. Malé Svatoňovice.   

. 
f) Vymezení stavebního zám ěru pro stavbu vodního díla 

„Malé Svatoňovice  - Pod Klůčkem – splašková kanalizace a vodovod“ umístěná na p.p.č. 391/1, 
393/3, 412, 154/4, 151, 154/2, 154/14, 154/12 v k.ú. Malé Svatoňovice, kraj Královéhradecký. 
 
související vodní tok………………………………  Lesní potok  
IDVT ……………………………………………….  10167528 
ČHP…………………………………………………  1-01-02-0460-0-00 
HGR…………………………………………………  5161 - Dolnoslezská pánev - západní 
        část  
souřadnice v systému JTSK: ……….kanalizace  začátek úseku Y = 621581;  X = 1008255 
        konec úseku Y = 621542;  X = 1008121 
    ………….vodovod  začátek úseku Y = 621581;  X = 1008255 
        konec úseku Y = 621540;  X = 1008179 
umístění jevu vůči toku……………………………  jiné (mimo vodní tok), 
název a kód vodního útvaru……………………… Rtyňka od pramene po ústí do toku Úpa  

Údaje o povolované stavb ě vodního díla: 
Povolovaná vodní díla……………………………..  kanalizační stoka a vodovodní řad  
Charakter kanalizační soustavy…………………. oddílná – pouze splašková  
 

Povolovaná stavba vodního díla je rozd ělena na následující stavební objekty: 
 
Stavební objekt S01 ……………………………..  stoková sí ť – kanaliza ční stoka  B3 
Parcelní čísla ……………………………………… p.p.č. 391/1, 393/3 a 154/4 v k.ú. Malé 

Svatoňovice  
Druh stokové sítě…………………………………..  gravitační 
Celková délka  ......…………………………………  27 m  
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Nejmenší jmenovitá světlost stoky …….…………  DN  200 mm  SN10 
Největší jmenovitá světlost stoky …….…………..  DN  200 mm  SN10 
 
Stavební objekt S02 ……………………………..  stoková sí ť – kanaliza ční stoka  B3a  
Parcelní čísla ………………………………………  p.p.č. 391/1, 412, 151, 154/2, 154/14, 
        154/12 vše v k.ú. Malé Svatoňovice.  
Druh stokové sítě…………………………………..  gravitační 
Celková délka  ......…………………………………  165 m  
Nejmenší jmenovitá světlost stoky …….…………  DN  250 mm  SN10 
Největší jmenovitá světlost stoky …….…………..  DN  250 mm  SN10 
 
Stavební objekt S03 ……………………………..  kanaliza ční šachty DN 600  – 9 ks  
 
Jiné objekty J01…………………………………..  odbo čky na kanaliza ční přípojky – 7ks  
 
Stavební objekt S04 ……………………………..  vodovodní řad 
Parcelní čísla ………………………………………  p.p.č. 391/1, 412 v k.ú. Malé   
        Svatoňovice  
Druh vodovodního řadu ………………………….  zásobovací síť 
Celková délka řadu ……………………………….  82 m 
Jmenovitá světlost řadu ………………………….  PE 63 
 

Účel užívání povolované stavby vodního díla: 
Odvedení splaškových odpadních vod z 11 RD (stávající a případné budoucí RD) na obecní ČOV 
Jestřebec a zároveň zásobování vodou části obce Malé Svatoňovice „Pod Klůčkem“.  

 
II.                         stanovuje podmínky pro umíst ění a provedení stavby 

1. Stavba bude umístěna v souladu s celkovým situačním výkresem stavby, která je součástí 
projektové dokumentace vypracované Ing. Vlastimilem Novotným, IČ: 145 61 859, 
Vodohospodářská kancelář Trutnov, U Hřiště 212, 541 02 Trutnov, autorizovaný inženýr pro 
vodohospodářské stavby (ČKAIT 0600679) v dubnu 2018, která obsahuje výkres současného 
stavu území v měřítku 1:200 se zakreslením pozemků, požadovaným umístěním stavby a 
zejména vzdálenosti od hranice pozemku a sousedních pozemků či staveb. 

2. Stavba bude provedena dle projektové dokumentace stavby s názvem „Malé Svato ňovice  - 
Pod Kl ůčkem – splašková kanalizace a vodovod“ zpracovaná Ing. Vlastimilem Novotným, IČ: 
145 61 859, Vodohospodářská kancelář Trutnov, U Hřiště 212, 541 02 Trutnov, autorizovaný 
inženýr pro vodohospodářské stavby (ČKAIT 0600679) v dubnu 2018, ověřené ve vodoprávním 
řízení. Případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení vodoprávního úřadu. 

3. Stavba bude prováděna dodavatelsky dle § 160 odst. 1 stavebního zákona. 
4. Na stavbě musí být po celou dobu realizace k dispozici ověřená projektová dokumentace stavby 

a všechny doklady týkající se provádění stavby nebo její změny, popřípadě jejich kopie. 
5. Před zahájením stavby bude na viditelném místě u vstupu na staveniště umístěn štítek ”Stavba 

povolena”. Štítek musí být chráněn před povětrnostními vlivy, aby údaje na něm uvedené zůstaly 
čitelné a ponechán na stavbě do závěrečné kontrolní prohlídky. 

6. Stavebník zajistí prostorové vytyčení stavby a inženýrských sítí. 
7. Při stavb ě budou dodrženy podmínky uvedené v jednotlivých vyjá dřeních a podmínky 

dot čených orgán ů, tj:   
� vyjádření České telekomunikační infrastruktury, a. s. o existenci sítě elektronických 
komunikací vč. podmínek pro ochranu SEK ze dne 19.11.2018, č. j. 785559/18; 
� sdělení o existenci energetického zařízení v majetku společnosti ČEZ Distribuce, a.s.  ze dne 
19.11.2018, zn. 0101020424 vč. podmínek pro provádění činnosti v OP podzemních vedení; 
� souhlas s umístěním stavby a s prováděním činností v OP elektrického zařízení ze dne 
21.11.2018, zn. 1101431219, 900/2018; 
� závazné stanovisko Krajské hygienické stanice Královéhradeckého kraje ze dne 21.11.2018, 
spis. zn. Starý Rokytník-KHSHK 35208/2018/2, č.j. KHSHK 35353/2018/HOK.TU/Po; 
� rozhodnutí obecního úřadu Malé Svatoňovice o povolení zvláštního užívání místních a 
účelových komunikací (umístění inženýrských sítí) ze dne 20.11.2018, zn. OUMS-1195/2018; 
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8. Stavba nebude užívána bez kolauda čního souhlasu.  
9. Zhotovitel je povinen pro stavbu použít jen takové výrobky, materiály a konstrukce, jejichž 

vlastnosti z hlediska způsobilosti stavby pro navrhovaný účel zaručují, že stavba při správném 
provedení a  běžné údržbě po dobu předpokládané existence splní požadavky na mechanickou 
odolnost, ochranu zdraví a životního prostředí, bezpečnost při udržování a užívání stavby.  

10. S vytěženým materiálem bude nakládáno v souladu s platným zněním zákona č. 185/2001 Sb.  
11. Před zahájením užívání stavby oznámí investor  dle ustanovení § 122 stavebního zákona 

dokon čení stavby  a zažádá vodoprávní úřad o vydání kolaudačního souhlasu, který je 
dokladem o povoleném účelu užívání stavby. 

12. Do doby závěrečné kontrolní prohlídky budou pozemky dotčené stavbou uvedeny do původního 
stavu. 

 
 

III.                                                                  stanovuje 

podle § 115 odst. 1 vodního zákona a podle § 119 odst. 1 písm. a) stavebního zákona 

že vodní dílo lze užívat jen na základ ě kolauda čního souhlasu 

 

IV.                                                                 stanovuje 

    podle § 18c odst. 2 písm. c) vyhlášky č. 503/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů 

termín pro dokon čení stavby do 30.11.2020  

 

Účastníci řízení, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:  

Obec Malé Svatoňovice, IČ: 002 78 114, Nádražní 105, 542 34 Malé Svatoňovice 
ČEZ Distribuce, a.s., ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín 4-Podmokly 
František Nývlt, Na Vyhlídku 58, 542 34 Malé Svatoňovice  
Řezníček Čestmír, Na Vyhlídku 242, 542 34 Malé Svatoňovice 
Řezníčková Hana, Na Vyhlídku 242, 542 34 Malé Svatoňovice 
Pokorný Bedřich, Na Vyhlídku 254, 542 34 Malé Svatoňovice 
Pokorná Milena, Na Vyhlídku 254, 542 34 Malé Svatoňovice 
Ing. Gereg Josef, J. Masaryka 170, 542 34 Malé Svatoňovice  
Bc. Geregová Marcela, J. Masaryka 170, 542 34 Malé Svatoňovice 
 

Odůvodn ění: 

Žadatel, Obec Malé Svato ňovice, I Č: 002 78 114, Nádražní 105, 542 34 Malé Svato ňovice, 
v zastoupení Ing. Vlastimilem Novotným, IČ: 145 61 859, Vodohospodářská kancelář Trutnov, 
U Hřiště 212, 541 02 Trutnov, podal dne 21.11.2018 u Městského úřadu Trutnov, Odboru životního 
prostředí žádost o vydání spole čného povolení  pro stavbu vodního díla „Malé Svato ňovice  - Pod 
Klůčkem – splašková kanalizace a vodovod“ v kraji Královéhradeckém pro odkanalizování další 
části obce Malé Svatoňovice a odvedení splaškových odpadních vod na obecní ČOV Jestřebec a 
zároveň povolení vodovodu pro zásobování části obce vodou. Dnem podání návrhu bylo zahájeno 
vodoprávní řízení a společné územní a stavební řízení (dále jen „společné řízení“). 

Předmětem spole čného územního a stavebního řízení je:  

- vydání spole čného povolení  pro stavbu splaškové kanalizace – prodloužení stávající stoky B3 
v délce 27 m a nové kanalizace B3a délky 165 m vč. 7 ks odbo ček na p řípojky a dále 
vodovodního řadu PE 63 v délce 82 m.   
 
Pozemky p římo dot čené stavbou: p.p.č. 391/1, 393/3, 412 (obec Malé Svatoňovice), p.p.č. 154/4 
(SJM Řezníček Čestmír a Řezníčková Hana), p.p.č. 151 (František Nývlt), p.p.č. 154/2 (SJM Gereg 
Josef Ing. a Geregová Marcela Bc.), p.p.č. 154/14, 154/12 (SJM Pokorný Bedřich a Pokorná Milena) 
vše v k.ú. Malé Svatoňovice.  
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Sousední pozemky: p.p.č. 154/11 (Martina Nývltová), p.p.č. 154/1 (SJM Svoboda Ladislav a Soňa 
Svobodová), p.p.č. 154/5 (Václav Petr), p.p.č. 154/6 (Blahošová Marie), p.p.č. 154/3 (SJM Hejna 
Bohumil a Hejnová Alžběta), p.p.č. 154/7 (Převlocká Erika), p.p.č. 154/8 (SJM Čepelák Karel a 
Čepeláková Jitka), p.p.č. 150/2, 368/1 (obec Malé Svatoňovice), p.p.č. 345/1 (Petříček Jan), 
p.p.č. 169/1 (Kopecký Jakub), p.p.č. 415/3 (JUDr. Jitka Holubcová) a st.p.č. 99, (František Nývlt ), 
st.p.č. 271 (Petříček Jan), st.p.č. 128 (spoluvlastnictví SJM Kocián Antonín a Kociánová Marie) vše 
v k.ú. Malé Svatoňovice.   

Spolu s žádostí o spole čné povolení ke stavb ě vodního díla byly p ředloženy následující 
doklady: 

0. 3x projektová dokumentace stavby s názvem „Malé Svato ňovice  - Pod Kl ůčkem – 
splašková kanalizace a vodovod“  zpracovaná Ing. Vlastimilem Novotným, IČ: 145 61 859, 
Vodohospodářská kancelář Trutnov, U Hřiště 212, 541 02 Trutnov, autorizovaný inženýr pro 
vodohospodářské stavby (ČKAIT 0600679) v dubnu 2018; 

1. plná moc pro zmocněnce Ing. Vlastimila Novotného, IČ: 145 61 859, Vodohospodářská 
kancelář Trutnov, U Hřiště 212, 541 02 Trutnov ze dne 18.04.2018; 

2. vyjádření České telekomunikační infrastruktury, a. s. o existenci sítě elektronických komunikací 
vč. podmínek pro ochranu SEK ze dne 19.11.2018, č. j. 785559/18; 

3. sdělení o existenci energetického zařízení v majetku společnosti ČEZ Distribuce, a.s.  ze dne 
19.11.2018, zn. 0101020424; 

4. podmínky pro provádění činností v OP podzemních vedení ČEZ Distribuce, a.s; 
5. souhlas s umístěním stavby a s prováděním činností v OP elektrického zařízení ze dne 

21.11.2018, zn. 1101431219, 900/2018; 
6. sdělení o existenci komunikačního vedení společnosti Telco Pro Services, a.s. ze dne 

19.11.2018, zn. 0200835039; 
7. koordinované stanovisko Městského úřadu Trutnov, spis. zn. 2018/3500/ŽP/REK, č.j. MUTN 

55611/2018 ze dne 06.06.2017; 
8. vyjádření GridServices, s.r.o. o existenci plynárenských zařízení ze dne 22.11.2018, 

zn. 5001828649 vč. podmínek pro realizaci stavby; 
9. stanovisko správce povodí Povodí Labe, státní podnik, ze dne 23.11.2018, č.j. 

PVZ/18/47542/Tj/0; 
10. závazné stanovisko Krajské hygienické stanice Královéhradeckého kraje ze dne 21.11.2018, 

spis. zn. Starý Rokytník-KHSHK 35208/2018/2, č.j. KHSHK 35353/2018/HOK.TU/Po 
11. rozhodnutí obecního úřadu Malé Svatoňovice o povolení zvláštního užívání místních a 

účelových komunikací (umístění inženýrských sítí) ze dne 20.11.2018, zn. OUMS-1195/2018; 
12. vyjádření k projektové dokumentaci VAK Malé Svatoňovice  ze dne 21.11.2018; 
13. souhlas Františka Nývlta, jako vlastníka dotčeného pozemku p.č. 151 v k.ú. Malé Svatoňovice 

s umístěním stavby ze dne 09.11.2018; 
14. souhlas Ing. Josefa Gregora a Bc. Marcely Gregorové, spoluvlastníků dotčeného pozemku 

p.č. 154/2 v k.ú. Malé Svatoňovice s umístěním stavby ze dne 15.11.2018; 
15. souhlas Bedřicha Pokorného a Mileny Pokorné,  spoluvlastníků dotčeného pozemku p.č. 154/2 

v k.ú. Malé Svatoňovice s umístěním stavby ze dne 15.11.2018; 
16. souhlas Čestmíra Řezníčka a Hany Řezníčkové, spoluvlastníků dotčeného pozemku p.č. 154/4 

v k.ú. Malé Svatoňovice s umístěním stavby ze dne 16.11.2018; 
17. závazné stanovisko orgánu územního plánování, MěÚ Trutnov, Odboru rozvoje města, spis. 

zn. 2018/9068/R/NOE, č.j. MUTN 112159/2018 ze dne 14.12.2018. 

 
Bylo opat řeno:  
18. výpisy z katastru nemovitostí dotčených a sousedních pozemků, vyhotovené dálkovým pří

 stupem pro město Trutnov dne 09.01.2018. 

Podle ustanovení § 115 odst. 1 vodního zákona, § 94m stavebního zákona a § 44 a § 47 správního 
řádu oznámil příslušný vodoprávní úřad zahájení společného územního a stavebního řízení všem 
známým účastníkům řízení i dotčeným orgánům oznámením veřejnou vyhláškou z důvodu velkého 
počtu účastníků pod sp.zn. 2018/9055/ŽP/SVS, č.j. MUTN 3995/2019 ze dne 10.01.2019, jímž 
upustil od ohledání na místě, a ve kterém byli účastníci řízení a dotčené orgány upozorněni, že na 
námitky, které nebudou sděleny nejpozději 15 dnů ode dne doručení oznámení, nebude možno brát 
zřetel. V této lhůtě nebyly podány žádné námitky.  
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Zároveň vodoprávní úřad vyzval žadatele k zaplacení správního poplatku předpisem č. 0004/2019 
dle pol. 18 bodu 1. písm. g) zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, v platném znění 3 000,- 
Kč, který byl uhrazen dne 13.02.2019. 

V rámci spole čného povolení bylo zjišt ěno: 
Žadatel má právo k pozemkům, které mu dovoluje pro tento navrhovaný účel využít. Toto právo 
správní orgán ověřil v dálkovém přístupu do katastru nemovitostí pro MěÚ Trutnov dne 09.01. 2019. 
K umístění a provedení stavby na ostatních dotčených pozemcích má žadatel souhlasy vlastníků 
těchto dotčených parcel vyznačené na situaci stavby.  
 
Z hlediska vymezení pozemk ů pro stavbu bylo zjištěno: 

Speciální stavební úřad přezkoumal úplnost předložené dokumentace pro vydání společného 
povolení, zda obsahuje náležitosti podle vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění 
pozdějších předpisů. Projektová dokumentace je zpracována v souladu s územně plánovací 
dokumentací Projektová dokumentace je úplná, p řehledná, v odpovídající mí ře jsou řešeny 
obecné požadavky na výstavbu . Ke stavbě je zajištěn přístup po obecních parcelách 391/1 a 412 
v k.ú. Malé Svatoňovice. Komunikace jsou koncové, neprůjezdné, není třeba dopravního značení. 
Komunikace jsou v majetku obce – stavebníka. Předložené podklady vyhovují požadavkům 
uplatněným dotčenými orgány. 

Umístění stavby kanalizační stoky a vodovodního řadu na pozemcích p.p.č. 391/1, 393/3, 412, 
154/4, 151, 154/2, 154/14, 154/12 vše v k.ú. Malé Svatoňovice odpovídá požadavkům dle vyhlášky 
501/2006 Sb. 
 
Předložený záměr, který řeší novostavbu (rozšíření) obecní kanalizace a vodovodu s názvem „Malé 
Svatoňovice  - Pod Kl ůčkem – splašková kanalizace a vodovod“ není v rozporu s podmínkami 
stanovenými platným Územním plánem Malé Svatoňovice. Záměr je umisťován v zastavěném území 
do plochy, která se dle hlavního výkresu územního plánu Malé Svatoňovice  nachází v zastavěném 
území obce Malé Svatoňovice a je vymezena dle platného územního plánu vymezena pro funkční 
využití „Plochy bydlení – rodinné domy“. Jedná se o stavbu technické infrastruktury, která je 
v souladu s přípustným využitím a plně respektuje podmínky stanovené územním plánem. 
Po posouzení předloženého záměru orgán územního plánování konstatuje, že v závazném 
stanovisku 2018/9068/R/NOE, č.j. MUTN 112159/2018 ze dne 14.12.2018, neshledal nesoulad s cíli 
a úkoly územního plánování stanovenými v ustanovení § 18 a 19 stavebního zákona. 
 
Záměr žadatele je v souladu s požadavky dle § 94o stavebního zákona a jeho prováděcích právních 
předpisů: 

• na veřejnou dopravní nebo technickou infrastrukturu k možnosti a způsobu napojení nebo 
k podmínkám dotčených ochranných a bezpečnostních pásem; 

• zvláštních právních předpisů a se závaznými stanovisky, popřípadě s rozhodnutími dotčených 
orgánů podle zvláštních právních předpisů nebo tohoto zákona. 

Speciální stavební úřad v průběhu řízení neshledal důvody, které by bránily umístění stavby. 
 
Z hlediska schválení stavebního zám ěru  pro stavbu bylo zjištěno: 

Projektová dokumentace je vypracována oprávněnou osobou, je úplná, přehledná a v odpovídající 
míře řeší požadavky na výstavbu. Záměr neklade zvláštní požadavky na dopravní a technickou 
infrastrukturu. Budované stoky budou napojeny na fungující veřejnou kanalizaci. Příjezd ke stavbě je 
zajištěn prostřednictvím místních komunikací.  
 
Během řízení byly doloženy všechny požadované doklady podle příslušných ustanovení 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 vyhlášky č. 503/2006 Sb., 
o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu. Při společném 
územním a stavebním řízení stavby vodního díla vycházel vodoprávní úřad z projektové 
dokumentace, podmínek dotčených orgánů, žádosti žadatele. 
Předmětný záměr je možný, protože lze předpokládat, že jeho realizací nedojde ke zhoršení stavu 
dotčeného vodního útvaru, a že záměr nebude mít za následek nedosažení dobrého stavu 
dotčeného vodního útvaru. 
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Vodoprávní úřad předložený projekt posoudil a dospěl k názoru, že uskutečněním stavby nebudou 
ohroženy zájmy společnosti ani nepřiměřeně omezena či ohrožena práva a oprávněné zájmy 
účastníků řízení. Vodoprávní úřad neshledal důvody, které by bránily vydání společného povolení.  
 
Odůvodn ění okruhu ú častník ů řízení: 
Podle § 27 odst. 1 písm. a) správního řádu a § 94k písm. a), c) a d) stavebního zákona - společné 
povolení stavby vodního díla: 
� Obec Malé Svatoňovice, IČ: 002 78 114, Nádražní 105, 542 34 Malé Svatoňovice - žadatel, 

stavebník, vlastník pozemků p.p.č. 391/1, 393/3, 412, na nichž má být stavba realizována; 
� ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín 4-Podmokly – věcné břemeno k pozemkům 

p.č. 391/1, 393/3 v k.ú. Malé Svatoňovice  
� František Nývlt, Na Vyhlídku 58, 542 34 Malé Svatoňovice – vlastník pozemků p.č. 151 a 

st.p.č. 99 v k.ú. Malé Svatoňovice; 
� Řezníček Čestmír, Na Vyhlídku 242, 542 34 Malé Svatoňovice – spoluvlastník dotčeného 

pozemku p.č. 154/4 v k.ú. Malé Svatoňovice; 
� Řezníčková Hana, Na Vyhlídku 242, 542 34 Malé Svatoňovice – spoluvlastník dotčeného 

pozemku p.č. 154/4 v k.ú. Malé Svatoňovice; 
� Pokorný Bedřich, Na Vyhlídku 254, 542 34 Malé Svatoňovice – spoluvlastník dotčených pozemků 

p.č. 154/12 a 154/14 v k.ú. Malé Svatoňovice; 
� Pokorná Milena, Na Vyhlídku 254, 542 34 Malé Svatoňovice – spoluvlastník dotčených pozemků 

p.č. 154/12 a 154/14 v k.ú. Malé Svatoňovice; 
� Ing. Gereg Josef, J. Masaryka 170, 542 34 Malé Svatoňovice – spoluvlastník dotčeného 

pozemku p.č. 154/2 v k.ú. Malé Svatoňovice; 
� Bc. Geregová Marcela, J. Masaryka 170, 542 34 Malé Svatoňovice – spoluvlastník dotčeného 

pozemku p.č. 154/2 v k.ú. Malé Svatoňovice; 
 
Podle § 27 odst. 2 správního řádu a § 94k písm. b) a e) stavebního zákona – společné povolení 
stavby vodního díla: 
� VAK Malé Svatoňovice, IČ: 601 50 904, Nádražní 105, 542 34 Malé Svatoňovice – provozovatel 

stávající kanalizace a vodovodu; 
� Obec Malé Svatoňovice, IČ: 002 78 114, Nádražní 105, 542 34 Malé Svatoňovice – obec, na 

jejímž území má být požadovaný stavební záměr uskutečněn 
� osoby, které mají vlastnická nebo jiná věcná práva k pozemkům sousedícím se stavbou: 
 p.p.č. 154/11, 154/1, 154/5, 154/6, 154/3 , 154/7, 154/8, 150/2, 368/1, 345/1, 169/1, 415/3 a 
 st.p.č. 99, 271, 128 vše v k.ú. Malé Svatoňovice; 
– správci inženýrských sítí, do jejichž ochranného pásma bude zasahováno: 
� ČEZ Distribuce, a. s., IČ 247 29 035, Teplická 874/8, 405 02 Děčín  
� Česká telekomunikační infrastruktura, a. s., Olšanská 2681/6, 130 00 Praha 3-Žižkov 
� GridServices, s. r. o., Plynárenská 499/1, 657 02 Brno 
. 
Dotčený orgán dle § 136 odst.1 správního řádu a  § 96b odst. 3 stavebního zákona: 
� Městský úřad Trutnov, Odbor rozvoje města, oddělení územního plánování, Slovanské náměstí 

165, 541 16 Trutnov – příslušný orgán územního plánování a stavebního řádu; 
� Obecní úřad Malé Svatoňovice, Nádražní 105, 542 34 Malé Svatoňovice – silniční správní úřad; 
� Krajská hygienická stanice Královéhradeckého kraje, Habrmanova 19, 501 01 Hradec Králové 
 
Okruh účastníků řízení byl zkoumán v průběhu celého vodoprávního řízení. 
 

Poučení stavebníka: 
 

1. Před zahájením stavby stavebník oznámí písemně vodoprávnímu úřadu termín zahájení stavby a 
název a sídlo stavebního podnikatele, který bude stavbu provádět a v souladu s § 160 
stavebního zákona při její realizaci zabezpečí odborné vedení provádění stavby stavbyvedoucím. 

2. Na stavbě musí být veden stavební deník v souladu s § 157 stavebního zákona a § 6 vyhlášky 
č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, který bude na stavbě k dispozici, stejně jako 
dokumentace stavby ověřená vodoprávním úřadem. 

3. Při provádění stavby je nutno dbát o ochranu zdraví osob na staveništi. 
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4. Při provádění stavby je nutno dodržet platné předpisy týkající se bezpečnosti práce a technických 
zařízení. 

5. Při stavbě budou dodrženy obecné technické požadavky na výstavbu vodních děl. 
6. Při provádění stavby budou dodržena ustanovení českých technických norem.  
7. Při provádění prací je nutno respektovat pravidla stanovená právními předpisy pro ochranná 

pásma technické infrastruktury, respektovat pravidla a podmínky pro práci v ochranném pásmu 
technické infrastruktury, chránit vedení před poškozením. 

8. K žádosti o vydání kolauda čního souhlasu bude p ředloženo: 
� předávací protokol mezi zhotovitelem stavby a stavebníkem  
� dokumentace skutečného provedení stavby (v případě drobných změn oproti projektové 
 dokumentaci), včetně popisu a zdůvodnění provedených odchylek  
� geodetické zaměření skutečného provedení stavby 
� prohlášení o shodě na použité materiály a zařízení 
� doklad o zkoušce těsnosti kanalizace i vodovodu 
� protokoly o kontrole dotčených sítí před jejich zakrytím 
� závazné stanovisko KHSHK k užívání stavby vodovodu. 

Stavba vodního díla může být zahájena po nabytí právní moci. Doložku právní moci vyznačuje na 
písemné vyhotovení rozhodnutí Městský úřad Trutnov, Odbor životního prostředí. 

Společné povolení pozbývá platnosti, jestliže stavba nebude zahájena do 2 let ode dne nabytí právní 
moci tohoto rozhodnutí. 

 
Poučení účastník ů: 

Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení podat odvolání podle § 81 odst. 1 správního řádu, ve 
kterém se uvede, v jakém rozsahu se rozhodnutí napadá a dále namítaný rozpor s právními předpisy 
nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo, ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho 
oznámení ke Krajskému úřadu Královéhradeckého kraje, odboru životního prostředí a zemědělství 
se sídlem v Hradci Králové, podáním učiněným u Městského úřadu Trutnov, Odboru životního 
prostředí.  

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. Podané odvolání má, v souladu s § 85 
odst.1 správního řádu, odkladný účinek. Odvolání jen proti odůvodnění je nepřípustné. 
 
                                                                  

 
otisk úředního razítka 

 
 
 
 
Ing. Šárka Svatá 
oprávněná úřední osoba 
 
 
 
 
Příloha:   
- ověřená situace stavby  
- štítek „Stavba povolena“ a ověřená projektová dokumentace bude zaslána po nabytí právní moci 
tohoto rozhodnutí 
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- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
 
Toto rozhodnutí musí být vyv ěšeno po dobu 15 dn ů na úřední desce M ěÚ Trutnov. Patnáctým 
dnem po vyv ěšení se považuje písemnost za doru čenou (vznikají právní ú činky spojené s 
doru čením písemnosti). 
Písemnost bude současně zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový přístup (www.trutnov.cz). 
 
Obecní ú řad Malé Svato ňovice  je rovn ěž povinen tuto písemnost vyv ěsit na svých ú ředních 
deskách po dobu nejmén ě 15 dnů a současně způsobem umož ňujícím dálkový p řístup dle 
správního řádu.  
 
1) Vyvěšeno na úřední desce dne: …………………………… Sejmuto dne…………………………….  
 
Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení.  
 
2) Zveřejněno na elektronické úřední desce dne: …………………………………………………………  
 
Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje zveřejnění písemnosti na elektronické úřední desce. 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
 

Rozdělovník 

Účastníci řízení dle § 27 odst. 1 správního řádu - na doru čenku: 
Obec Malé Svatoňovice, kterou zastupuje Ing. Vlastimil Novotný, IDDS: ht4ysfx  
Obec Malé Svatoňovice, IDDS: zcfbcuz  
ČEZ Distribuce, a.s., IDDS: v95uqfy 
František Nývlt, Na Vyhlídku 58, 542 34 Malé Svatoňovice  
Řezníček Čestmír, Na Vyhlídku 242, 542 34 Malé Svatoňovice 
Řezníčková Hana, Na Vyhlídku 242, 542 34 Malé Svatoňovice 
Pokorný Bedřich, Na Vyhlídku 254, 542 34 Malé Svatoňovice 
Pokorná Milena, Na Vyhlídku 254, 542 34 Malé Svatoňovice 
Ing. Gereg Josef, J. Masaryka 170, 542 34 Malé Svatoňovice  
Bc. Geregová Marcela, J. Masaryka 170, 542 34 Malé Svatoňovice  
 
Účastníci řízení dle § 27 odst. 2 a 3 správního řádu - ve řejnou vyhláškou: 
ČEZ Distribuce, a.s., IDDS: v95uqfy 
Česká telekomunikační infrastruktura, a.s., IDDS: qa7425t 
GridServices s.r.o., IDDS: jnnyjs6 
VAK Malé Svatoňovice: IDDS: i78qnyk 
Obec Malé Svatoňovice, IDDS: zcfbcuz  
osoby, které mají vlastnická nebo jiná věcná práva k pozemkům sousedícím se stavbou: 
p.p.č. 154/11, 154/1, 154/5, 154/6, 154/3 , 154/7, 154/8, 150/2, 368/1, 345/1, 169/1, 415/3 a 
st.p.č. 99, 271, 128 vše v k.ú. Malé Svatoňovice 

Dotčené orgány – jednotliv ě: 
Krajská hygienická stanice Královéhradeckého kraje, IDDS: dm5ai4r 
Obecní úřad Malé Svatoňovice, silniční správní úřad, Nádražní 105, 542 34 Malé Svatoňovice 
Městský úřad Trutnov, Odbor rozvoje města, oddělení územního plánování, Slovanské náměstí 165, 
541 16 Trutnov 
 
Na vědomí:  
Městský úřad Rtyně v Podkrkonoší, Odbor stavební, Hronovská 431, 542 33  Rtyně v Podkrkonoší             
a.a. 


