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VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA 

R O Z H O D N U T Í  

Městský úřad Trutnov, Odbor životního prostředí, jako vodoprávní úřad příslušný podle § 106 
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 příslušný podle § 15 odst. 1 písm. d) stavebního zákona 
a § 15 odst. 4 vodního zákona a § 15 odst. 1 zákona   č. 183/2006 Sb., o územním plánování a 
stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), ve 
společném územním, stavebním a vodoprávním řízení (dále jen "společné řízení") posoudil podle 
§ 94o stavebního zákona žádost o vydání společného povolení a dle § 115 vodního zákona 
žádost o povolení k nakládání s vodami, kterou dne 02.03.2022 podal 

Obec Malé Svatoňovice, IČO 00278114, Nádražní 105, 542 34  Malé Svatoňovice 

(dále jen "žadatel"), a na základě tohoto posouzení: 

I. vydává podle § 94p odst. 1 stavebního zákona a § 13a vyhlášky č. 503/2006 Sb., o 
podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, ve znění 
pozdějších předpisů, dále dle § 15 odst. 1 vodního zákona 

 

SPOLEČNÉ POVOLENÍ, 
kterým se schvaluje stavební záměr 

na stavbu: Malé Svatoňovice, Odolov - dostavba obecního vodovodu 

(dále jen "stavba") na pozemcích parc. č. 600/3 (trvalý travní porost), parc. č. 672/1 (zahrada), 
parc. č. 695/2 (zahrada), parc. č. 712/7 (trvalý travní porost), parc. č. 712/22 (ostatní plocha), 
parc. č. 786/1 (ostatní plocha), parc. č. 786/4 (ostatní plocha), parc. č. 800 (ostatní plocha) v 
katastrálním území Odolov. 
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a) Druh a účel umisťované stavby: 
Druh stavby: vodovodní řad 
Účel stavby: zásobování nové lokality určené k výstavbě RD v Odolově, požární zabezpečení 
 
b) Parcelní čísla a druhy pozemků podle katastru nemovitostí, na nichž se stavba umisťuje 
a povoluje: parc. č. 600/3 (trvalý travní porost), parc. č. 672/1 (zahrada), parc. č. 695/2 
(zahrada), parc. č. 712/7 (trvalý travní porost), parc. č. 712/22 (ostatní plocha), parc. č. 786/1 
(ostatní plocha), parc. č. 786/4 (ostatní plocha), parc. č. 800 (ostatní plocha) v katastrálním 
území Odolov  
 
c) Umístění stavby na pozemku, zejména vzdálenosti a odstup od hranic pozemků  
Umístění vodního díla je patrné z katastrálního situačního výkresu v měřítku 1:1000, který je 
grafickou přílohou tohoto rozhodnutí dle § 9 odst. 8 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější 
úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu.  
 
d) Určení prostorového řešení stavby (půdorysná velikost, výška a tvar a základní údaje 
o její kapacitě) 
Vodovodní řad - navazuje v horní části na stávající potrubí PVC 110, vedené od vodojemu. Za 
nově navrženou T odbočkou bude osazeno sekční šoupě jak na straně stávajícího potrubí, tak i 
směrem k silnici. Změna spádu svahu je řešena kolenem 45°. Ve spodní části řad navazuje na 
stávající potrubí LT80, které je ve stejném tlakovém pásmu od vodojemu. V případě poruchy na 
původním vodovodu bude voda dopravována nově navrženou trasou. I na spodním ukončení 
jsou navržena 2 šoupátka, jak na konci trasy, tak směrem dolů do obce. Staré šoupě u skleníku 
(směrem k vodojemu) se ponechá ve funkci, pro případ poruchy původního řadu. 
Stávající uzávěr domovní přípojky pro č. p. 42 na spodní části řadu bude demontován spolu se 
starou zákopovou soupravou a poklopem. V témže místě se provede napojení na starý řad, celá 
přípojka pod silnicí se zruší (odstaví) a propojí se v M 545 na nový řad se samostatným sekčním 
uzávěrem. Celá dlouhá stávající trasa přípojky k č. e. 2 se rovněž zruší, starý pas pro č. e. 2 se 
zaslepí a uzávěr demontuje. Na dvou místech bude stavba provedena dvěma protlaky (17 m a 
13 m) pod místními komunikacemi. Umístění řadu bude pod komunikacemi provedeno do 
ocelové chráničky.  
Přípojka k objektu č.p. 2 Odolov není součástí tohoto povolení. 

 e) Vymezení území dotčeného vlivy stavby 
• pozemky přímo dotčené stavbou: parc. č. 600/3 (trvalý travní porost), parc. č. 672/1 

(zahrada), parc. č. 695/2 (zahrada), parc. č. 712/7 (trvalý travní porost), parc. č. 712/22 
(ostatní plocha), parc. č. 786/1 (ostatní plocha), parc. č. 786/4 (ostatní plocha), parc. č. 
800 (ostatní plocha) v katastrálním území Odolov 

• sousední pozemky a stavby na nich, které mohou být dotčeny či ovlivněny tímto 
rozhodnutím: st. p. 130, 131/1, 131/2, 133, parc. č. 571, 573/1, 573/3, 574/1, 574/2, 
575/1, 577/1, 578/4, 585, 587, 588, 589/1, 589/2, 589/3, 593, 599/1, 599/2, 603, 604/4, 
609/1, 669, 712/1 v katastrálním území Odolov 

 f) Vymezení stavebního záměru pro stavbu vodního díla 
„Malé Svatoňovice, Odolov - dostavba obecního vodovodu“ umístěné na parc. č. 600/3 
(trvalý travní porost), parc. č. 672/1 (zahrada), parc. č. 695/2 (zahrada), parc. č. 712/7 (trvalý 
travní porost), parc. č. 712/22 (ostatní plocha), parc. č. 786/1 (ostatní plocha), parc. č. 786/4 
(ostatní plocha), parc. č. 800 (ostatní plocha) v katastrálním území Odolov. 

související vodní tok………………………………  bezejmenný  
IDVT ……………………………………………….  10167980 
ČHP…………………………………………………  1-01-02-0450-0-00 
HGR…………………………………………………  5161 - Dolnoslezská pánev - západní 
        část  
souřadnice v systému JTSK:  ………..…………..  ZÚ Y = 618794;  X = 1009286 
        KÚ Y = 619060;  X = 1009321 
umístění jevu vůči toku……………………………  jiné (mimo vodní tok), 
název a kód vodního útvaru……………………… Rtyňka od pramene po ústí do toku 

Úpa  
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Údaje o povolované stavbě vodního díla: 
Povolovaná vodní díla……………………………..  vodovodní řad 

Povolovaná stavba vodního díla je rozdělena na následující stavební objekty: 

Stavební objekt S01 ……………………………..  vodovodní řad 
Parcelní čísla ……………………………………… parc. č. 600/3, 672/1, 695/2, 712/7, 

712/22, 786/1, 786/4, 800 v 
katastrálním území Odolov 

Druh vodovodního řadu …………………………..  zásobovací síť 
Celková délka  řadu .………………………………  598 m   
Nejmenší jmenovitá světlost řadu  …….…………  PVC DN  80 
Největší jmenovitá světlost řadu …….…………..  PVC DN  80 
 
Jiné objekty J01…………………………………..  nadzemní hydrant 
Parcelní čísla ………………………………………  parc. č. 786/1 v k.ú. Odolov 
                       
Jiné objekty J02…………………………………..  přepojení objektu č.p. 42 – délka 1m 
Parcelní čísla ………………………………………  parc. č. 800 v k.ú. Odolov 
 
Jiné objekty J03…………………………………..  2x sekční uzávěr na nové trase 
Parcelní čísla ………………………………………  parc. č. 800 v k.ú. Odolov 
 
Jiné objekty J04…………………………………..  2x sekční uzávěr na původní trase 
Parcelní čísla ………………………………………  parc. č. 695/2, 672/1 v k.ú. Odolov 
 
Jiné objekty J05…………………………………..  betonová armaturní kruhová šachta 
        s poklopem 
Parcelní čísla ………………………………………  parc. č. 786/1 v k.ú. Odolov 

 
Účel užívání povolované stavby vodního díla: zásobování nové lokality určené k výstavbě RD 
v Odolově, požární zabezpečení. 
 

II. stanovuje podmínky pro umístění, provedení a užívání stavby:  

1. Stavba bude umístěna v souladu s grafickou přílohou rozhodnutí, která obsahuje výkres 
současného stavu území v měřítku katastrální mapy se zakreslením stavebního pozemku, 
požadovaným umístěním stavby, s vyznačením vazeb a vlivů na okolí, zejména vzdáleností 
od hranic pozemku a sousedních staveb. 

2. Stavba bude provedena dle projektové dokumentace stavby s názvem „Odolov – vodovodní 
řad“ 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 lednu 2022 , 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. Při provádění stavby musí být dodrženy podmínky uvedené v jednotlivých vyjádřeních 

a stanoviscích, tj: 
• koordinované závazné stanovisko MěÚ Trutnov ze dne 10.02.2022, sp.zn. 

2022/592/REK: 
 orgán státní správy lesů:  

1. Veškerá činnost v ochranném pásmu lesa musí být prováděna tak, 
aby nedocházelo k poškozování sousedních lesních porostů, jejich 
kořenového systému a lesní půdy. 

2. Na lesním pozemku nesmí být ukládány a skladovány zemní 
hmoty, stavební materiál, odpady, umísťována nebo kotvena 
stavební zařízení, odstavována technika apod. 
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• vyjádření České telekomunikační infrastruktury, a. s. o existenci sítě 

elektronických č.j. 517999/22 ze dne 14.02.2022; 
• vyjádření ČEZ Distribuce k projektové dokumentaci ze dne 27.01.2022, zn: 

001123383143 
• závazné stanovisko KHS KHK ze dne 08.02.2022, spis. zn. S-KHSHK 

06110/2022/2: 
 k žádosti o vydání závazného stanoviska k užívání stavby předložit doklad 

(zpracovaný odborně způsobilou osobou) o výsledku laboratorní kontroly 
vzorku pitné vody – mikrobiologické ukazatelé kráceného rozboru vzorku 
pitné vody - prokazující nepřekročení přípustných hodnot ukazatelů pitné 
vody  místo odběru: dostavěná část vodovodu -  odběr musí být 
proveden odborně způsobilou osobou 

5. 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. 

6. 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. 

7. 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.  

8. Stavební materiál bude deponován na pozemku investora. S vytěženým materiálem bude 
nakládáno v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb. o odpadech v platném znění. 

9. 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.  

10. 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 stavebního zákona, 
že vodní dílo lze užívat jen na základě kolaudačního souhlasu 

 

IV. stanovuje podle § 18c odst. 2 písm. c) vyhlášky č. 503/2006 Sb. ve znění pozdějších 
předpisů termín pro dokončení stavby do 31.12.2023 

 

Účastníci řízení, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu: 

Obec Malé Svatoňovice, Nádražní 105, 542 34  Malé Svatoňovice 
Jana Šimerová, nar. 01.06.1955, U Zvonice 317, 549 01  Nové Město nad Metují 
Lesy České republiky, s.p., Přemyslova 1106/19, 500 08  Hradec Králové 
Vězeňská služba České republiky, Soudní 1672/1a, 140 00  Praha 
Správa silnic Královéhradeckého kraje, Na Okrouhlíku 1371/30, 500 02  Hradec Králové 
Martin Šmída, nar. 04.02.1976, Odolov 16, 542 34  Malé Svatoňovice 
Ilona Šmídová, nar. 01.08.1981, Odolov 16, 542 34  Malé Svatoňovice 
Lucie Smutná, nar. 21.03.1984, Odolov 2, 542 34  Malé Svatoňovice 

 

Odůvodnění: 

Obec Malé Svatoňovice, IČO 00278114, Nádražní 105, 542 34  Malé Svatoňovice, 
kterou zastupuje Ing. Vlastimil Novotný Vodohosp. kancelář Trutnov, IČO 14561859, U Hřiště 
212, 541 02  Trutnov (dále jen "stavebník") dne 02.03.2022 podal žádost o vydání společného 
povolení ke zřízení vodního díla: Malé Svatoňovice, Odolov - dostavba obecního vodovodu 
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(dále jen „stavba“) na pozemcích parc. č. 600/3, 672/1, 695/2, 712/7, 712/22, 786/1, 786/4, 800 v 
katastrálním území Odolov.  

Uvedeným dnem bylo zahájeno společné územní, stavební a vodoprávní řízení (dále jen 
„vodoprávní řízení“). 

Předmětem vodoprávního řízení je: 
- vydání společného povolení na stavbu: Malé Svatoňovice, Odolov - dostavba obecního 
vodovodu, materiál PE100RC SDR17 celkové délky 598 m, DN 80 s 1 nadzemním hydrantem 
vč. jednoho přepojení stávajícího objektu RD.  
Součástí PD je stavba jedné domovní přípojky délky 16 m – příslušnost k vydání územního 
souhlasu má Městský úřad Rtyně v Podkrkonoší, odbor výstavby. 
 
Spolu s žádostí byly předloženy následující doklady:  

1. projektová dokumentace „Odolov – vodovodní řad“ 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 lednu 
2022; 

2. plná moc k zastupování pro Ing. Vlastimila Novotného ze dne 14.01.2022 
3. vyjádření CETIN č.j. 517999/22 ze dne 14.02.2022; 
4. sdělení ČEZ Distribuce ze dne 18.01.2022; 
5. souhlas s PD - ČEZ Distribuce ze dne 27.01.2022; 
6. sdělení ČEZ ICT Services, a.s. ze dne 18.01.2022; 
7. sdělení ČEZ Telco Pro Services, a.s. ze dne 18.01.2022; 
8. stanovisko Gas Net ze dne  18.01.2022; 
9. koordinované závazné stanovisko MěÚ Trutnov, spis. zn. 2022/592/REK ze dne 

10.02.2022; 
10. vyjádření PLA HK ze dne  18.01.2022, č.j. PLa/2022/002946; 
11. závazné stanovisko KHS KHK ze dne 08.02.2022, spis. zn. S-KHSHK 06110/2022/2; 
12. vyjádření k projektové dokumentaci VaK Malé Svatoňovice ze dne  25.02.2022; 
13. smlouva s SS KHK ze dne 03.01.2022; 
14. souhlas se stavbou dle § 184a stavebního zákona vyznačený na situaci stavby – Správa 

silnic Královéhradecký kraj ze dne 03.01.2022; 
15. souhlas se stavbou dle § 184a stavebního zákona vyznačený na situaci stavby – Lesy 

ČR ze dne 18.11.2021; 
16. souhlas se stavbou dle § 184a stavebního zákona vyznačený na situaci stavby – Smutná 

ze dne 24.12.2021; 
17. souhlas se stavbou dle § 184a stavebního zákona vyznačený na situaci stavby – 

Šimerová ze dne 24.11.2021; 
18. souhlas se stavbou dle § 184a stavebního zákona vyznačený na situaci stavby – Šmídovi 

ze dne 24.11.2021 
19. souhlas se stavbou dle § 184a stavebního zákona vyznačený na situaci stavby – VS ČR 

ze dne 18.11.2021. 
20. vyjádření k ochraně přírody a krajiny od Agentura AOPK Správa CHKO Broumovsko ze 

dne 20.04.2022, č.j. 01512/VC/2022; 
21. rozhodnutí o umístění inženýrských sítí – uložení potrubí vodovodního řadu PE 90 od 

MěÚ Trutnov – silniční správní úřad ze dne 13.04.2022, spis. zn. 2022/2391/V/DVA. 

Podle ustanovení § 115 odst. 1 vodního zákona, § 94m odst. 3 stavebního zákona a § 44 a § 47 
správního řádu oznámil příslušný vodoprávní úřad zahájení společného řízení všem známým 
účastníkům řízení i dotčeným orgánům oznámením veřejnou vyhláškou, jelikož se jedná o řízení 
s velkým počtem účastníků, pod sp.zn. 2022/1718/ŽP/SVS, č.j. MUTN 33174/2022 ze dne 
30.03.2022, a ve kterém byli účastníci řízení a dotčené orgány upozorněni, že na námitky, které 
nebudou sděleny nejpozději do 25.04.2022, 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. 0033/2022 dle pol. 18 bodu 1. písm. h) zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, 
v platném znění ve výši 3 000 Kč, který byl uhrazen 01.04.2022. 

V rámci společného povolení bylo zjištěno: 
Žadatel má právo k pozemkům parc. č. 786/1, 786/4 v katastrálním území Odolov, které mu 
dovoluje pro tento navrhovaný účel využít. Toto právo správní orgán ověřil dálkovým přístupem 
do katastru nemovitostí pro MěÚ Trutnov. Ke všem ostatním dotčeným pozemkům má žadatel 
souhlasy jejich vlastníků dle § 184a stavebního zákona vyznačených na situaci stavby. 
 
Z hlediska vymezení pozemků 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, přehledná, v odpovídající míře 
jsou řešeny obecné požadavky na výstavbu. Ke stavbě je zajištěn příjezd ze stávající místní 
komunikace, předložené podklady vyhovují požadavkům uplatněným dotčenými orgány. 

K záměru bylo vydáno závazné stanovisko Správy CHKO Broumovsko jako dotčeného orgánu 
orgánu ochrany přírody - Agentury ochrany přírody a krajiny České republiky. Z předložené 
projektové dokumentace vyplývá, že posuzovaný záměr má být realizován ve III. zóně 
odstupňované ochrany CHKO Broumovsko v zastavitelném území obce. V místě záměru není 
evidován výskyt žádných zvláště chráněných druhů rostlin či živočichů, které by mohly být tímto 
záměrem dotčeny. Územní systém ekologické stability (ÚSES, § 4 odst. 1 zákona) není v dané 
lokalitě vymezen. Významný krajinný prvek (VKP, § 4 odst. 2 zákona o ochraně přírody a krajiny) 
se zde neuplatňuje. Posuzovaný záměr nezasahuje do evropsky významné lokality ani ptačí 
oblasti soustavy Natura 2000. Agentura zhodnotila a posoudila uvedený záměr komplexně z 
hlediska zákona, se zvláštním zřetelem k ochraně územního systému ekologické stability podle 
ust. § 4 odst. 1 zákona o ochraně přírody a krajiny, k ochraně významných krajinných prvků 
podle ust. § 4 odst. 2 zákona, k ochraně krajinného rázu podle ust. § 12 zákona o ochraně 
přírody a krajiny a ve smyslu ust. § 2 vyhlášky 157/1991 Sb. o zřízení CHKO Broumovsko, k 
ochranným podmínkám CHKO Broumovsko dle ust. § 26 zákona, k ochraně zvláště chráněných 
druhů rostlin a živočichů dle ust. § 49 a § 50 zákona o ochraně přírody a krajiny, a k předmětu 
ochrany soustavy NATURA 2000. Agentura neshledala rozpor mezi předloženým záměrem a 
zákonem chráněnými zájmy ochrany přírody a krajiny, a proto vyslovila souhlas se záměrem. 
Výše uvedený záměr nebude mít významný vliv na Ptačí oblast Broumovsko ani na žádnou 
evropsky významnou lokalitu soustavy Natura 2000, a proto jej není nutno z tohoto hlediska 
posuzovat dle ust. § 45i a § 45g zákona o ochraně přírody a krajiny. 

Dále bylo vydáno koordinované závazné stanovisko MěÚ Trutnov ze dne 10.02.2022, kde svůj 
souhlas se záměrem vydali formou závazného stanoviska dotčené orgány, tj. Městský úřad 
Trutnov, Odbor životního prostředí jako orgán státní správy lesů, jelikož se záměr nachází ve 
vzdálenosti do 50 m od okraje p.p.č. 712/11, 712/1 a 588 v k.ú. Odolov, určené k plnění funkcí 
lesa, jeho podmínky byly zapracovány do výroku tohoto rozhodnutí.  

Dále Městský úřad Trutnov, odbor rozvoje města, jako orgán územního plánování v rámci 
koordinovaného závazného stanoviska navržený záměr stavby technické infrastruktury na 
pozemcích v katastrálním území Odolov posoudil z hlediska naplnění cílů a úkolů územního 
plánování vyplývajících z ustanovení § 18 a 19 stavebního zákona. Zejména vzal v úvahu 
naplnění podmínek pro účelné a prostorové uspořádání území s ohledem na podmínky v území 
a na jeho charakter.  
Orgán územního plánování přezkoumal soulad záměru s Územním plánem Malé 
Svatoňovice. Záměr je umisťován z části v zastavěném a z části v nezastavěném území obce, 
do ploch, které je dle hlavního výkresu územního plánu vymezeny pro funkční využití „Plochy 
dopravní infrastruktury – silniční doprava“, „Plochy zemědělské“ a „Plochy bydlení – rodinné 
domy“.  Realizace navrhovaného záměru přispěje v souladu s ustanovením § 18 odst. 4 
stavebního zákona k rozvoji civilizačních hodnot území, přičemž nedojde k narušení hodnot 
přírodních a kulturních. Realizace navrhované stavby přispěje ke zkvalitnění života místních 
obyvatel, jelikož dojde k bezpečnému zásobování dotčené lokality vodou. Orgán územního 
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plánování neshledal u navrhovaného záměru rozpor s cíli a úkoly územního plánování 
stanovenými v § 18 a 19 stavebního zákona. 

Podle § 23 odst. 2 vyhlášky č. 501/2006 Sb., části třetí této vyhlášky se stavby umísťují tak, aby 
stavba ani její část nepřesahovala na sousední pozemek. Umístěním stavby nesmí být 
znemožněna zástavba sousedního pozemku. Toto ustanovení stavba splňuje.  
 

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, popřípadě 
s výsledkem řešení rozporů. 

Speciální stavební úřad v průběhu řízení neshledal důvody, které by bránily umístění stavby. 
 
 
Z hlediska schválení stavebního záměru pro stavbu bylo zjištěno: 
Projekt stavby „Odolov – vodovodní řad“ zpracoval Ing. Vlastimil Novotný, IČ: 145 61 859, 
Vodohospodářská kancelář Trutnov, U Hřiště 212, 541 02 Trutnov, autorizovaný inženýr pro 
vodohospodářské stavby (ČKAIT 0600679) v lednu 2022. Tento projekt řeší výstavbu nového 
veřejného vodovodu pro zásobování nové lokality určené k výstavbě RD v Odolově a zároveň  
pro požární zabezpečení. 

Během řízení byly doloženy všechny požadované doklady podle příslušných ustanovení vyhlášky 
č. 183/2018 Sb. o náležitostech rozhodnutí a dalších opatření vodoprávního úřadu a o dokladech 
předkládaných vodoprávnímu úřadu, ve znění pozdějších předpisů.  
 
Z hlediska zájmů daných 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 záměrem nedojde ke zhoršení chemického stavu a ekologického 
stavu/potenciálu dotčených útvarů povrchových vod a chemického stavu a kvantitativního stavu 
útvarů podzemních vod, a že nebude znemožněno dosažení jejich dobrého stavu/potenciálu.  
 
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.  
 
Odůvodnění okruhu účastníků 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, IČO 00278114, Nádražní 105, 542 34  Malé Svatoňovice – 
žadatel, vlastník parc. č. 786/1, 786/4 v katastrálním území Odolov  

• Jana Šimerová, nar. 01.06.1955, U Zvonice 317, 549 01  Nové Město nad Metují vlastník 
dotčeného pozemku p.p.č.  695/2 v k.ú. Odolov 

• Lesy České republiky, s.p., IČO 42196451, Přemyslova 1106/19, 500 08  Hradec Králové 
- vlastník dotčeného pozemku p.p.č.  712/7 v k.ú. Odolov 

• Vězeňská služba České republiky, IČO 00212423, Soudní 1672/1a, 140 00  Praha – 
vlastník dotčeného pozemku p.p.č.  712/22 v k.ú. Odolov 

• Správa silnic Královéhradeckého kraje, IČO 70947996, Na Okrouhlíku 1371/30, 500 02  
Hradec Králové  - vlastník dotčeného pozemku p.p.č.  800 v k.ú. Odolov 

• Ilona Šmídová, nar. 01.08.1981, Odolov 16, 542 34  Malé Svatoňovice - spoluvlastník 
dotčeného pozemku p.p.č.  600/3, 672/1 v k.ú. Odolov 

• Martin Šmída, nar. 04.02.1976, Odolov 16, 542 34  Malé Svatoňovice - spoluvlastník 
dotčeného pozemku p.p.č.  600/3, 672/1 v k.ú. Odolov 
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Podle § 27 odst. 2 správního řádu a § 94k písm. b) a e) stavebního zákona) – společné 
povolení stavby vodního díla: 

• Obec Malé Svatoňovice, IČO 00278114, Nádražní 105, 542 34  Malé Svatoňovice – 
obec, na jejímž území má být požadovaný stavební záměr uskutečněn. 

• CETIN a.s., IČO 04084063, Českomoravská 2510/19, 190 00  Praha – vlastník sítí, do 
jehož ochranného pásma bude zasahováno; 

• ČEZ Distribuce, a. s., IČO 24729035, Teplická 874/8, 405 02  Děčín – vlastník sítí, do 
jehož ochranného pásma bude zasahováno; 

• Povodí Labe, státní podnik, IČO 70890005, Víta Nejedlého 951/8, 500 03  Hradec 
Králové – správce dotčeného povodí; 

• Vodovody a kanalizace Malé Svatoňovice, IČO 60150904, Nádražní 105, 542 34  Malé 
Svatoňovice – provozovatel stávajícího obecního vodovodu 

Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním pozemkům (účastníci řízení dle 
§ 94k písm. e) stavebního zákona se identifikují označením pozemků a staveb v katastru 
nemovitostí):  
• st. p. 130, 131/1, 131/2, 133, parc. č. 571, 573/1, 573/3, 574/1, 574/2, 575/1, 577/1, 

578/4, 585, 587, 588, 589/1, 589/2, 589/3, 593, 599/1, 599/2, 603, 604/4, 609/1, 669, 
712/1 v katastrálním území Odolov 

Dotčené orgány:  
- Krajská hygienická stanice Královéhradeckého kraje se sídlem v Hradci Králové, územní 

pracoviště Trutnov 
- Městský úřad Trutnov, Odbor životního prostředí, oddělení ochrany prostředí a krajiny – 

orgán státní správy lesů 
- Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky, Správa CHKO Broumovsko; 
- Městský úřad Trutnov, Odbor výstavby, oddělení silničního hospodářství a dopravy; 
- Městský úřad Trutnov, Odbor výstavby, orgán územního plánování. 

 
Okruh účastníků řízení byl zkoumán v průběhu celého vodoprávního řízení. 
 

Poučení stavebníka: 
 

1. Při provádění stavby je nutno dbát o ochranu zdraví osob na staveništi. 
2. Při provádění stavby je nutno dodržet platné předpisy týkající se bezpečnosti práce a 

technických zařízení. 
3. Při stavbě budou dodrženy obecné technické požadavky na výstavbu vodních děl. 
4. Při provádění stavby budou dodržena ustanovení českých technických norem.  
5. 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. 

6. Ke kontrolní prohlídce pro vydání kolaudačního souhlasu bude předloženo: 
 dokumentace skutečného provedení stavby nebo geodetické zaměření (v případě 

drobných změn oproti projektové dokumentaci); 
 předávací protokol mezi investorem a dodavatelem stavby; 
 doklad o tlakové zkoušce vodovodního řadu; 
 doklad o kontrole křížení sítí před záhozem jejich vlastníky; 
 prohlášení o shodě na použité materiály; atesty, certifikáty apod. 
 závazné stanovisko KHSKHK k trvalému užívání stavby. 

Společné povolení má podle § 94p odst. 5 stavebního zákona platnost 2 roky. Stavba nesmí být 
zahájena, dokud rozhodnutí nenabude právní moci. Doložku právní moci vyznačuje na písemné 
vyhotovení rozhodnutí Městský úřad Trutnov, Odbor životního prostředí. 

 

Poučení účastníků: 

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu 
Královéhradeckého kraje, Odboru životního prostředí a zemědělství se sídlem v Hradci Králové  
podáním u zdejšího správního orgánu. 
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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. Odvoláním lze napadnout výrokovou 
část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění 
rozhodnutí je nepřípustné. 

 

otisk úředního razítka  

 

 
 
 
 
  
Ing. Šárka Svatá 
oprávněná úřední osoba 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
 
Toto rozhodnutí musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů na úřední desce MěÚ Trutnov. 
Patnáctým dnem po vyvěšení se považuje písemnost za doručenou (vznikají právní účinky 
spojené s doručením písemnosti). 
Písemnost bude současně zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový přístup (www.trutnov.cz). 
 
Obecní úřad Malé Svatoňovice je rovněž povinen tuto písemnost vyvěsit na svých 
úředních deskách po dobu nejméně 15 dnů a současně způsobem umožňujícím dálkový 
přístup dle správního řádu.  
 
Vyvěšeno dne: ………………….................  Sejmuto dne ………………………………. 
 
 
 
Razítko a podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení.  
 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
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Příloha pro účastníky: ověřená situace stavby 
 
Příloha pro žadatele: štítek „Stavba povolena“ a ověřená projektová dokumentace bude zaslána 
po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí 
 
Poplatek: 
Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších 
předpisů položky 18 odst. 1 písm. h) ve výši 3000 Kč byl zaplacen dne 01.04.2022. 
 
 
 
 
Obdrží: 
účastníci (dodejky) 
Obec Malé Svatoňovice, IDDS: zcfbcuz 
Ing. Vlastimil Novotný Vodohosp. kancelář Trutnov, IDDS: ht4ysfx 
CETIN a.s., IDDS: qa7425t 
ČEZ Distribuce, a. s., IDDS: v95uqfy 
Povodí Labe, státní podnik, IDDS: dbyt8g2 
Vodovody a kanalizace Malé Svatoňovice, IDDS: i78qnyk 
Jana Šimerová, U Zvonice č.p. 317, Krčín, 549 01  Nové Město nad Metují 1 
Lesy České republiky, s.p., IDDS: e8jcfsn 
Vězeňská služba České republiky, IDDS: b86abcb 
Správa silnic Královéhradeckého kraje, IDDS: 6m8k8ey 
Martin Šmída, Odolov č.p. 16, 542 34  Malé Svatoňovice 
Ilona Šmídová, Odolov č.p. 16, 542 34  Malé Svatoňovice 
Lucie Smutná, IDDS: 9djvzyh 
  
dotčené správní úřady 
Městský úřad Rtyně v Podkrkonoší, stavební odbor, IDDS: 2awbshw 
Krajská hygienická stanice Královéhradeckého kraje se sídlem v Hradci Králové, územní 
pracoviště Trutnov, IDDS: dm5ai4r 
Městský úřad Trutnov, Odbor životního prostředí, oddělení ochrany prostředí a krajiny, 
Slovanské náměstí č.p. 165, Vnitřní Město, 541 01  Trutnov 1 
Městský úřad Trutnov, Odbor životního prostředí, oddělení ochrany prostředí a krajiny, 
Slovanské náměstí č.p. 165, Vnitřní Město, 541 01  Trutnov 1 
Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky, Správa CHKO Broumovsko, IDDS: dkkdkdj 
Městský úřad Trutnov, Odbor výstavby, oddělení silničního hospodářství a dopravy, Slovanské 
náměstí č.p. 165, Vnitřní Město, 541 01  Trutnov 1 
 
K vyvěšení: 
MěÚ Trutnov 
OÚ Malé Svatoňovice  
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