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VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA 
ROZHODNUTÍ 

 
Městský úřad Dvůr Králové nad Labem, odbor životního prostředí, jako příslušný vodoprávní 
úřad podle ustanovení § 106 odst. 1 a § 104 odst. 2 písm. c) zákona č. 254/2001 Sb., o 
vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů a jako 
příslušný speciální stavební úřad dle ustanovení § 15 odst. 1 písm. d) zákona č. 183/2006 Sb., 
o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, jako 
místně příslušný dle § 11 odst. 1 písm. b) zák. č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění 
pozdějších předpisů, po provedeném řízení dle § 115 vodního zákona posoudil ve společném 
územním a stavebním řízení podle § 94o stavebního zákona žádost o vydání společného 
povolení ke stavbě vodního díla a povolení k odběru podzemní vody z vrtu a povolení 
k vypouštění odpadních vod do vod povrchových, které dne 19.07.2021 podal žadatel 
(účastník řízení dle § 27 odst. 1 písm. a) správního řádu): 
 

Obec Hřibojedy 
Hřibojedy čp. 60 

544 01 Dvůr Králové nad Labem 
(IČO 00581011) 

 
I. schvaluje stavební záměr 

 
podle ustanovení § 94p odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním 
řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů a podle § 13a č. 503/2006 Sb., o 
podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, ve znění 
pozdějších předpisů k provedení stavby vodního díla „Rozšíření vodovodní infrastruktury 
v obci Hřibojedy - stavba vodojemu s anténní věží, vodovod řad A3-2, ATS Hřibojedy 1, 
záložní zdroj vody a úpravna vody, prodloužení řadu A3, přípojka elektro pro vodojem a 
úpravnu vody na pozemcích p. p. č. 1237, 1236, 95, 1015/2, 1051, 1054, 1018, 1083, 1059, 
1060, 1058, 1073, 1087/1 v k. ú. Hřibojedy a pozemku p. p. č. 1371 v k. ú. Litíč“, v kraji: 
Královéhradeckém, obci: Hřibojedy, Litíč, katastrálním území: Hřibojedy, Litíč, číslo 
hydrologického pořadí (dále jen č. h. p.): 1-01-04-0190-0-00, povodí vodního toku - 
Libotovský potok ve správě Povodí Labe, s.p. Hradec Králové, hydrogeologický rajon (dále jen 
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HGR): 425 Hořicko - miletínská křída, vodní útvar: číslo HSL_0420 – Trotina od pramene po 
ústí do Laber, orientační souřadnice stavby v systému S-JTSK: (X= 1022059, Y=638539). 
 
Druh a účel umísťované stavby: 
Stavební objekty: 
SO-01 Vodovod - řad A3-2, PE DN 63 o celkové délce 1057,7 m 
SO-02 ATS Hřibojedy 1, ATR 15,6 m2 
SO-03 Záložní zdroj a úpravna vody 56,2 m2 a objem úpravny vod 2 x 25 m3, přeložka SEK 
(Cetin) v délce 18 m 
SO-04 Vodojem, prodloužení řadu A3, PE DN 90 o celkové délce 559,4 m, vodojem 101 m2 a 
objem nádrže vodojemu 2 x 60 m3 
SO-05 Přípojka elektro pro vodojem o celkové délce 579,9 m 
SO-06 Přípojka elektro pro úpravnu o celkové délce 6,3 m  
 
Jedná se o vybudování nadzemního vodojemu s celkovým objemem 120 m3 nad obcí 
Hřibojedy, do kterého bude voda čerpána prostřednictvím nové ATS v centru obce 
Hřibojedy. Vodojem bude na vodovod napojený prodloužením řadu A3, který nyní končí 
v lokalitě Na Kopci. Stávající malá ATS Hřibojedy 2 pro lokalitu Na Kopci umístěná u čp. 62 
bude zrušena. Do nového vodojemu bude voda čerpána prostřednictvím nové ATS v centru 
obce Hřibojedy. Nová ATS bude umístěna v centru obce vedle stávajícího vrtu, který bude 
zařazen do systému jako další zdroj. To znamená, že tu bude vybudována úpravna vody, pro 
odstranění radonu a dusičnanů s kapacitou cca 0,5 l/s, v závislosti na dlouhodobé vydatnosti 
vrtu. Z úpravny vody bude provedeno výpustné zařízení PVC DN 200 zaústěné dle PD do 
bezejmenného vodního toku. Výstavbou úpravny vody dojde k vyvolání přeložky SEK ve 
správě CETIN. Budou předloženy kabely SEK v délce 18 m v souladu s požadavky správce sítě 
CETIN. Ze sedimentační (odpadní) jímky budou vypouštěny prací vody prostřednictvím nové 
kanalizace do potoka. Při výstavbě dojde ke styku s bezejmenným vodním tokem IDVT 
10168792 v ř. km cca 1,600. Na vodojemu bude umístěna anténní věž ve výšce 38,474 m n.t. 
v k. ú. Hřibojedy. Stávající vrt bude zrekonstruován na vrt průměru 305 mm, se zárubnicí 
HDPE 200/11,5 mm a hloubka vrtu činí 28 m. 
Oplocení vodojemu bude uchyceno na poplastované pozinkované sloupky 2500/48/2 mm. 
Sloupky budou založeny do betonového kotevního bloku v hloubce 800 mm pod terénem 
s osovou vzdáleností 3030 mm. Anténní věž bude osvětlena dle požadavků leteckého úřadu 
světlem umístěným na vrcholu věže. Anténní věž je ocelová válcová stavba průměru 5,7 m a 
výšky 38,5 m, která je objemově v průniku s válcem vodojemu na hloubku 1,15 m. Založení 
objektu vodojemu a anténní věže bude provedeno na vrtaných pilotách o průměru 900 mm. 
Na vodovodní síti budou umístěny celkem 4 ks proplachovacích podzemních hydrantů (1 ks 
na řadu A3 a 3 ks na řadu A3-2).  
 
Umístění stavby na pozemcích: 
Stavba vodního díla bude umístěna na pozemcích p. p. č. 1237, 1236, 95, 1015/2, 1051, 
1054, 1018, 1083, 1059, 1060, 1058, 1073, 1087/1 v k. ú. Hřibojedy a p. p. č. 1371 v k. ú. Litíč 
dle výkresových částí C.1, C.2.1, C.2.2 a bude provedena v rozsahu podle předložené 
projektové dokumentace vyhotovené projektantem Ing. Lubomírem Mackem, autorizovaný 
inženýr pro stavby vodního hospodářství (ČKAIT - 0005423). 
(orientační rozpočet stavby: 20 000 000 Kč bez DPH) 
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Pro provedení stavby vodního díla se podle ustanovení § 15 odst. 3 zákona č. 254/2001 
Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů a 
ustanovení § 94p zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu 
(stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů současně stanoví tyto podmínky a 
povinnosti: 
 

1) Stavba bude provedena podle projektové dokumentace ověřené vodoprávním 
úřadem ve vodoprávním řízení, která je přílohou tohoto rozhodnutí a bude zaslána 
po nabytí právní moci. Případné změny nesmí být provedeny bez předchozího 
povolení vodoprávního úřadu.  

2) Před zahájením stavby vodního díla bude na viditelném místě u vstupu na staveniště 
umístěn štítek „STAVBA POVOLENA“, který obdrží stavebník, jakmile rozhodnutí 
nabude právní moci. Štítek musí být chráněn před povětrnostními vlivy, aby údaje na 
něm uvedené zůstaly čitelné a ponechán na staveništi do kolaudace stavby vodního 
díla.  

3) Stavba rozšíření vodovodní infrastruktury v obci Hřibojedy bude umístěna v souladu 
s koordinační situací stavby (příloha C.1, v měřítku 1:10000), která je součástí 
předložené dokumentace pro vydání společného územního a stavebního řízení. Ve 
výkresu je zakreslen současný stav území, požadované umístění stavby, vyznačeny 
vazby na okolí, zejména vzdálenosti od hranic pozemku. 

4) Stavebník zajistí vytyčení prostorové polohy stavby v souladu se stavebním zákonem. 
5) Při provádění stavby je nutno dodržovat předpisy týkající se bezpečnosti práce, 

technických zařízení a dbát o ochranu zdraví osob na staveništi. Všichni pracovníci 
musí být prokazatelně proškoleni o bezpečnosti práce. 

6) Při provádění stavby budou dodrženy technické požadavky na stavby vodovodu, 
zejména vyhlášky č. 428/2001 Sb. v platném znění, kterou se provádí zákon č. 
274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně 
některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích). 

7) Při provádění stavby budou dodržena také ustanovení českých technických norem. 
8) Před prováděním vlastní stavby je třeba nechat vytyčit veškeré podzemní sítě: 

 
- ČEZ Distribuce, a. s. 
- GridServices , s. r. o. 
- Cetin, a. s. 

 
9) Stavba bude odborně instalována zhotovitelem v souladu s ustanovením § 160 

zákona č. 183/2006 Sb. stavebního zákona v platném znění dodavatelsky 
oprávněnou osobou. 

10) Podmínky stanovené ve vyjádření jednotlivých vlastníků nebo správců sítí jsou 
závazné a kopie těchto vyjádření je investor povinen prokazatelně (např. 
samostatným protokolem nebo zápisem do stavebního deníku) předat dodavateli 
stavby při předání stavby. 

11) Stavba vodního díla bude dokončena do 12/2023. 
12) Budou dodrženy podmínky ČEZ Distribuce, a.s. ve vyjádření ze dne 21.04.2021 pod 

značkou 001114605112 v tomto rozsahu: 
- Podmínkou pro zahájení činnosti v blízkosti zařízení distribuční soustavy, resp. 

v ochranném pásmu je platné sdělení o existenci zařízení v majetku společnosti 
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ČEZ Distribuce, a.s. pro výše uvedené zájmové území, které získáte 
prostřednictvím Geoportálu (geoportal.cezdistribuce.cz), při dodržení podmínek 
uvedených ve sdělení a v tomto vyjádření. 

- V dostatečném časovém předstihu před zahájením prací je nutné podat žádost o 
udělení souhlasu s činností a umístěním stavby v blízkosti zařízení distribuční 
soustavy, resp. v ochranném pásmu. Postup a formulář je k dispozici na 
www.cezdistribuce.cz. Při realizaci stavby je nutné se řídit podmínkami, které 
budou stanoveny v případě kladného posouzení podané žádosti. 

- Místa křížení a souběhy ostatních zařízení a staveb se zařízeními energetickými, 
komunikačními sítěmi pro elektronickou komunikaci nebo zařízeními technické 
infrastruktury musí být vyprojektovány a provedeny v souladu s platnými 
normami a předpisy, zejména s ČSN 33 2000-5-52, ČSN EN 50110-1, ČSN EN 
50341-1, ČSN EN 50423-3, ČSN 73 6005 a PNE 33 0000-6, PNE 33 3301, PNE 34 
1050. 

- V případě nadzemního vedení nn budou pro stavby a konstrukce dodrženy 
odstupové vzdálenosti uvedené v PNE 33 3302 a hranu výkopu doporučujeme při 
realizaci stavby umístit min. 1 m od základové části podpěrného bodu. 

- Při realizaci stavby nebo provádění související činnosti nesmí dojít v žádném 
případě k nebezpečnému přiblížení osob, věcí, zařízení nebo mechanismů a 
strojů k živým částem pod napětím, tj. musí být dodržena min. vzdálenost 1 m od 
živých částí zařízení nn, 2 m od vedení vn a 3 m od vedení vvn (dle PNE 33 000-6), 
pokud není větší vzdálenost stanovena v jiném předpisu (např. ČSN ISO 12480-1). 
V případě, že nebude možné tuto vzdálenost dodržet, je žadatel povinen požádat 
o vypnutí předmětného elektrického zařízení, případně o dočasné zaizolování 
vodičů nn. 

- Pracovníci provádějící práce budou prokazatelně poučeni o nebezpečí, které 
hrozí při nedodržení bezpečnostních předpisů. S ohledem na provádění prací 
v blízkosti zařízení distribuční soustavy, resp. v ochranném pásmu upozorňujeme 
na možnost nebezpečných vlivů od elektrického zařízení. Opatření proti těmto 
vlivům je na straně žadatele, dodavatele prací nebo jimi pověřených osobách. 
ČEZ Distribuce, a.s., nepřevezme žádnou zodpovědnost za případné škody, které 
vzniknou následkem poruchy nebo havárie elektrického zařízení za 
nepředvídaných okolností nebo nedodržením výše uvedených podmínek. 

- Stavbou nebude narušeno stávající uzemnění nadzemního vedení ani statika 
podpěrných bodů. Nebude-li možné toto dodržet je nutné situaci řešit formou 
přeložky zařízení distribuční soustavy ve smyslu § 47 zákona č. 458/2000 Sb., 
v platném znění. 

- Umístěním stavby nesmí dojít ke ztížení přístupu našich pracovníků a pracovníků 
námi pověřených firem k zařízení v majetku společnosti ČEZ Distribuce, a.s. Při 
případné úpravě povrchu nesmí dojít ke změně výškové nivelity země oproti 
současnému stavu. 

- Musí být dodrženy podmínky pro práce v ochranných pásmech zařízení, které 
jsou v platném znění k dispozici na www.cezdistribuce.cz, popř. jsou součástí 
vydaného sdělení o existenci zařízení v majetku společnosti ČEZ Distribuce, a.s. 

- Dojde-li k obnažení podzemního vedení nebo k poškození energetického zařízení, 
sítě pro elektronickou komunikaci nebo zařízení se sítí pro elektronickou 
komunikaci související nebo zařízení technické infrastruktury ve vlastnictví ČEZ 

http://www.cezdistribuce.cz/
http://www.cezdistribuce.cz/
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Distribuce, a.s., nahlaste nám prosím tuto skutečnost bezodkladně jako poruchu 
na bezplatnou linku 800 850 860. Poškození nebo mimořádné události 
způsobené na zařízení žadatelem, dodavatelem prací nebo jimi pověřenými 
osobami budou opraveny na náklady viníka. Zahrnutí poškozených míst 
podzemního vedení může být provedeno pouze po souhlasu vydaném 
společností ČEZ Distribuce, a.s. 

13) Budou dodrženy podmínky Cetinu, a. s. ve vyjádření ze dne 05.11.2020 pod č.j.:  
812159/20 a ve vyjádření ze dne 01.09.2021 pod č.j.: 776226/21 v tomto rozsahu: 

 
- (I) Na žadatelem určeném a vyznačeném zájmovém území se vyskytuje SEK 

společnosti Česká telekomunikační infrastruktura, a.s. 
- (II) Společnost Cetin a. s. za podmínky splnění bodu (III) tohoto vyjádření 

souhlasí, aby stavebník a/nebo žadatel, je-li stavebníkem v zájmovém území 
vyznačeném v žádosti provedl stavbu a/nebo činnosti povolené příslušným 
správním rozhodnutím vydaném dle stavebního zákona. 

- (III) Stavebník a/nebo žadatel, je-li stavebníkem je povinen (i) dodržet tyto níže 
uvedené podmínky, které byly stanovené POS, tak jak je tento označen ve 
Všeobecných podmínkách ochrany SEK (žádné specifické podmínky nebyly 
uvedeny) a (ii) řídit se Všeobecnými podmínkami ochrany SEK, které jsou 
nedílnou součástí Vyjádření. 

- (IV) Pro případ, že bude nezbytné přeložení SEK, zajistí vždy takové přeložení 
SEK její vlastník, společností Cetin a. s. Stavebník, který vyvolal překládku SEK je 
dle ustanovení § 104 odst. 17 zákona o elektronických komunikacích povinen 
uhradit společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a. s. veškeré náklady 
na nezbytné úpravy dotčeného úseku SEK, a to na úrovni stávajícího 
technického řešení. 

- (V) Pro účely přeložení SEK dle bodu (IV) tohoto vyjádření je stavebník povinen 
uzavřít se společností Cetin a. s. smlouvu o realizaci překládky SEK. 

- Kontaktní osobou a smlouvu o dílo k realizaci překládky SEK s vámi uzavře 
specialista pro výstavbu sítě p. Cirkl Tomáš tel.č. 724066486, 
tomas.cirkl@cetin.cz. V případě řešení přeložek u metalických kabelů a 
optických kabelů, je nutno uzavřít smlouvu o provedení přeložky SEK 
s vlastníkem SEK min. 90 pracovních dní před zahájením zemních prací 
v ochranném pásmu SEK. SEK je nutno v místech křížení s novými 
komunikacemi, zpevněnými plochami, vjezdy na pozemek, parkovacím stáním, 
autobusovým zálivem, oplocením s podezdívkou apod. uložit do chráničky 
s přesahem na každou stranu 0,5 m při dodržení prost. normy ČSN 73 6005.SEK 
nesmí být uložena pod stavbou pevně spojenou se zemí, dále nesmí být 
uložena podélně v pojízdné ploše a pod obrubníkem s betonovou patkou. Při 
uložení IS do souběhu s trasou SEK je nutno dodržet doporučení prost. normy 
ČSN 73 6005. IS nesmí být v souběhu uloženy nad SEK.  

- Při činnosti v blízkosti vedení SEK je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, 
povinen respektovat ochranné pásmo SEK tak, aby nedošlo k poškození nebo 
zamezení přístupu k SEK. Před zahájením prací v ochranném pásmu SEK, je 
nutno prokazatelně ověřit umístění SEK. Ve společné kynetě může být více 
prvků. Stavební k, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn užívat, 
přemisťovat a odstraňovat technologické, ochranné a pomocné prvky SEK 

mailto:tomas.cirkl@cetin.cz
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(chráničky, desky, ochr. folie apod.). V případě poškození nebo odstranění, je 
povinen tyto prvky doplnit v plném rozsahu. V místech nových vjezdů a 
parkovacích stání uložte kabelové vedení do chrániček. Založte rezervní 
chráničku PE 110 mm. Chráničky uložte tak, aby přesahovaly alespoň 0,5 m za 
okraj zpevněné pojížděné plochy.  

- V místech spojek a odbočení kabelové trasy nezřizujte souvislé pojízdné plochy. 
Nad kabelovou trasou neukládejte podélně obrubníky, ani jejich betonový 
základ. Zpevněné povrchy nad kabelovou trasou provedťe tak, aby povrch nad 
kabelovou trasou byl rozebíratelný. Podmínkou pro provedení stavby je 
přeložení kabelové trasy/zařízení SEK. Trasu přeložky zapracujte a zakreslete do 
PD stavby. CETIN je oprávněn ke zpracování realizační PD překládky. Stavbu 
překládky SEK zahrňte do správního rozhodnutí, kterým je povolována stavba, 
která překládku SEK vyvolala. CETIN zajistí realizaci překládky SEK. Provedení 
překládky SEK objednáte u CETIN objednávkou a po potvrzení objednávky 
CETIN zajistí provedení překládky SEK na náklady toho, kdo překládku vyvolal. 
Cena za provedení překládky SEK bude stanovena v objednávce a řídit se 
všeobecnými podmínkami ochrany SEK, které jsou nedílnou součástí vyjádření. 

 
14) Budou dodrženy podmínky v koordinovaném závazném stanovisku ze dne 

10.05.2021 pod č.j.: MUDK-OŽP/25256-2021/nyp 10366-2021. 
15) Budou dodrženy podmínky provozovatele vodovodu v obci Hřibojedy tj. 

Vodohospodářské služby RT, s. r. o. ve vyjádření ze dne 20.07.2021 v tomto rozsahu: 
- Stavba bude postavena dle PD a bude povolena v souladu se stavebním zákonem 

č. 183/2006 Sb. 
- Před uvedením nových řadů a objektů do provozu budou provozovateli doloženy 

protokoly o provedeném proplachu a desinfekci, o tlakové zkoušce vodovodního 
potrubí a zaměření vodovodního potrubí. 

- Provozovatel si vyhrazuje právo účastnit kontrolních prohlídek stavby. Termín 
mu bude stavebník písemně oznamovat 14 dní předem. 

- Stavebně montážní práce bude provádět osoba – firma oprávněná k těmto 
úkonům, za účasti zástupce provozovatele, po provedení vytyčení sítí a v souladu 
s ČSN. Termín prací bude oznámen provozovateli 7 dní před zahájením prací. 

- Jakýkoliv zásah do stávajícího veřejného vodovodu bude prováděn pouze 
provozovatelem nebo za jeho přítomnosti a to po předběžném projednání a 
s jeho souhlasem. 

- Provedení prací týkajících se vodovodu bude odsouhlaseno provozovatelem před 
zásypem. O převzetí místa napojení na stávající veřejný vodovod bude sepsán 
protokol. 

- Při výstavbě musí být učiněna taková opatření, aby nedocházelo ke kontaminaci 
a zanášení vodovodu. 

- Před uvedením nového řadu do provozu bude provedený proplach a desinfekce 
potrubí a bude o tom sepsán protokol. 

- Potrubí bude v celé délce uložené v nezámrzné hloubce. Pod komunikací bude 
min. krytí 1,5 m. 

- Vodovodní potrubí bude z PE trubek spojované elektrotvarovkami. Pro napojení 
na stávající potrubí vodovodu budou použité mechanické jištěné spojky. 
Ovládání uzávěrů bude teleskopickými zemními soupravami. 
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- Sedimentační jímka na odpadním potrubí z úpravny vody musí být upravena 
tak, aby při nátoku prací vody nedocházelo k víření a vyplavování sedimentu do 
odtoku. Vzhledem k tomu, že se jedná o vypouštění odpadních vod, je nutné 
do PD zakomponovat podmínky dotčených orgánů a organizací. Projekt musí 
řešit i způsob likvidace sedimentu z jímky tak, aby byly splněné veškeré 
podmínky platné legislativy. 

- Podlahy suterénů ATS a úpravny vody budou vyspádovány k jímkám, ze kterých 
bude možné odčerpávat případnou vodu vyteklou na podlahy. 

- Doporučujeme instalovat do vrtu sledování úrovně hladiny vody.  
- Přenosy provozních dat budou průběžné, zajištěné telemetrickými jednotkami 

stejného typu, jaký je již ve vodovodním systému využívaný. Systém přenosu dat 
musí provozovateli umožňovat vzdálené nastavování mezních a řídících hodnot 
provozních dat. Vybrané mezní hodnoty budou po dosažení okamžitě odesílané 
na vodárenský dispečink provozovatele. 

- Hygienické zabezpečení vody v úpravně vody bude prováděné až za 
akumulačními nádržemi podle vodoměru na odtoku z nich. 

- Před uvedením nového vodovodu do provozu budou provozovateli doloženy 
protokoly o tlakových zkouškách vodovodního potrubí, zkoušky vodotěsnosti 
všech nádrží, protokol o funkčnosti vytyčovacího vodiče a geodetické zaměření 
celé stavby.  

- Před zahájením stavebních prací musíte požádat naší firmu nebo námi 
pověřeného zástupce o vytyčení polohy podzemního vedení v terénu. Vytyčení 
bude provedeno na základě objednávky a veškeré náklady na práce související 
s určením polohy vedení půjdou na vrub stavebníka. 

- Před zahájením zemních prací je nutné ověřit přesnou polohu zařízení ručně 
kopanými sondami. Všichni pracovníci, kteří budou provádět práce v blízkosti 
našeho zařízení, musí být prokazatelně seznámeni s jeho existencí. 

- Zemní práce ve vzdálenosti menší než 1,0 m od vnějšího líce vodovodního 
potrubí budou prováděné ručně a se zvýšenou opatrností tak, aby nedošlo 
k poškození vodovodu.  

- Při všech stavebních pracích je nutné zajistit dodržování platných předpisů a 
norem, zejména pak ČSN 73 6005 Prostorové uspořádání sítí. 

- Pokud dojde při provádění zemních prací k obnažení podzemního vedení v naší 
správě, musí být toto řádně zajištěno proti možnému poškození.  

- Každé poškození zařízení v naší správě je nutné neprodleně oznámit naší firmě 
na telefonní číslo 499 426 515, příp. na email: info@vhs-rt.cz. 

- Před záhozem obnaženého zařízení v naší správě je povinností investora, příp. 
dodavatele stavby, přizvat našeho pracovníka ke kontrole dodržení výše 
uvedených podmínek a ke kontrole uložení našeho zařízení s ohledem na 
prováděnou stavbu. 

- Upozorňujeme, že dotčené podzemní sítě jsou pod režimem ochranného pásma 
dle zákona č. 274/2001 Sb. v platném znění (zákon o vodovodech a kanalizacích). 
Vymezené ochranné pásmo pro vodovodní řad do průměru 500 mm včetně je 
1,5 m na každou stranu od vnějšího líce potrubí a nad 500 mm je 2,5 m. Výjimku 
z ochranných pásem může povolit v odůvodněných případech vodoprávní úřad. 

- V trase vodovodního potrubí nebudou umisťovány skládky materiálu a objekty 
zařízení staveniště.  

mailto:info@vhs-rt.cz
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- V místech, kde bude v nezpevněném terénu pojíždět stavební mechanizace 
v trase vodovodního potrubí, bude provedeno provizorní zpevnění povrchu 
terénu silničními panely. 

- V ochranném pásmu vodovodního řadu nebudou vysazovány žádné stromy ani 
vzrůstné keře, které by mohly svým kořenovým systémem ohrozit provoz a 
údržbu vodovodu. 

- V ochranném pásmu vodovodního řadu se nebudou umisťovat žádné konstrukce 
nebo podobná zařízení a nebudou zde prováděny žádné zemní práce ani terénní 
úpravy bez předchozího písemného souhlasu provozovatele.  

16) Budou dodrženy podmínky Policie ČR, územního odboru Trutnov ve vyjádření ze dne 
08.07.2021 pod č.j.: KRPH-34546/Čj-2021-051006-VJ v tomto rozsahu: 
- Zvláštní užívání pozemních komunikací a případné uzavírky a omezení 

v souvislosti s prováděním prací v profilu pozemních komunikací, nebo v jejich 
těsné blízkosti, musí být společně s přechodným dopravním značením pracovních 
míst povoleno příslušným silničním správním úřadem, případně úřadem obce 
s rozšířenou působností.  

- Požadujeme, aby v dostatečném předstihu před realizací předložil zhotovitel 
dopravnímu inspektorátu návrh přechodného dopravního značení pro označení 
pracovních míst na pozemních komunikacích nebo v jejich blízkosti, jako podklad 
pro vyjádření k stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci, ve 
smyslu ust. § 77 odst. 2 písm. b) zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních 
komunikacích a vyjádření k zvláštnímu užívání pozemní komunikace, ve smyslu 
usta. § 25 odst. 6 písm. c) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve 
znění pozdějších předpisů. 

17) Budou dodrženy podmínky Sekce nakládání s majetkem Ministerstva obrany, odbor 
ochrany územních zájmů a státního odborného dozoru ve vyjádření ze dne 
28.04.2021 pod značkou 111644/2021-1150-OÚZ-BR v tomto rozsahu: 
- Anténní věž vodojemu bude v souladu s ustanovením vojenského předpisu Let-1-

6/L-14 Vojenská letiště (leteckého předpisu L14 Letiště) světelně označen 
zdvojeným překážkovým návěstidlem nízké svítivosti typu B, které bude 
umístěno co možná nejblíže k vrcholu rozhledny a bude v provozu nepřetržitě 24 
hodin. 

- Použité překážkové návěstidlo musí být schváleno odborem dohledu nad 
vojenským letectvím, sekcí dozoru a kontroly MO nebo Úřadem pro civilní 
letectví a musí mít vydané osvědčení typové způsobilosti leteckého pozemního 
zařízení. 

- V průběhu kolaudačního řízení (před vydáním kolaudačního souhlasu) zašle 
investor MO písemné potvrzení o tom, že stavba je světelně označena.  

18) Budou dodrženy podmínky Muzea Podkrkonoší v Trutnově ve vyjádření ze dne 
29.06.2021 v tomto rozsahu: 
- Nejméně v předstihu 21 dní před zahájením stavebních prací stavebník oznámí 

svůj záměr Archeologickému ústavu AV ČR, v.v.i. Letenská 4, 110 00 Praha 1 (dle 
§ 22 odst. 2 zákon 20/1987 Sb.). 

- Stavebník před zahájením stavebních prací kontaktuje s předstihem nejméně 21 
dní organizaci oprávněnou k provádění archeologických výzkum§ (§21, zákon 
20/1987 Sb.), které zašle dokumentaci ke stavbě podle konkrétního požadavku a 
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uzavře s touto organizací dohodu o provedení záchranného archeologického 
výzkumu na stavbě dle § 22, odst. 1 zákona 20/1987 Sb. 

- Stavebník v souladu s § 22 odst. 2 umožní oprávněné organizaci provést na 
základě uzavřené dohody o provedení záchranného archeologického výzkumu 
záchranný výzkum. 

19) Budou dodrženy podmínky správce vodního toku a správce povodí tj. Povodí Labe, 
státní podnik Hradec Králové ve vyjádření ze dne 16.04.2021 pod č.j.: 
PLa/2021/013467 v tomto rozsahu: 
- Vyústní objekt bude proveden tak, aby nezasahoval do průtočného profilu 

vodního toku a spodní hrana vyústění byla umístěna min. 0,2 m nad běžnou 
hladinou. Dále pak samotná vyústní trubka bude situována mírně šikmo po 
směru proudění v toku. 

- Požadujeme technologii prací volit tak, aby byla minimalizována rizika vzniku 
znečištění povrchových vod. 

- Zahájení a ukončení prací bude předem oznámeno na Povodí Labe, s.p. -  
provozní středisko Hradec Králové – Ing. Jana Popelková, telefon 777 365 400: 
poplekova@pla.cz a zástupce provozního střediska bude před kolaudací přizván 
ke kontrole v blízkosti vodního toku. 

20) Stavba nebude užívána bez kolaudačního souhlasu. Kolaudační souhlas bude vydán 
na základě žádosti a příloh uvedených ve vyhlášce č. 503/2006 Sb., o podrobnější 
úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu po proběhnutí 
jednoročního zkušebního provozu na úpravnu vody.  

21) Do doby konání závěrečné kontrolní prohlídky budou na pozemcích dotčených 
stavbou provedeny terénní úpravy v plném rozsahu. 

22) Při provádění stavby v komunikacích musí být trvale zajištěna průjezdnost pro 
požární vozidla ke stávajícím objektům a vodním zdrojům. 

23) Při převodu nebo přechodu majetku, se kterým je spojeno toto povolení, je nutné, 
aby dosavadní oprávněný upozornil nového nabyvatele na povinnost oznámit (podle 
ustanovení § 11 odst. 1 vodního zákona č. 254/2001 Sb. v platném znění) tuto 
skutečnost příslušnému vodoprávnímu úřadu ve lhůtě 2 měsíců ode dne, kdy 
k převodu nebo přechodu došlo.  

 
Toto rozhodnutí o povolení stavby pozbývá dle ustanovení § 115 odst. 4 stavebního zákona 
ve znění pozdějších předpisů platnosti, jestliže stavba nebude zahájena do dvou let ode dne 
nabytí právní moci tohoto rozhodnutí. 
 
Žadatel (účastník řízení dle § 27 odst. 1 písm. a) správního řádu a § 94k písm. a) stavebního 
zákona): 
Obec Hřibojedy, Hřibojedy čp. 60, 544 01 Dvůr Králové nad Labem 
v zastoupení na základě plné moci: 
Aquion, s. r. o., Osadní 324/12a, 170 00 Praha 7 
 
Další účastníci společného územního a stavebního řízení pro povolení stavby vodního díla 
(účastník řízení dle § 27 odst. 2, 3 správního řádu, dle § 94k písm. b), c), d) stavebního 
zákona): 
ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín 
Cetin, a. s., Českomoravská 2510/19, Libeň, 190 00 Praha 9 

mailto:poplekova@pla.cz
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Vodohospodářské služby RT, s. r. o., Horní Lánov čp. 61, 543 41 Lánov 
Povodí Labe, s. p., Víta Nejedlého čp. 951, 500 03 Hradec Králové 
Muzeum Podkrkonoší v Trutnově, Školní čp. 150, 541 01 Trutnov 
Vratislav Hlava (20.06.1985), Hřibojedy čp. 41, 544 01 Dvůr Králové nad Labem 
Správa silnic Královéhradeckého kraje, Kutnohorská 59/23, Plačice, 500 04 Hradec Králové 
 
Další účastníci společného územního a stavebního řízení pro společné povolení stavby 
vodního díla (účastník řízení dle § 27 odst. 2, 3 správního řádu a § 94k písm. e) stavebního 
zákona), veřejnou vyhláškou: 
Podle § 94l odst. 3 stavebního zákona se v případě řízení s velkým počtem účastníků 
v oznámení o zahájení řízení a v dalších úkonech řízení účastníci řízení podle ustanovení § 
94k písm. e) stavebního zákona identifikují označením pozemků a staveb evidovaných 
v katastru nemovitostí přímo dotčených vlivem záměru) 
 
Pozemkové parcely: p. p. č. 1006, 1003, 1002, 1393, 1055, 1052, 1050, 1053, 1057, 386/2, 
407, 1070, 386/5, 386/3, 386/4, 1072, 385/2, 1080, 1079, 1078, 1074, 1421, 61, 1398, 1371, 
97, 105/1, 105/2, 91 v k. ú. Hřibojedy a p. p. č. 1258/1, 28/1 v k. ú. Litíč 
 
Stavební parcely: 13/1, 13/2, 12/1, 12/2, 11, 14/3, 9/3, 7, 131, 21, 23, 58, 59, 71, 41, 60/1 
v k. ú. Hřibojedy.  
 

II. vydává povolení k nakládání s vodami 
 
podle ustanovení § 8 odst. 1 písm. c) zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých 
zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů k nakládání s vodami - vypouštění 
odpadních vod do vod povrchových z vodního díla „Úpravna vody na pozemku p. p. č. 95 
v k. ú. Hřibojedy“, v kraji: Královéhradeckém, obci: Hřibojedy, katastrálním území: 
Hřibojedy, č. h. p. 1-01-04-0190-0-00, HGR: 425 Hořicko - miletínská křída, do bezejmenného 
toku (IDVT 10168792) ve správě Povodí Labe, s. p. Hradec Králové, ř. km 1,600, vodní útvar: 
číslo HSL_0420 - Trotina od pramene po ústí do Laber, orientační souřadnice stavby 
v systému S-JTSK: (X=1022059, Y=638539). 
 
v množství:  
max.: 1,5 l/s 
průměrně: 0,66 l/s                               11,67 m3/měsíc             140 m3/rok 
 

v kvalitě „p“ (mg/l) „m“ (mg/l) bilance v kg/rok 

Nerozpuštěné látky 25 35 3,5 

CHSKCr 30 50 4,2 

 
Hodnota „p“ - přípustná hodnota koncentrací pro rozbory směsných vzorků vypouštěných 
odpadních vod 
Hodnota „m“ - maximálně přípustná hodnota koncentrací pro rozbory prostých vzorků 
vypouštěných odpadních vod 
 
 
 



MUDK-OŽP/65432-2021/sea 21763-2021 

11 
 

Popis nakládání s vodami: 
Prací vody jsou shromažďovány v akumulační (sedimentační) jímce, osazeny a vypouštěny 
z úpravny vody do vodního toku (bezejmenný tok) prostřednictvím nové kanalizace.  
 
Účel povoleného nakládání s vodami: 
Vypouštění prací vody z úpravny vody v obci Hřibojedy do vodního toku (bezejmenný tok). 
 

Platnost tohoto povolení k vypouštění odpadních vod je omezena na 10 let od nabytí 
právní moci tohoto rozhodnutí. 

 
Pro povolení k nakládání s vodami k vypouštění odpadních vod se podle ustanovení § 9 
odst. 1 vodního zákona ve znění pozdějších předpisů současně stanoví tyto podmínky a 
povinnosti: 
 

1. Oprávněný bude dbát o řádný provoz a údržbu všech vodních děl a zařízení   
umožňujících nakládání s vodami podle tohoto povolení a schváleného provozního 
řádu. 

2. Změny v množství a kvalitě vypouštěné odpadní vody musí být oznámeny 
vodoprávnímu úřadu. 

3. Při převodu nebo přechodu majetku, se kterým je spojeno toto povolení, je nutné, 
aby dosavadní oprávněný upozornil nového nabyvatele na povinnost oznámit podle § 
11 odst. 1 vodního zákona ve znění pozdějších předpisů, tuto skutečnost příslušnému 
vodoprávnímu úřadu ve lhůtě 2 měsíců ode dne, kdy k převodu nebo přechodu došlo. 

4. Pro posouzení dodržení hodnot vypouštěného znečištění z nové úpravny vody, 
stanovených jako „p“ s četností minimálně 4 x za rok na odtoku z úpravny vody 
budou odebírány dvouhodinové směsné vzorky získané sléváním 8 dílčích vzorků 
stejného objemu v intervalu 15 minut (vzorek typu „A“), jejich odběry a rozbory 
budou zajištěny odbornou laboratoří (seznam zveřejňuje Ministerstvo životního 
prostředí ve svém Věstníku) dle uvedených technických norem pro stanovení daného 
ukazatele, na které se vztahuje akreditace oprávněné laboratoře. Maximální 
přípustná hodnota koncentrace „m“ nesmí být překročena. Mimo limitovaných 
ukazatelů budou sledovány ukazatele Cl- a N-NO3

-. 
5.  Měření objemu vypouštěných vod bude prováděno nepřímo - odečtem z vodoměru 

(1x ročně) nebo odhadem ze směrných čísel roční spotřeby vody (ustanovení § 29 až 
31 vyhlášky č. 428/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech 
a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o 
vodovodech a kanalizacích), ve znění pozdějších předpisů). O měření budou 
prováděny záznamy do provozního deníku ČOV. 

6. Každoročně budou do 31. ledna zasílány vodoprávnímu úřadu a příslušnému správci 
povodí (Povodí Labe, s. p.) za minulý rok a jeho každé čtvrtletí tabulkový přehled 
množství vypouštěných odpadních vod a přehled výsledků předepsaných rozborů 
včetně vyhodnocení ročního bilančního množství vypouštěného znečištění 
v limitovaných ukazatelích.  

 
Účastníkem vodoprávního řízení je dle § 27 odst. 1 písm. a) správního řádu: 
Obec Hřibojedy, Hřibojedy čp. 60, 544 01 Dvůr Králové nad Labem 
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v zastoupení na základě plné moci: 
Aquion, s. r. o., Osadní 324/12a, 170 00 Praha 7 
 
a další účastníci vodoprávního řízení pro povolení k vypouštění odpadních vod do vod 
povrchových dle § 27 odst. 2 správního řádu a § 115 odst. 4, 5 vodního zákona: 
Obec Hřibojedy, Hřibojedy čp. 60, 544 01 Dvůr Králové nad Labem 
Povodí Labe, s. p., Víta Nejedlého čp. 951, 500 03 Hradec Králové 
 

III. povolení k nakládání s podzemními vodami 
 

podle ustanovení § 8 odst. 1 písm. b) bod 1. zákona č.254/2001 Sb., o vodách a o změně 
některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů k nakládání s podzemními 
vodami - k jejich odběru ze stávajícího vodního zdroje s označením „Vrtaná studna na 
pozemku p. p. č. 95 v k. ú. Hřibojedy“, v kraji: Královéhradeckém, obci: Hřibojedy, 
katastrálním území: Hřibojedy, č. h. p.: 1-01-04-0190-0-00, HGR 425 Hořicko - miletínská 
křída, povodí vodního toku - Libotovský potok ve správě Povodí Labe, s. p. Hradec Králové, 
vodní útvar podzemních vod: 42500 - Hořicko - miletínská křída, v tomto rozsahu: 
 
Průměrný povolený odběr:                           0,3              l/s  
Maximální povolený odběr:                            0,5              l/s 
Maximální měsíční povolený odběr:         812,5        m3/měsíc 
Roční povolený odběr:                                9750           m3/rok 
Počet měsíců v roce, kdy se odebírá            12           měsíců 
 
Původ odebírané vody: obzor podzemních vod z bazálního křídového kolektoru A (cenoman) 
Typ odběrného objektu: vrtaná studna 
Velikost zásobovaného spotřebiště:  cca 250 obyvatel 
Orientační souřadnice povoleného odběru podzemní vody: X=1007477, Y=651691 
 
Popis nakládání s vodami: 
Vrt na pozemku p. p. č. 95 v k. ú. Hřibojedy byl vyvrtán v roce 2001 do hloubky 30 m. Vrtné 
práce byly provedeny společností POŽI s. r. o. Dlouhodobá čerpací zkouška byla provedena 
ve dnech 9.10. až 29.10.2001. V roce 2020 byla myšlenka využití vrtu HG-1 jako záložního 
zdroje hromadného zásobování obce Hřibojedy obnovena. V roce 2020 proběhla nová 
dlouhodobá čerpací zkouška ve dnech 05.02. až 19.02.2021 na vrtu HG-1, na kterou navázala 
stoupací zkouška v rozsahu 7 dní (19.02. až 26.02.2021). Vydatnost zdroje činí max. 0,5 l/s.  
 
Účel povoleného nakládání s podzemními vodami: 
Vodní zdroj bude sloužit jako záložní zdroj pro zásobování obyvatelstva pitnou vodou v obci 
Hřibojedy. 
Vodní značka (cejch): Ne                                                                                       
K místnímu odběru není stanoveno ochranné pásmo vodního zdroje 1. a 2. stupně. 
Povolení k odběru podzemní vody je vydáváno bez ohledu na jakost podzemní vody v místě 
tohoto povoleného nakládání. 
 

Doba platnosti povolení k nakládání s vodami pro odběr podzemní vody je omezena na 
dobu 5 let od nabytí právní moci rozhodnutí. 
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Pro povolení k nakládání s vodami k odběru podzemní vody se podle ustanovení § 9 odst. 
1 vodního zákona ve znění pozdějších předpisů současně stanoví tyto podmínky a 
povinnosti: 
 

1. Oprávněný bude dbát o řádný provoz a údržbu vodního díla a zařízení umožňující 
nakládání s vodami podle tohoto povolení. 

2. Při převodu nebo přechodu majetku, se kterým je spojeno toto povolení, je nutné, 
aby dosavadní oprávněný upozornil nového nabyvatele na povinnost oznámit podle 
ustanovení § 11 odst. 1, zákona č. 254/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů, tuto 
skutečnost příslušnému vodoprávnímu úřadu ve lhůtě 2 měsíců ode dne, kdy 
k převodu nebo přechodu došlo. 

3. Změny v množství odebírané vody musí být oznámeny vodoprávnímu úřadu. 
4. Odběr podzemních vod bude měřen zařízením odběratele, jehož správnost měření je 

ověřena. 
5. Odběratel podzemních vod je podle ustanovení § 10 odst. 1 zák. č. 254/2001 Sb., o 

vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů 
povinen měřit množství odebíraných podzemních vod. 

6. Způsob a četnost měření odebíraných podzemních vod musí být v souladu 
s vyhláškou č. 20/2002 Sb. 

7. Množství odebíraných podzemních vod je odběratel povinen podle příslušných 
ustanovení každoročně do 31. ledna následujícího roku hlásit pro potřeby vodní 
bilance. Hlášení pro potřeby vodohospodářské bilance dle ustanovení § 22 odst. 2 
zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve 
znění pozdějších předpisů, se podává prostřednictvím integrovaného systému plnění 
ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí (ISPOP). 

8. Odběrem nesmí dojít k negativnímu ovlivnění okolních odběrů, vodních a na vodu 
vázaných ekosystémů a případných dalších odběrů sloužících pro hromadné 
zásobování obyvatelstva vodou. 

9. Bude stanoveno ochranné pásmo vodního zdroje I. stupně nejpozději do 1 roku ode 
dne postavení celé stavby vodního díla.  

 
Účastníkem vodoprávního řízení je dle § 27 odst. 1 písm. a) správního řádu: 
Obec Hřibojedy, Hřibojedy čp. 60, 544 01 Dvůr Králové nad Labem 
v zastoupení na základě plné moci: 
Aquion, s. r. o., Osadní 324/12a, 170 00 Praha 7 
 
a další účastníci vodoprávního řízení pro povolení k odběru podzemní vody dle § 27 odst. 2 
správního řádu a § 115 odst. 4, 16 vodního zákona: 
Obec Hřibojedy, Hřibojedy čp. 60, 544 01 Dvůr Králové nad Labem 
 

IV. povoluje zkušební provoz 
 

podle ustanovení § 15 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní 
zákon), ve znění pozdějších předpisů a ustanovení § 124 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o 
územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů stavby 
vodního díla „Úpravna vody na p. p. č. 95 v k. ú. Hřibojedy“, v kraji: Královéhradeckém, 
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obci: Hřibojedy, katastrálním území: Hřibojedy, č. h. p. 1-01-04-0190-0-00, HGR: 425 Hořicko 
- miletínská křída, do bezejmenného toku (IDVT 10168792) ve správě Povodí Labe, s. p. 
Hradec Králové, vodní útvar: číslo HSL_0420 - Trotina od pramene po ústí do Laber, 
orientační souřadnice stavby v systému S-JTSK: (X= 1022268, Y=638544). 
 
Pro provedení zkušebního provozu stavby výše uvedeného vodního díla se podle 
ustanovení § 124 odst. 1 zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu 
(stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů současně stanoví tyto podmínky a 
povinnosti: 
 

• Zkušební provoz stavby vodního díla se povoluje v délce trvání na dobu 1 roku za 
účelem (vyhodnocení) funkčnosti a vlastností provedené stavby, způsobilosti stavby 
k bezpečnému užívání a dodržení podmínek ve společném stavebním povolení a to i 
v nepříznivém zimním období. 

• Roční zkušební provoz bude vyhodnocen v závěrečné zprávě odbornou firmou. 
Zkrácené rozbory pitné vody budou prováděny 1 x za 3 měsíce v době zkušebního 
provozu a 1 x úplný rozbor pitné vody v době zkušebního provozu včetně stanovení 
radonu.  

• Před uvedením do zkušebního provozu budou předloženy vodoprávnímu úřadu při 
kontrolní prohlídce tyto doklady: 
- předávací protokol mezi dodavatelem a investorem stavby  
- kopii oprávnění dodavatele provádět vodohospodářské stavby 
- doklad o zkoušce vodotěsnosti vodovodního potrubí, nádrží vodojemu 
- dokumentace skutečného provedení stavby (v případě drobných změn oproti 

projektové dokumentaci), potvrzenou oprávněnou osobou (autorizace 
Vodohospodářské stavby), potvrzenou projektantem, investorem, 
provozovatelem a dodavatelem stavby 

- prohlášení o shodě na použitý trubní materiál  
- stavební deník 
- doklad o zaměření stavby vodovodu, vodojemu, ATS, vrtu a úpravny vody (JTSK a 

Bpv), včetně vazby na pozemkové parcely 
- zápis o provedené kontrole podzemního zařízení - ČEZ Distribuce, a. s. 
- vyjádření CETINU k přeložce u úpravny vody 
- osvědčení o shodě na použitý trubní materiál vodojemu, vodovodu (nezávadnost 

použitých výrobků přicházejících do styku s pitnou vodou) 
- potvrzení zhotovitele o funkčnosti ovládacích armatur vodovodu 
- potvrzení zhotovitele o provedeném proplachu potrubí vodovodu 
- rozbor vzorku pitné vody - úplný rozbor vzorku pitné vody odebraný a 

zpracovaný akreditovanou nebo autorizovanou laboratoří, odběrové místo -  
úpravna vody 

- revize elektrozařízení 
- souhlasné stanovisko Krajské hygienické stanice ke kolaudaci vodovodu 

s uvedením do zkušebního provozu úpravny vody 
- stanoviska správce vodního toku tj. Povodí Labe, s. p. Hradec Králové k vyústění 

do potoka (viz vyjádření ze dne 16.04.2021 pod č.j.: PLa/2021/013467 - Ing. Jana 
Popelková, telefon 777 365 400, email: popelkova@pla.cz 
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- stanovisko Sekce nakládání s majetkem Ministerstva obrany k anténní věži 
vodojemu 

- stanovisko provozovatele vodovodu firmy VHS RT, s. r. o. Lánov ke zkušebnímu 
provozu úpravny vody 

- provozní řád pro zkušební provoz vodovodu a úpravny vody odsouhlasený 
Krajskou hygienickou stanicí 

 

• Po ukončení a vyhodnocení zkušebního provozu požádá oprávněný o povolení 
vodoprávního úřadu k užívání stavby (kolaudační souhlas). Investor předloží společně 
s žádostí o povolení k užívání stavby (kolaudační souhlas) vodního díla tyto doklady: 
- vyhodnocení zkušebního provozu úpravny vody zpracované odbornou firmou 
- provozní řád na vodovod a úpravnu vody pro trvalý provoz schválený Krajskou 

hygienickou stanicí 

• Stavbu vodního díla lze trvale užívat na základě kolaudačního souhlasu podle 
ustanovení § 122 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu 
(stavební zákon), k jehož vydání je na základě žádosti oprávněného příslušný MěÚ 
Dvůr Králové nad Labem, odbor životního prostředí, vodoprávní úřad. 

 
Odůvodnění 

 
Městský úřad Dvůr Králové nad Labem, odbor životního prostředí, vodoprávní úřad obdržel 
dne 19.07.2021 pod č.j.: MUDK-OŽP/65432-2021/sea 21763-2021 žádost žadatele: Obec 
Hřibojedy, Hřibojedy čp. 60, 544 01 Dvůr Králové nad Labem (IČO 00581011) v zastoupení na 
základě plné moci: Aquion, s. r. o., Osadní 324/12a, 170 00 Praha 7 (IČO 49101340) o vydání 
společného povolení na stavbu vodního díla „Rozšíření vodovodní infrastruktury v obci 
Hřibojedy - stavba vodojemu s anténní věží, vodovod řad A3-2, ATS Hřibojedy 1, záložní zdroj 
vody a úpravna vody, prodloužení řadu A3, přípojka elektro pro vodojem a úpravnu vody na 
pozemcích p. p. č. 1237, 1236, 95, 1015/2, 1051, 1054, 1018, 1083, 1059, 1060, 1058, 1073, 
1087/1 v k. ú. Hřibojedy a p. p. č. 1371 v k. ú. Litíč a žádost o povolení k odběru podzemní 
vody z vrtu na p. p. č. 95 v k. ú. Hřibojedy“ včetně žádosti o povolení k vypouštění odpadních 
vod do vod povrchových (pracích vod z nové úpravny vody). Dnem podání žádosti bylo 
zahájeno vodoprávní řízení.  
 
MěÚ Dvůr Králové nad Labem, odbor životního prostředí - vodoprávní úřad podle ustanovení 
§ 115 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění 
pozdějších předpisů oznámil písemnou formou zahájení vodoprávního řízení veřejnou 
vyhláškou na stavbu výše uvedeného vodního díla všem známým účastníkům řízení i 
dotčeným správním orgánům dne 03.08.2021 pod čj.: MUDK-OŽP/67978-2021/sea 21763-
2021, kterým nebylo stanoveno ústní jednání a ohledání na místě samém, vzhledem k tomu, 
že vodoprávnímu úřadu byly dostatečně známy místní poměry a žádost poskytovala 
dostatečné podklady pro posouzení s upozorněním, že účastníci řízení jsou v souladu 
s ustanovením § 36 odst. 1 správního řádu oprávněni navrhovat důkazy a činit jiné návrhy po 
celou dobu řízení až do vydání rozhodnutí a dle ustanovení § 36 odst. 2 správního řádu mají 
právo vyjádřit v řízení své stanovisko. V průběhu vodoprávního řízení nebyly uplatněny 
žádné námitky a rozhodnutí ve věci bylo vydáno po uplynutí lhůty 15 dnů po obdržení tohoto 
oznámení všemi účastníky řízení.  
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Vodoprávní úřad ve společném povolení v souladu s ustanovením § 94p odst. 1 stavebního 
zákona schválil stavební záměr, vymezil pozemky pro realizaci a stanovil podmínky pro 
umístění a provedení stavby. Stanovil společné, případně specifické podmínky pro umístění a 
povolení stavby hlavní a vedlejších staveb v souboru staveb. Podmínkami zabezpečil ochranu 
veřejných zájmů a stanovil zejména návaznost na jiné podmiňující stavby a zařízení, dodržení 
obecných požadavků na výstavbu, popřípadě technických norem.  
 
Vodoprávní úřad v souladu s ustanovením § 9 odst. 2 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější 
úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu v platném znění (dále 
jen „vyhláška č. 503/2006 Sb.“) stanovil podmínky, kterými se zabezpečí soulad umístění 
stavby s cíli a úkoly územního plánování, zejména s územně plánovací dokumentací. Dále 
podmínky a požadavky vyplývající ze závazných stanovisek dotčených orgánů, napojení 
stavby na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu a podmínky pro ochranu práv a 
právem chráněných zájmů vztahujících se k nemovitostem.   
 
Vodoprávní úřad v souladu s ustanovením § 18c odst. 2 vyhlášky č. 503/2006 Sb. uložil 
povinnost oznámit termín zahájení stavby a název a sídlo stavebního podnikatele, který bude 
stavbu provádět, stanovil termín dokončení stavby a stanovil, že stavbu lze užívat jen na 
základě kolaudačního souhlasu. Podmínky účastníků řízení a dotčených orgánů byly 
zapracovány do podmínek tohoto rozhodnutí.  
 
Ověřená projektová dokumentace, stejnopis rozhodnutí opatřený doložkou právní moci a 
štítek stavba povolena budou žadateli zaslány dle ustanovení § 94p odst. 4 stavebního 
zákona po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí. Stavba nesmí být zahájena, dokud stavební 
povolení nenabude právní moci. Žadatel je povinen štítek před zahájením stavby umístit na 
viditelném místě u vstupu na staveniště a ponechat jej tam až do dokončení stavby.  
 
Společné povolení má podle § 94p odst. 5 stavebního zákona platnost 2 roky ode dne nabytí 
právní moci. Společné povolení pozbývá platnosti, jestliže stavba nebyla zahájena v době 
jeho platnosti. Společné povolení pozbývá platnosti též dnem, kdy stavební úřad obdrží 
oznámení stavebníka o tom, že od provedení svého stavebního záměru upouští; to neplatí, 
jestliže stavba již byla zahájena. Dobu platnosti společného povolení může stavební úřad 
prodloužit na odůvodněnou žádost stavebníka podanou před jejím uplynutím. Podáním 
žádosti se staví běh lhůty platnosti společného povolení.  
 
Odůvodnění okruhu účastníků vodoprávního řízení: 
Účastníci společného územního a stavebního řízení byli určeni podle ustanovení § 27 odst. 1 
písm. a) a odst. 2, 3 správního řádu a podle ustanovení § 94k písm. a), b), c), d) stavebního 
zákon, podle § 115 odst. 4, 5, 16 vodního zákona. Účastníky řízení jsou žadatel a další 
dotčené osoby, které mohou být rozhodnutím přímo dotčeny ve svých právech nebo 
povinnostech, a rovněž osoby, o kterých to stanoví zvláštní zákon. Vodoprávní úřad tedy 
pojal za účastníka řízení dle ustanovení § 27 odst. 1 písm. a) a dle ustanovení § 94k písm. a) 
stavebního zákona stavebníka, tedy Obec Hřibojedy, Hřibojedy čp. 60, 544 01 Dvůr Králové 
nad Labem (žadatel o společné stavební povolení na stavbu vodního díla a povolení k odběru 
podzemní vody z vrtu včetně žádosti o povolení k vypouštění odpadních vod do vod 
povrchových z úpravny vody). 
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Dle ustanovení § 27 odst. 2 správního řádu a ustanovení § 94k písm. b), c), d) stavebního 
zákona pojal vodoprávní úřad za účastníky společného územního a stavebního řízení obec, 
na jejímž území má být požadovaný stavební záměr uskutečněn, vlastníka stavby, na které 
má být požadovaný stavební záměr uskutečněn, není-li sám stavebníkem, nebo ten, kdo má 
ke stavbě jiné věcné právo, není-li sám stavebníkem, vlastník pozemku, na kterém má být 
požadovaný stavební záměr uskutečněn, není-li sám stavebníkem, nebo ten, kdo má jiné 
věcné právo k tomuto pozemku: Obec Hřibojedy, Hřibojedy čp. 60, 544 01 Dvůr Králové nad 
Labem (obec, v jejímž územním obvodu může dojít k ovlivnění vodních poměrů nebo 
životního prostředí a vlastník dotčených pozemků p. p. č. 1237, 1236, 95, 1015/2, 1051, 
1054, 1018, 1083, 1059, 1060, 1058 v k. ú. Hřibojedy), ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874/8, 
405 02 Děčín (vlastník technické infrastruktury a věcné břemeno podle listiny na p. p. č. 
1015/2, 1073, 1087/1 v k. ú. Hřibojedy), Cetin, a. s., Českomoravská 2510/19, Libeň, 190 00 
Praha 9 (vlastník technické infrastruktury), Vodohospodářské služby RT, s. r. o., Horní Lánov 
čp. 61, 543 41 Lánov (provozovatel vodovodu v obci Hřibojedy), Povodí Labe, s. p., Víta 
Nejedlého čp. 951, 500 03 Hradec Králové (správce vodního toku bezejmenného toku), 
Muzeum Podkrkonoší v Trutnově, Školní čp. 150, 541 01 Trutnov (archeologické nálezy na 
území v obci Hřibojedy), Vratislav Hlava (20.06.1985), Hřibojedy čp. 41, 544 01 Dvůr Králové 
nad Labem (vlastník dotčených pozemků p. p. č. 1073, 1054 v k. ú. Hřibojedy), Správa silnic 
Královéhradeckého kraje, Kutnohorská 59/23, Plačice, 500 04 Hradec Králové (vlastník 
dotčených pozemků p. p. č. 1371 v k. ú. Litíč a p. p. č. 1087/1 v k. ú. Hřibojedy). 
 
Vzhledem k velkému počtu účastníků řízení doručoval vodoprávní úřad písemnosti v řízení 
účastníkům řízení podle § 94k písm. a) až d) stavebního zákona a dotčeným orgánům 
jednotlivě, ostatním účastníkům řízení ve smyslu § 144 správního řádu veřejnou vyhláškou. 
Účastníky řízení podle § 94k písm. e) stavebního zákona identifikoval označením pozemků a 
staveb evidovaných v katastru nemovitostí. 
 
Pozemkové parcely: p. p. č. 1006, 1003, 1002, 1393, 1055, 1052, 1050, 1053, 1057, 386/2, 
407, 1070, 386/5, 386/3, 386/4, 1072, 385/2, 1080, 1079, 1078, 1074, 1421, 61, 1398, 1371, 
97, 105/1, 105/2, 91 v k. ú. Hřibojedy a p. p. č. 1258/1, 28/1 v k. ú. Litíč 
 
Stavební parcely: 13/1, 13/2, 12/1, 12/2, 11, 14/3, 9/3, 7, 131, 21, 23, 58, 59, 71, 41, 60/1 
v k. ú. Hřibojedy 
 
Vlastnická práva k pozemkům byla ověřena dálkovým přístupem do katastru nemovitostí. 
Vodoprávní úřad dospěl k závěru, že dalšími účastníky tohoto společného řízení (mimo ty, se 
kterými bylo v tomto řízení takto jednáno), nejsou další účastníci či uživatelé dalších 
možných okolních pozemků a staveb v sousedství. Navrhovaná a tímto rozhodnutím 
umístěná a povolená stavba svým charakterem, polohou, umístěním na pozemku a užíváním 
se jich nedotkne.  
 
Žádost byla doložena všemi povinnými doklady podle vyhlášky č. 183/2018 Sb., o dokladech 
žádosti o rozhodnutí nebo vyjádření a o náležitostech povolení, souhlasů a vyjádření 
vodoprávního úřadu a dalšími doklady a podle vyhlášky č. 503/2006 Sb. o podrobnější 
úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu ke společnému 
povolení včetně povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových a povolení k 
odběru podzemní vody a to: 
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1) plná moc k zastupování žadatele 
2) 3 x projektová dokumentace stavby zpracovaná Ing. Lubomírem Mackem, autorizovaný 

inženýr v oboru vodohospodářských staveb 
3) doklady o podzemních sítích : (Telco Pro Services, a.s. ze dne 09.11.2020 pod značkou 

0201151063, ČEZ ICT Services, a. s. ze dne 09.11.2020 pod značkou 0700290830, ČEZ 
Distribuce, a. s. ze dne 21.04.2021 pod značkou 001114605112 a ze dne 09.11.2020 pod 
značkou 0101411570, Vodafone Czech Republic a.s. ze dne 05.11.2020 pod značkou 
MW9910161288227159, GridServices s.r.o. ze dne 26.07.2021 pod značkou 
5002429052, Cetin, a. s. ze dne 05.11.2022 pod č.j.: 812159/20 a ze dne 01.09.2021 pod 
č.j.: 776226/21, T-Mobile Czech Republic, a.s. ze dne 05.11.2020 pod značkou 
E47136/20) 

4) závazné stanovisko Hasičského záchranného sboru Královéhradeckého kraje, územní 
odbor Trutnov ze dne 26.07.2021 pod č.j.: HSHK-3521-2/2021 

5) vyjádření Muzea Podkrkonoší v Trutnově ze dne 29.06.2021 
6) závazné stanovisko Krajské hygienické stanice, Královéhradeckého kraje, územní 

pracoviště Trutnov ze dne 16.04.2021 pod č.j.: KHSHK 09626/2021/HOK.TU/Po 
7) koordinované závazné stanovisko vydané MěÚ Dvůr Králové nad Labem, odborem ŽP ze 

dne 10.05.2021 pod č.j.: MUDK-OŽP/25256-2021/nyp 10366-2021 
8) vyjádření správce povodí a správce vodního toku tj. Povodí Labe, s.p. Hradec Králové ze 

dne 16.04.2021 pod č.j.: PLa/2021/013467  
9) vyjádření provozovatele vodovodu v obci Hřibojedy - VHS RT, s. r. o. ze dne 20.07.2021 
10) souhlas na situaci stavby na pozemky dotčené stavbou vodního díla 
11) hydrogeologický posudek zpracovaný Mgr. Vojtěchem Dobiášem na čerpací zkoušku na 

vrtu HG-1 na pozemku p. p. č. 95 v k. ú. Hřibojedy 
12) stanovisko Policie ČR, územního odboru Trutnov ze dne 08.07.2021 pod č.j.: KRPH-

34546/Čj-2021-051006-VJ 
13) vyjádření úřadu pro civilní letectví ze dne 29.03.2021 pod č.j.: 003248-21-701 
14) souhlasné závazné stanovisko Sekce nakládání s majetkem Ministerstva obrany, odbor 

ochrany územních zájmů a státního odborného dozoru ze dne 28.04.2021 pod značkou 
111644/2021-1150-OÚZ-BR  

15) smlouva o právu provést stavbu a omezení užívání nemovitosti se Správou silnic 
Královéhradeckého kraje 

16) inženýrskogeologický průzkum zpracovaný v květnu 2021 firmou INSET s. r. o. Praha  
17) vyjádření ZPF ze dne 28.07.2021 pod č.j.: MUDK-OŽP/62588-2021/NYP 21771-2021 
18) rozhodnutí lesního hospodářství o dočasném vynětí z lesa ze dne 23.07.2021 pod č.j.: 

MUDK-OŽP/62995-2021/sim 21028-2021 
19) závazné stanovisko stavebního úřadu a orgánu územního plánování ze dne 12.08.2021 

pod č.j.: MUDK-VÚP/71335-2021/kai 22589-2021 
 
V rámci celého vodoprávního řízení bylo zjištěno: 
Dokumentace stavby byla vypracována v únoru 2021, Ing. Lubomírem Mackem, 
autorizovaným inženýrem pro vodohospodářské stavby, ČKAIT - 0005423. Projektová 
dokumentace řeší stavbu vodního díla „Rozšíření vodovodní infrastruktury v obci Hřibojedy“. 
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Podle sazebníku správních poplatků zák. č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, položky 18 
odst. 1 písm. h) byl vyměřen správní poplatek ve výši 3000 Kč. Poplatek byl zaplacen 
vodoprávnímu úřadu dne 04.08.2021, variabilní symbol 8075000331. Stavba rozšíření 
vodovodu v obci Hřibojedy není v územním plánu označena jako veřejně prospěšná stavba. 
 
Podmínky vypouštění odpadních vod jsou vydány v souladu s ustanovením § 9 odst. 1 
vodního zákona. Náležitosti povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových jsou 
stanoveny dle nař. vlády č. 401/2015 Sb., o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění 
povrchových vod a odpadních vod, náležitostech povolení k vypouštění odpadních vod do 
vod povrchových a do kanalizací a o citlivých oblastech, ve znění pozdějších předpisů. Doba 
platnosti povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových byla stanovena na 10 let 
od nabytí právní moci rozhodnutí v souladu s ustanovením § 9 odst. 2 vodního zákona.  
 
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 v průběhu řízení neshledal důvody, které 
by bránily společnému povolení stavby a povolení k nakládání s vodami.  
 
Vodoprávní úřad při posuzování vycházel z doložených dokladů nezbytných pro rozhodnutí a 
neopominul skutečnost, že stavba se nachází na území Chopav (chráněná oblast přirozené 
akumulace vod) dle nařízení vlády ČSR č. 85/1981 Sb. ze dne 24.06.1981 - východočeská 
křída), v PHO II. b vnějším PHO pro vodní zdroj veřejného vodovodu v Dubenci, stanovené 
rozhodnutím Odboru vodního a lesního hospodářství ONV v Trutnově dne 29.09.1988 pod 
čj.: Vod 235/2215/88-Km, v PHO II. b vnějším (stanovené rozhodnutím Okresního úřadu 
Náchod, referátem životního prostředí a zemědělství dne 23.2.1993 pod č.j.: Vod 5293/92-Z 
pro zásobování vodou Jaroměřska, Českoskalicka, Novoměstka a prameniště Litá pro Hradec 
Králové. 
 
Orientační souřadnice stavby, souřadnice (X, Y): ATS Hřibojedy: X=1022907, Y=638467, 
úpravna vody: X=1022268, Y=638544, Vodojem: X=1021249, Y=638752, Vodovod A3 
začátek: X=1021250, Y=638753, konec X=1021605, Y=638424, Vodovod A3-2: začátek: 
X=1021250, Y=638753, konec X=1021543, Y=637989. 
 

Poučení účastníků 
 
Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení podat podle ustanovení § 81 odst. 1 zákona č. 
500/2004 Sb., správního řádu, ve znění pozdějších předpisů, odvolání ke Krajskému úřadu 
Královéhradeckého kraje, odboru životního prostředí a zemědělství a to do 15ti dnů ode dne 
doručení rozhodnutí prostřednictvím Městského úřadu Dvůr Králové nad Labem, odboru 
životního prostředí.  
 
 

„Otisk úředního razítka“ 
 
Mgr. Andrea Šévlová 
samostatná odborná referentka 
odboru životního prostředí 
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Přílohy pro stavebníka (po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí)  
1. Ověřená projektová dokumentace  
2. Štítek "Stavba povolena"  
 
Doručí se účastníkům řízení (doporučeně na dodejku a datovou schránkou): 
Aquion, s. r. o., Osadní 324/12a, 170 00 Praha 7 
Obec Hřibojedy, Hřibojedy čp. 60, 544 01 Dvůr Králové nad Labem 
Cetin, a. s., Českomoravská 2510/19, Libeň, 190 00 Praha 9 
Vodohospodářské služby RT, s. r. o., Horní Lánov čp. 61, 543 41 Lánov 
Povodí Labe, s. p., Víta Nejedlého čp. 951, 500 03 Hradec Králové 
Muzeum Podkrkonoší v Trutnově, Školní čp. 150, 541 01 Trutnov 
Vratislav Hlava (20.06.1985), Hřibojedy čp. 41, 544 01 Dvůr Králové nad Labem 
ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín 
Správa silnic Královéhradeckého kraje, Kutnohorská 59/23, Plačice, 500 04 Hradec Králové 
 
Dotčené orgány (kurýr a datovou schránkou): 
MěÚ Dvůr Králové nad Labem - koordinátor, nám. T. G. Masaryka čp. 38, 544 17 Dvůr 
Králové nad Labem  
Hasičský záchranný sbor Královéhradeckého kraje, územní odbor Trutnov, nábřeží U Přívozu 
čp. 122/4, 500 03 Hradec Králové 3 
Krajská hygienická stanice Královéhradeckého kraje, územní pracoviště Trutnov, 
Habrmanova čp. 196/19, Pražské Předměstí, 500 02 Hradec Králové 2 
Úřad pro civilní letectví, Sekce provozní, Odbor letišť a leteckých staveb, K letišti 1149/23, 
160 08 Praha 6 
Ministerstvo obrany, Sekce ekonomická a majetková, Odbor ochrany územních zájmů a 
státního odborného dozoru, Tychonova 1, 160 01 Praha 6 
Policie České republiky, dopravní inspektorát Trutnov, Ulrichovo náměstí čp. 810/4, 500 02 
Hradec Králové 2 
a.a. 
 
Ostatní účastníci řízení (veřejnou vyhláškou) 
Pozemkové parcely: p. p. č. 1006, 1003, 1002, 1393, 1055, 1052, 1050, 1053, 1057, 386/2, 
407, 1070, 386/5, 386/3, 386/4, 1072, 385/2, 1080, 1079, 1078, 1074, 1421, 61, 1398, 1371, 
97, 105/1, 105/2, 91 v k. ú. Hřibojedy a p. p. č. 1258/1, 28/1 v k. ú. Litíč 
 
Stavební parcely: 13/1, 13/2, 12/1, 12/2, 11, 14/3, 9/3, 7, 131, 21, 23, 58, 59, 71, 41, 60/1 
v k. ú. Hřibojedy 
 
Vypraveno dne 07.09.2021 
 
Obecní úřad Hřibojedy tímto žádáme o vyvěšení rozhodnutí - veřejné vyhlášky na úřední 
desce a elektronické desce úřadu po dobu 15-ti dnů. Po sejmutí žádáme o vrácení rozhodnutí 
- veřejné vyhlášky, opatřené potvrzením o vyvěšení a sejmutí (razítko a podpis orgánu na 
každý list oznámení) na odbor životního prostředí, vodoprávní úřad Městského úřadu Dvůr 
Králové nad Labem. Toto rozhodnutí - veřejná vyhláška bude vyvěšena i na úřední desce a 
elektronické desce Městského úřadu Dvůr Králové nad Labem. 
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Vyvěšeno dne:……………………………                                                Sejmuto dne:…………………………… 
(razítko a podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí písemnosti na úřední desce) 
 
 
Vyvěšeno na elektronické úřední desce (tj. způsobem umožňujícím dálkový přístup) 
 
Dne…………………………………………….                                                Sejmuto dne:…………………………… 
(razítko a podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí písemnosti na úřední desce) 
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