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Ústí nad Orlicí, rekonstrukce kanalizace, ulice Husova – povolení stavby 

 
 

VEŘEJNÁ  VYHLÁŠKA 
 

Rozhodnutí 
 

 
Městský úřad Ústí nad Orlicí, jako vodoprávní úřad věcně příslušný podle ustanovení § 104 odst. (2) 
písm. c) a ustanovení § 106 odst. (1) zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, 
ve znění pozdějších předpisů (dále jen "vodní zákon") a jako místně příslušný vodoprávní úřad podle  
ustanovení § 11 odst. (1) písm. b) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů 
(dále  jen  "správní řád") a speciální stavební úřad příslušný podle § 15 odst. (1) písm. d) zákona                  
č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (dále jen "stavební zákon") uděluje 
 
společnosti TEPVOS, spol. s.r.o., IČ: 25945793, se sídlem Královéhradecká 1566, 562 01 Ústí nad 
Orlicí 
 

povolení 
  
podle ustanovení § 15 odst. (1) vodního zákona a § 115 odst. (1) stavebního zákona k provedení 
vodního díla „Ústí nad Orlicí, rekonstrukce kanalizace, ulice Husova“ (§ 55 vodního zákona) a to se 
souhlasem příslušného městského úřadu s pravomocí stavebního úřadu (§ 15 stavebního zákona).   
 
Předmětem stavby je obnova a současně i přeložka úseku veřejné kanalizace v ulici Husova v Ústí nad 

Orlicí. Stavbu tvoří tyto stavební objekty: 

SO-01 -  jednotná stoka J, kameninové potrubí D960/DN800, tl. Stěny 80 mm, délky 10,2 m  
SO-02 – jednotná stoka J-1, žebrované potrubí PP D450/DN400, SN10, délky 175 m  
SO-03 - jednotná stoka J-1-1, žebrované potrubí PP D450/DN400, SN10, délky 3 m 
SO-04 - jednotná stoka J-2, žebrované potrubí PP D450/DN400, SN10, délky 73 m 
 
Celková délka překládané kanalizace je 261,2 m. Přepojení stavajících kanalizačních přípojek, včetně 
přepojení stávajících a nových vpustí SO-05-01 až SO-05-27 o celkové délce přepojů 118,1 m.   

 
Stavba je situována na poz. parc. č.  2522/1, k.ú. Ústí nad Orlicí. 
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Toto povolení pozbývá platnosti, jestliže stavba nebude zahájena do dvou let ode dne, kdy nabylo 
právní moci. 
 
Stavební povolení se v souladu s ustanovením § 15 odst. (3) vodního zákona a § 115 odst. (1) 
stavebního zákona vydává za předpokladu splnění těchto povinností: 
 
1. Stavba vodního díla bude provedena podle projektové dokumentace ověřené vodoprávním 

úřadem (zpracovala společnost M Projekt CZ s.r.o., se sídlem 17. listopadu 1020, 562 01 Ústí nad 
Orlicí, Ing. Miloš Popelář, autorizovaný inženýr pro vodohospodářské stavby, ČKAIT – 0701003, 
v červnu 2017, pod. č. zak. 13_1091). 

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

3. Při provádění stavby vodního díla budou dodrženy základní technické požadavky pro vodní díla a 
obecné technické požadavky na stavební konstrukce vodních děl podle vyhlášky č. 590/2002 Sb., 
o technických požadavcích pro vodní díla. 

4. Po dokončení stavebních prací budou dotčené pozemky uvedeny do původního stavu.  
5. Budou dodrženy podmínky vyjádření správců sítí – společnosti TEPVOS, spol. s r.o., ze dne 

02.12.2016 pod zn. TEP/1444/2016/, společnosti GridServices, s.r.o., ze dne 07.12.2016 pod zn. 
5001419459, společnosti ČEZ Distribuce, a.s., ze dne 01.12.2016 pod zn. 0100665709 
společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s., ze dne 01.12.2016 pod č.j.: 769403/16 a 
společnosti Kabelová televize Ústí nad Orlicí spol. s r.o. ze dne 19.12.2016. Kopie uvedených 
vyjádření jsou nedílnou součástí projektové dokumentace ověřené v tomto vodoprávním řízení. 

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

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

8. Stavba vodního díla bude dokončena do 30.06.2019. 
9. Stavbu lze užívat jen na základě kolaudačního souhlasu. 
10. Na základě žádosti stavebníka o vydání kolaudačního souhlasu bude provedena závěrečná 

prohlídka stavby. Současně se stanovením termínu závěrečné prohlídky stavby bude uvedeno, 
které doklady budou při ní předloženy (jedná se zejména o doklady o výsledku zkoušky 
vodotěsnosti kanalizace, zaměření skutečného provedení stavby promítnuté do katastrální mapy,  
přehled odpadů, které vznikly při stavební činnosti,  zatříděných dle Katalogu odpadů, 
s uvedením způsobu jejich využití nebo odstranění, prohlášení o shodě, protokoly o provedené 
kontrole podzemních vedení a zařízení, pokud došlo k jejich odkrytí  … atd).   

 
 
Účastníci vodoprávního řízení ve věci povolení stavby (§ 27 odst. (1) správního řádu a § 109 
stavebního zákona): 
 
- TEPVOS, spol. s r.o, IČ: 25945793, Královéhradecká 1566, 562 01 Ústí nad Orlicí 
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Odůvodnění 

 
Městský úřad Ústí nad Orlicí jako příslušný vodoprávní úřad posoudil návrh žadatele - společnosti  
TEPVOS, spol. s.r.o., IČ: 25945793, se sídlem Královéhradecká 1566, 562 01 Ústí nad Orlicí, ze  dne 
25.04.2017, kterým požádal o povolení ke zřízení vodního díla „Ústí nad Orlicí, rekonstrukce 
kanalizace, ulice Husova“ situovaného na poz. parc. č. 2522/1, k.ú. Ústí nad Orlicí (ustanovení § 15 
odst. (1) vodního zákona a § 115 odst. (1) stavebního zákona). 
 
Protože návrh žadatele obsahoval potřebné náležitosti, které jsou nutné pro posouzení dosahu 
žádaného rozhodnutí na vodohospodářské poměry, vodoprávní úřad upustil od ústního jednání 
spojeného s místním šetřením a oznámením - veřejnou vyhláškou pod č.j:. 
MUUO/20444/2017/ŽP/Lin ze dne 27.06.2017, informoval účastníky řízení a dotčené správní orgány 
o zahájení vodoprávního řízení, o skutečnosti, že byly shromážděny potřebné doklady pro posouzení 
věci na vodohospodářské poměry a o právu vyjádřit se k těmto podkladům. Oznámení (veřejná 
vyhláška) bylo vyvěšeno po zákonem stanovenou dobu u příslušného městského a obecního úřadu. 
Do dnešního dne vodoprávní úřad neobdržel k projednávané věci žádné další vyjádření, připomínky 
ani námitky. 
 
Z hlediska zájmů daných § 23a vodního zákona, platným Národním plánem povodí Labe a Plánem 
dílčího povodí Horního a středního Labe (§ 24 až 26 vodního zákona) je předmětný záměr možný, 
protože lze předpokládat, že realizací záměru nedojde ke zhoršení stavu záměrem dotčeného 
vodního útvaru a že záměr nebude mít za následek nedosažení dobrého stavu dotčeného vodního 
útvaru. 
 
K vodoprávnímu řízení byly mimo jiné předloženy následující doklady: 
  
- územní rozhodnutí  Městského úřadu Ústí nad Orlicí, stavebního  úřadu, ze dne 02.03.2017  pod 

č.j.  MUUO/215/2017/SÚ/ber, 
- souhlas podle § 15 stavebního zákona Městského úřadu Ústí nad Orlicí, stavebního  úřadu,                      

ze dne 10.04.2017  pod č.j. MUUO/11857/2017/SÚ/ber, 
- rozhodnutí Městského úřadu Ústí nad Orlicí, odboru dopravy, silničního hospodářství a 

správních agend,  pod č.j. MUUO/29550/2016/DSS/ba ze dne 07.09.2016, 
- souhlas se zvláštním užíváním komunikace a souhlas vlastníka pozemku Města Ústí nad Orlicí, 

vydaný Odborem rozvoje města dne 15.03.2016 pod č.j.: MUUO/7533/2016/ORM/dal, 
- vyjádření jednotlivých správců sítí,  
- doklad o vlastnickém nebo jiném právu ke stavbou dotčeným pozemkům (smlouva o smlouvě 

budoucí o zřízení věcného břemene služebnosti inženýrské sítě).                                             
 
 
Okruh účastníků řízení byl vymezen takto: 
 
Účastníci vodoprávního řízení ve věci povolení stavby (§ 27 odst. (1) správního řádu a § 109 
stavebního zákona): 
 
- TEPVOS, spol. s r.o, IČ: 25945793, Královéhradecká 1566, 562 01 Ústí nad Orlicí 
 
Účastníci vodoprávního řízení ve věci povolení stavby (§ 27 odst. (2) správního řádu a § 109 
stavebního zákona): 

 
- Město Ústí nad Orlicí, IČ: 00279676, Sychrova 16, 562 24 Ústí nad Orlicí  
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- Českomoravská myslivecká jednota, z. s., Malé Hamry 355, 562 01 Ústí nad Orlicí 
- Ing. Jana Blašková, 24.11.1959, Lázeňská 1448, 562 01 Ústí nad Orlicí 
- Kamil Šimek, 03.12.1962, Husova 1058, 562 01 Ústí nad Orlicí 
- Hudeček s.r.o., IČ: 25922319, Husova 888, 562 01 Ústí nad Orlicí 
- TIPOS Projeková kancelář, s.r.o., IČ: 27483118, Husova 888, 562 01 Ústí nad Orlicí 
- Římskokatolická farnost – děkanství Ústí nad Orlicí, Kostelní 19, 562 01 Ústí nad Orlicí 
- MUDr. Vlastimil Koditek, 18.09.1971, Hnátnice 43, 561 01 Hnátnice 
- Libor Sűsser, 11.03.1961, Jilemnického 179, 562 01 Ústí nad Orlicí 
- Martina Sűsserová, 16.08.1967, Jilemnického 179, 562 01 Ústí nad Orlicí 
- Zdeněk Jenčovský, 27.12.1932, Husova 590, 562 01 Ústí nad Orlicí 
- Zdeněk Jenčovský, 06.02.1957, Husova 590, 562 01 Ústí nad Orlicí 
- Jiřina Jenčovská, 23.03.1937, Husova 590, 562 01 Ústí nad Orlicí 
- Ing. Michal Blaško, 09.09.1974, Malé Hamry 578, 562 01 Ústí nad Orlicí 
- Ing. Kateřina Blašková, 19.03.1975, Malé Hamry 578, 562 01 Ústí nad Orlicí 
- Marie Šilarová, 14.10.1948, Kralická 444, Žichlínské Předměstí, 563 01 Lanškroun 
- Milan Vojtíšek, 18.01.1952, Husova 701, 562 01 Ústí nad Orlicí 
- Alena Pecinová, 31.01.1978, Na Palouku 334, 252 06 Davle 
- Hana Vojtíšková, 31.08.1971, Labská kotlina 1011/55, 500 02 Hradec Králové 2 
- GridServices, s.r.o., 27935311, Plynárenská 499/1, Zábrdovice, 602 00 Brno 2 
- ČEZ Distribuce, a.s., IČ: 24729035, Teplická 874/8, 405 02  Děčín 
- Česká telekomunikační infrastruktura a.s., IČ: 04084063, Olšanská 2681/6, 130 00 Praha 3 
- Kabelová televize Ústí nad Orlicí, spol. s r.o., IČ: 47471581, Tvardkova 1191, 562 01 Ústí nad Orlicí 
 
 
Správní poplatek podle zákona 634/2004 Sb. o správních poplatcích, položky 18, ost. (1), písm. h)                       
ve výši 3000,- Kč byl uhrazen dne 30.06.2017. 
 
Vodoprávní úřad mimo jiné upozorňuje na skutečnost, že případná realizace změny stavby před 
dokončením musí být předem projednána s vodoprávním úřadem (viz ustanovení § 118 stavebního 
zákona).  
  
Na základě výše uvedeného vodoprávní úřad v dané věci rozhodl tak, jak je uvedeno ve výroku.      

 

Poučení účastníků 

 
Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu 
Pardubického kraje, podáním učiněným u Městského úřadu Ústí nad Orlicí. Odvolání musí mít 
potřebné náležitosti (viz ustanovení § 37 odst. (2) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád) a musí  
obsahovat údaje o tom,  proti kterému rozhodnutí směřuje, v jakém rozsahu ho napadá a v čem  je 
spatřován rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost  rozhodnutí nebo řízení,  jež mu  
předcházelo. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.  
 
 

„Otisk úředního razítka“ 
Mgr. Tomáš Kopecký 
vedoucí odboru 

 
 
Ing. Zdeňka Lindenthalová 
oprávněná úřední osoba 
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Upozornění: 
  
Vyvěšení této vyhlášky okamžitě po jejím obdržení po dobu 15-ti dnů způsobem v místě obvyklým  
zajistí Městský úřad Ústí nad Orlicí. Zároveň uvedený úřad žádáme o navrácení této vyhlášky                   
s uvedením dne vyvěšení a sejmutí (razítko a podpis orgánu). 
 
 
 
Vyvěšeno:    …………….………….                                                                                Sejmuto:  …………………………. 
 
 
Po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí obdrží: 

1 x štítek "Stavba povolena"  (žadatel) 
1 x ověřená projektová dokumentace  (žadatel) 
 

Účastníkům vodoprávního řízení je rozhodnutí doručeno veřejnou vyhláškou. 
 
 
Na vědomí: 
 
- TEPVOS, spol. s r.o, Královéhradecká 1566, 562 01 Ústí nad Orlicí 
- Městský úřad Ústí nad Orlicí, odbor kancelář tajemníka, Sychrova 16, 562 24  Ústí nad Orlicí 
- Městský úřad Ústí nad Orlicí, stavební úřad, Sychrova 16, 562 24  Ústí nad Orlicí 
- Městský úřad Ústí nad Orlicí, odbor dopravy, silničního hospodářství a správních agend, 

Sychrova 16, 562 24  Ústí nad Orlicí 
- Povodí Labe, s.p., Víta Nejedlého 951, 500 03  Hrade Králové  

 


