
Městský úřad Náchod,  odbor životního prostředí, jako věcně příslušný vodoprávní úřad podle ustanovení 
§ 104 odst. 2 písm. c) a podle ustanovení § 106 odst. 1 zákona číslo 254/2001 Sb., o vodách a o změně  
některých zákonů (vodní zákon), v platném znění (dále jen „vodní zákon“), a jako speciální stavební úřad  
podle ustanovení § 15 odst. 1 písm. d) zákona číslo 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu 
(stavební zákon),  v  platném znění (dále  jen „stavební  zákon“),  dále  jen „vodoprávní  úřad“, obdržel  dne 
10. ledna  2018  od  obce  Vysokov,  se  sídlem  Vysokov  108,  547  01  Náchod,  IČO  00653497  (dále  jen 
„žadatel“), zastoupené právnickou osobou green4plan s.r.o., se sídlem Vysokov 191, 549 12 Vysokov, IČO 
28857097,  žádost  o  stavební  povolení  ke  stavbě  čistírny  odpadních  vod,  kanalizačního  potrubí 
a vsakovacího objektu na pozemkové parcele  číslo  91/1 v  katastrálním území Vysokov,  a o vypouštění 
vyčištěných  odpadních  vod  přes  půdní  vrstvy  do  vod  podzemních  na  pozemkové  parcele  číslo  91/1  
v katastrálním území Vysokov. Tímto dnem bylo podle ustanovení § 44 zákona číslo 500/2004 Sb., správní 
řád, v platném znění (dále jen „správní řád“), zahájeno předmětné řízení. Na základě žádosti a předložených 
dokladů vodoprávní úřad:

I.

podle  ustanovení  §  47  odst.  1  správního  řádu  a  podle  ustanovení  §  112  odst.  1  stavebního  zákona 
oznamuje zahájení řízení o povolení stavby čistírny odpadních vod, kanalizačního potrubí a vsakovacího 
objektu na pozemkové parcele číslo 91/1 v katastrálním území Vysokov, v obci Vysokov, v okrese Náchod,  
v kraji Královéhradeckém, číslo hydrogeologického rajonu 4221 - Podorlická křída v povodí Úpy a Metuje, 
číslo útvaru podzemních vod 42210 - Podorlická křída v povodí Úpy a Metuje, číslo hydrologického pořadí  
povodí  1-01-03-0540-0-00,  orientační  poloha  v systému JTSK je  x=1023266,  y=618452,  všem známým 
účastníkům řízení a dotčeným orgánům.

Projektová  dokumentace,  kterou  vypracoval  pan  Jan  Beran,  autorizovaný  technik  pro  vodohospodářské 
stavby,  se  specializací  pro  stavby  zdravotnětechnické,  číslo  ČKAIT  0601506,  v  listopadu  2017  pod 
zakázkovým číslem 30/2017, řeší čištění odpadních vod z novostavby klubovny na pozemkové parcele číslo 
91/1 v katastrálním území Vysokov s počtem připojených 0,54 EO (ekvivalentních obyvatel). Odpadní vody 
budou čištěny v čistírně odpadních tvořené tříkomorovým septikem typu SEPTIK 3/6 a biologickým filtrem 
typu BBF 3/6. Vyčištěné odpadní vody budou vypouštěny přes půdní vrstvy do vod podzemních.

Součástí stavby je:
• Čistírna odpadních vod tvořená tříkomorovým septikem typu SEPTIK 3/6 a biologickým filtrem typu BBF 

3/6, které jsou dodávány právnickou osobou VODA CZ s.r.o., Pražská třída 799, 500 04 Hradec Králové,  
IČO 25969692.

• Kanalizační potrubí mezi čistírnou odpadních vod a vsakovacím objektem včetně kontrolní šachty.
• Vsakovací objekt.
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OZNÁMENÍ ZAHÁJENÍ ŘÍZENÍ



II.

podle ustanovení § 47 odst. 1 správního řádu oznamuje zahájení řízení o povolení k nakládání s vodami, 
k  vypouštění  odpadních  vod  přes  půdní  vrstvy  do  vod  podzemních  na  pozemkové  parcele  číslo  91/1 
v katastrálním  území  Vysokov,  v  obci  Vysokov,  v  okrese  Náchod,  v  kraji  Královéhradeckém,  číslo 
hydrogeologického rajonu 4221 - Podorlická křída v povodí Úpy a Metuje,  číslo útvaru podzemních vod 
42210 - Podorlická křída v povodí Úpy a Metuje, číslo hydrologického pořadí povodí 1-01-03-0540-0-00, 
orientační  poloha  v  systému  JTSK  je  x=1023266,  y=618452,  ze  vsakovacího  objektu, všem  známým 
účastníkům řízení a dotčeným orgánům.

Žadatel  podal  žádost  o  povolení  k  vypouštění  odpadních  vod  přes  půdní  vrstvy do  vod  podzemních 
s následujícími hodnotami:

Údaje o množství vypouštěných odpadních vod: vypouštění je sezónního charakteru
maximálně v období sezóny

l/s m3/měsíc
0,000938 2,51

Údaje o jakosti vypouštěných odpadních vod:
ukazatel „m“ [mg/l]
CHSKCr 150
BSK5 40

N-NH4
+ 20

NL 30
„m“ - nepřekročitelná hodnota ukazatele znečištění

Navrhovaný  způsob  zneškodňování  vyčištěných  odpadních  vod  je  v  souladu  s  předloženým 
hydrogeologickým vyjádřením, které vypracoval RNDr. Ivan Koroš, odborně způsobilá osoba v hydrogeologii 
a environmentální geologii, číslo oprávnění 1660/2003, v srpnu 2017 pod zakázkovým číslem 2017 2226.

Vodoprávní  úřad  podle  ustanovení  §  115  odst.  8  vodního  zákona  a  podle  ustanovení  §  112  odst.  2 
stavebního zákona, upouští od místního ohledání a ústního jednání, protože mu jsou dobře známy poměry 
v předmětné  lokalitě  a  žádost  poskytuje  dostatečný  podklad  pro  její  posouzení  a  zároveň  určuje  lhůtu 
10 dnů od doručení tohoto oznámení, do kdy mohou dotčené orgány uplatnit závazná stanoviska a účastníci  
řízení své námitky, popřípadě důkazy. K později uplatněným závazným stanoviskům, námitkám či důkazům 
nebude přihlédnuto.

Účastníci řízení mají podle ustanovení § 38 správního řádu právo nahlížet do spisu v kanceláři číslo 158 
budovy Městského úřadu Náchod, Palachova 1303, Náchod, v úřední dny, tj. pondělí a středa od 8:00 do  
17:00 hodin, nebo po předchozí telefonické domluvě a podle ustanovení § 36 odst. 3 správního řádu je jim  
před vydáním rozhodnutí ve věci dána možnost vyjádřit se k podkladům rozhodnutí.

Poučení

Podle ustanovení § 114 odst. 1 stavebního zákona může účastník řízení uplatnit námitky proti projektové 
dokumentaci, způsobu provádění a užívání stavby nebo požadavkům dotčených orgánů, pokud je jimi přímo 
dotčeno jeho vlastnické právo nebo právo založené smlouvou provést stavbu nebo opatření nebo právo 
odpovídající věcnému břemenu k pozemku nebo stavbě. Osoba, která je účastníkem řízení podle zvláštního 
právního předpisu, může uplatňovat námitky pouze v rozsahu, v jakém je projednávaným záměrem dotčen 
veřejný zájem, jehož ochranou se podle zvláštního právního předpisu zabývá.  Účastník  řízení  ve svých 
námitkách uvede skutečnosti, které zakládají jeho postavení jako účastníka řízení, a důvody podání námitek. 
K námitkám, které překračují uvedený rozsah, se nepřihlíží. 
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K námitkám účastníků řízení, které byly nebo mohly být uplatněny při územním řízení, se nepřihlíží.

Účastníci řízení:
(doporučeně do vlastních rukou)
ve věci stavebního povolení a povolení k nakládání s vodami
1) Obec Vysokov, Vysokov 108, 547 01 Náchod, IČO 00653497

zastoupená:
green4plan s.r.o., Vysokov 191, 549 12 Vysokov, IČO 28857097
doručovací adresa:
Parkány 466, 547 01 Náchod

ve věci povolení k nakládání s vodami
2) Ing. Michal Nývlt, Ostašovská 185, 460 10 Liberec 10, nar. 19.4.1956
3) Veronika Čílová, Halasova 897/14, 460 06 Liberec 6, nar. 8.6.1963
4) Rudolf Cvrček, Vysokov 72, 549 12 Vysokov, nar. 27.1.1948
5) Marie Cvrčková, Vysokov 72, 549 12 Vysokov, nar. 23.5.1952 

Dotčené orgány:
(doporučeně na dodejku)
6) Městský úřad Náchod, odbor výstavby a územního plánování

Na vědomí:
7) Městský úřad Náchod, kancelář tajemníka (k vyvěšení na úřední desku)

Počet listů / počet příloh / počet listů příloh: 2/0/0
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otisk úředního razítka

Ing. Ondřej Poul
vedoucí odboru životního prostředí
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