
Městský  úřad  Náchod,  odbor  životního  prostředí  (dále  jen  „vodoprávní  úřad“),  jako  věcně  příslušný 
vodoprávní úřad podle ustanovení § 104 odst. 2 písm. c) a 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“), žadateli,  
kterým je právnická osoba

Obec Bezděkov nad Metují, IČO 00653691
se sídlem Bezděkov nad Metují 164, 549 64 Bezděkov nad Metují

(dále jen „stavebník“)

A. vydává povolení k nakládání s vodami

podle ustanovení § 8 odst. 1 písm. c) zákona číslo 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů 
(vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vodní zákon“), k vypouštění městských odpadních 
vod do vod povrchových z výpusti kanalizace pro veřejnou potřebu (odtok z ČOV 650 EO) do vodního toku 
Metuje, IDVT 10100038, ř.km 51,810, ČHP  1-01-03-0190-0-00, p.p.č. 702/11 v k.ú. Bezděkov nad Metují, 
obec Bezděkov nad Metují, okres Náchod, kraj Královéhradecký, vodní útvar HSL_0330 – Metuje od toku 
Vlásenka po tok Židovka,  CZ-NACE 84110,  orientační  určení  místa  vypouštění  v  souřadnicích  S-JTSK:
X 1012655, Y 610245.

Povolení k vypouštění se uděluje v souladu s ustanovením § 9 vodního zákona a v souladu s nařízením 
vlády 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, v platném znění (dále jen „n.v.“), za splnění těchto podmínek:

1) Platnost povolení končí dne 31.12.2028.

2) Vypouštění odpadních vod se stanovuje v tomto množství:

Výpust Qmax. [l.s-1] Q [l.s-1] Qmax. [m3.měsíc-1] Qmax. [m3.rok-1]

Bezděkov nad Metují - ČOV 650 EO 4,2 1,1 2 900 35 600

Měření  množství  vypouštěných  vod  bude  prováděno  metodou  přímou,  zařízením  (Parshallův  žlab 
s měřící sondou), jehož přesnost měření musí být ověřena. 

3)  Hodnoty zbytkového znečištění nesmějí přesahovat emisní limity pro následující ukazatele:
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Výpust BSK5  [mg.l-1] CHSKCr   [mg.l-1] NL   [mg.l-1] N-NH4
+   [mg.l-1]

p m p m p m p m

Bezděkov nad Metují - 
ČOV 650 EO

22 30 75 140 25 30 12* 20**

*  aritmetický průměr koncentrací za kalendářní rok
**  hodnota platí pro období, ve kterém je teplota odpadní vody na odtoku z biologického stupně vyšší 
než 12oC

Mimo limitovaných ukazatelů bude v odpadních vodách na odtoku z ČOV dále sledován obsah těchto 
znečišťujících látek:  N-NO3  a  Pcelk..

Kontrolu jakosti vypouštěných odpadních vod zajistí oprávněný kanalizace následujícím způsobem:
• Četnost odběrů kontrolních vzorků: 12x ročně.
• Typ a způsob odběru kontrolních vzorků: dvouhodinový směsný vzorek získaný sléváním 8 dílčích 

vzorků  stejného  objemu  v  intervalu  15  minut,  mimo  dobu  dlouhodobě  trvajících  dešťů  popř.  
intenzivních srážek. 

•     Místo odběrů kontrolních vzorků: vzorkovací šachta.

4)  Odběry  a  rozbory  kontrolních  vzorků  vypouštěných  odpadních  vod  pro  stanovené  ukazatele  budou 
prováděny podle příslušných technických norem odborně způsobilou osobou oprávněnou k podnikání.

5) Výsledky rozborů odpadních vod a údaj o množství vypouštěných odpadních vod za uplynulý kalendářní  
rok  je  stavebník  povinen  předat  každoročně  vodoprávnímu úřadu v  termínu  do  31.  ledna  následujícího 
kalendářního roku. Ohlašovací povinnost vůči vodoprávním úřadům nebo oprávněným subjektům se plní  
prostřednictvím integrovaného systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí (ISPOP) 
podle zákona číslo 25/2008 Sb., o integrovaném registru znečišťování životního prostředí a integrovaném 
systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí a o změně některých zákonů, v platném 
znění.

6)  Stavebník  je  povinen  vést  evidenci  uživatelů  kanalizace  (identifikace  uživatele,  počet  napojených 
obyvatel, druh a množství odpadních vod, způsob čištění aj.) a dbát, aby do kanalizace nebyly vypouštěny  
odpadní vody v rozporu s kanalizačním řádem.

B. vydává stavební povolení 

podle ustanovení § 15 odst. 1 vodního zákona a ustanovení § 115 zákona číslo 183/2006 Sb., o územním 
plánování a stavebním řádu (stavební zákon),  v platném znění (dále jen „stavební zákon”),  k provedení 
stavby vodního díla „Bezděkov nad Metují – splašková kanalizace a ČOV“ na  pozemkových parcelách 
číslo 30/2, 40, 42, 69/1, 70/7, 70/1, 97/6, 139/1, 163/1, 163/4, 202/1, 202/5, 206/1, 208/3, 220/7, 221/1, 
221/2, 223/3, 223/4, 223/8, 247, 252, 253/3, 262/1, 262/5, 275/11, 290/3, 290/11, 290/12, 290/13, 290/21,  
292/2, 292/23, 292/24, 292/25, 292/26, 311/1, 400/5, 400/6, 400/8, 400/11, 465/37, 478/3, 478/6, 478/2, 
478/7, 488, 489, 491,  501/1, 645/5, 651/1, 651/4, 651/5, 651/6, 651/8, 653, 661, 668, 680, 681, 697, 698/1,  
698/3,  701,  703,  724/2,  728/1,  1039  a  stavebních  parcelách  číslo  44,  39/1,  76/2,  108,  191,  194  vše
v  katastrálním  území  Bezděkov  nad  Metují,  kraji  Královéhradeckém,  okrese  Náchod,  obci  Bezděkov
nad Metují, orientační souřadnice místa záměru X 1012514, Y 610093 (systém Jednotné trigonometrické 
sítě katastrální).

Jedná  se  o  vybudování  nové  oddílné  splaškové  kanalizace,  přeložky  veřejného  vodovodního  řadu, 
výtlačné  kanalizace  s  čerpacími  stanicemi  se  zakončením  novou  centrální  čistírnou  odpadních  vod
s kapacitou pro 650 EO na výše uvedených pozemcích v katastrálním území Bezděkov nad Metují. Stavbu 
tvoří tyto části:
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SO 01 ČOV (p.p.č. 488, 489, 491 v k.ú. Bezděkov nad Metují)

Navržená centrální ČOV je obdélníkového tvaru o rozměrech 10,95 x 7,8 m, s jedním nadzemním a 
jedním podzemním podlažím. Součástí čistírny jsou následující technologické části:

PS 01.1 – Technologie ČOV
• hrubé přečištění  (mimo objekt  ČOV) – betonový žlab,  ve kterém budou osazeny strojně stírané 

jemné česle
• akumulační  nádrž  (ČS)  –  pro  případ  odstávky  ČOV.  V  akumulační  nádrži  se  budou  hromadit 

odpadní  vody  až  po  úroveň  max.  hladiny.  V  případě  delší  odstávky  bude  akumulační  nádrž  
vyčerpána fekálním vozem a odpadní voda bude odvezena na jinou ČOV. Po ukončení odstávky se 
z akumulační nádrže stane čerpací stanice

• denitrifikační nádrž
• aktivační nádrž
• dosazovací nádrž (separace)
• kalojem
• dmychárna a aerace
• dávkování síranu
• měrný objekt (mimo objekt ČOV) – Parsahallův žlab P2 s ultrazvukovou sondou

PS 01.2. - Technologie ČS
• čerpací  stanice  (ČS)  za  hrubým  přečištěním  zajišťující  přečerpávání  odpadních  vod

do denitrifikace). V nádrži bude osazeno 1 čerpadlo bez zpětné klapky.

PS 02 Technologická elektroinstalace
• elektroinstalace k čerpací stanici
• elektroinstalace v budově centrální ČOV
• hlavní ochranné pospojování
• doplňující ochranné pospojování
• bleskosvodová a uzemňovací soustava
• přepěťová ochrana

SO 01.2. - Trubní propoje

Trubní propoje řeší odkanalizování areálu navržené centrální ČOV. 

SO 01.3. - Zemní filtr

Zemní filtr slouží jako terciární čištění odpadních vod vytékajících z budovy centrální ČOV. Filtr je tvořen 
2 poli. První pole (30,7 m3) je protékané horizontálně, druhé pole (30,1 m3) je protékané vertikálně. 

SO 02 Kanalizační síť

Stoka A (p.p.č. 488, 489, 703, 478/3, 501/1, 651/1, 478/6, 478/2, 478/7, 69/1, 701, 163/1, 681, 163/4, 651/5,  
651/4, 42, 724/2, 651/6, 30/2, 40, 1039, 651/8, 247, 275/11, st.p.č. 76/2, 191, 108 vše v k.ú. Bezděkov
nad Metují)

• potrubí PVG KG DN 250 délky 1580 m
• kanalizační revizní šachta Š1 – Š72

Stoka A1 (p.p.č. 651/1, 97/6 v k.ú. Bezděkov nad Metují)
• potrubí PVG KG DN 250 délky 108 m
• kanalizační revizní šachta Š73 – Š78

Stoka A1-1 (p.p.č. 97/6, 653, 70/1 v k.ú. Bezděkov nad Metují)
• potrubí PVG KG DN 250 délky 64 m
• kanalizační revizní šachta Š79 – Š83
• chránička pod komunikací
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Stoka A2 (p.p.č. 651/1, 70/7, 70/1, st.p.č. 39/1, 44 vše v k.ú. Bezděkov nad Metují)
• potrubí PVG KG DN 250 délky 84 m
• kanalizační revizní šachta Š84 – Š88

Stoka A3 (p.p.č. 698/1, 698/3 v k.ú. Bezděkov nad Metují)
• potrubí PVG KG DN 250 délky 365 m
• kanalizační revizní šachta Š89 – Š105

Stoka A3-1 (p.p.č. 698/1 v k.ú. Bezděkov nad Metují)
• potrubí PVG KG DN 250 délky 194 m
• kanalizační revizní šachta Š106 – Š112

Stoka A3-1-1 (p.p.č. 698/1, 139/1 v k.ú. Bezděkov nad Metují)
• potrubí PVG KG DN 250 délky 39 m
• kanalizační revizní šachta Š113

Stoka A3-1-2 (p.p.č. 698/1, 697 v k.ú. Bezděkov nad Metují)
• potrubí PVG KG DN 250 délky 32 m
• kanalizační revizní šachta Š114

Stoka A3-1-3 (p.p.č. 697, 465/37 v k.ú. Bezděkov nad Metují)
• potrubí PVG KG DN 250 délky 172 m
• kanalizační revizní šachta Š115 – Š122

Stoka A4 (p.p.č. 698/1, 681, 208/3, 668, 220/7, 221/1, 223/8, 223/3, 223/4, 221/2, st. p.č. 194 vše  v k.ú.  
Bezděkov nad Metují)

• potrubí PVG KG DN 250 délky 427 m
• kanalizační revizní šachta Š126 – Š141

Stoka A4-1 (p.p.č. 208/3, 206/1 v k.ú. Bezděkov nad Metují)
• potrubí PVG KG DN 250 délky 56 m
• kanalizační revizní šachta Š142 – Š143

Stoka A5 (p.p.č. 70/1 v k.ú. Bezděkov nad Metují)
• potrubí PVG KG DN 250 délky 106 m
• kanalizační revizní šachta Š144 – Š149

Stoka A5-1 (p.p.č. 70/1 v k.ú. Bezděkov nad Metují)
• potrubí PVG KG DN 250 délky 13 m
• kanalizační revizní šachta Š150

Stoka A6 (p.p.č. 651/4, 651/1, 651/5, 661, 202/1, 202/5 v k.ú. Bezděkov nad Metují)
• potrubí PVG KG DN 250 délky 120 m
• kanalizační revizní šachta Š151 - Š156

Stoka A7 (p.p.č. 724/2 v k.ú. Bezděkov nad Metují)
• potrubí PVG KG DN 250 délky 35 m
• kanalizační revizní šachta Š157 - Š158

Stoka A8 (p.p.č. 728/1 v k.ú. Bezděkov nad Metují)
• potrubí PVG KG DN 250 délky 35 m
• kanalizační revizní šachta Š159

Stoka A8-1 (p.p.č. 728/1, 645/5 v k.ú. Bezděkov nad Metují)
• potrubí PVG KG DN 250 délky 231 m
• kanalizační revizní šachta Š160 - Š167
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Stoka A9 (p.p.č. 651/8, 252, 253/3, 262/1, 262/5 v k.ú. Bezděkov nad Metují)
• potrubí PVG KG DN 250 délky 115 m
• kanalizační revizní šachta Š168 – Š171

Stoka B (p.p.č. 400/5, 400/6, 400/8 v k.ú. Bezděkov nad Metují)
• potrubí PVG KG DN 250 délky 120 m
• kanalizační revizní šachta Š172 – Š176

Stoka C (p.p.č. 311/1, 681, 680 v k.ú. Bezděkov nad Metují)
• potrubí PVG KG DN 250 délky 225 m
• kanalizační revizní šachta Š177 – Š187

Stoka C1 (p.p.č. 311/1, 292/25, 292/24, 292/23, 292/26, 292/2  v k.ú. Bezděkov nad Metují)
• potrubí PVG KG DN 250 délky 163 m
• kanalizační revizní šachta Š188 – Š193

Stoka C2 (p.p.č. 680, 290/11, 290/12, 290/13, 290/3  v k.ú. Bezděkov nad Metují)
• potrubí PVG KG DN 250 délky 89 m
• kanalizační revizní šachta Š194 – Š197

Stoka C3 (p.p.č. 680. 290/21  v k.ú. Bezděkov nad Metují)
• potrubí PVG KG DN 250 délky 104 m
• kanalizační revizní šachta Š198 – Š199

Výtlačné kanalizační potrubí:

Výtlak V1A (p.p.č. 465/37, 697 v k.ú. Bezděkov nad Metují)
• potrubí PVC DN 75x6,8 délky 251 m
• začátek výtlaku v čerpací stanici ČS1, konec v šachtě Š114

Výtlak V2A (p.p.č. 645/5, 728/1 v k.ú. Bezděkov nad Metují)
• potrubí PVC DN 75x6,8 délky 351 m
• začátek výtlaku v čerpací stanici ČS2, konec v šachtě Š159

Čerpací stanice odpadních vod:

ČS 1 (p.p.č. 465/37 v k.ú. Bezděkov nad Metují)
• šachta z betonových prefabrikovaných skruží DN 210, hloubky 3,9 m
• dvojice čerpadel v režimu 1 + 100% rezerva
• napojení na výtlačné potrubí V1A

ČS 2 (p.p.č. 645/5 v k.ú. Bezděkov nad Metují)
• šachta z betonových prefabrikovaných skruží DN 210, hloubky 4,2 m
• dvojice čerpadel v režimu 1 + 100% rezerva
• napojení na výtlačné potrubí V2A

ČS 3 (p.p.č. 400/11 v k.ú. Bezděkov nad Metují)
• stávající šachta DN 250, hloubky 4,1 m, ve které je v současné době osazena ČOV pro 50 EO
• po vybudování kanalizace dojde k demontáži technologie ČOV a do šachty bude osazena dvojice 

čerpadel v režimu 1 + 100% rezerva
• napojení na stávající výtlačné potrubí

Přeložky veřejných vodovodních řadů:

Přeložka vodovodu V1 (p.p.č. 488, 651/5 v k.ú. Bezděkov nad Metují)
• potrubí HDPE DN 90x5,4, délky 118 m
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Přeložka vodovodu V2 (p.p.č. 163/1 v k.ú. Bezděkov nad Metují)
• potrubí HDPE DN 125x11,4 délky 51 m

Zatrubení vodního toku:

Zatrubení potoka D1 (p.p.č. 488 v k.ú. Bezděkov nad Metují)
• betonové potrubí DN 800 délky 112 m

Předmětem tohoto povolení nejsou následující objekty:
• Přeložky dešťových kanalizací – stoka D2, D3, D4
• Výměna potrubí u propustků – D5, D6, D7
• Přepojení uličních vpustí na stávající dešťovou kanalizaci
• Přeložky HUP
• Přeložky vedení NN
• Kabelové vedení NN k čerpacím stanicím
• Zpevněné plochy a oplocení centrální ČOV – SO 01.1
• Kanalizační a vodovodní přípojky

Účelem stavby je odvádění splaškových vod z územní obce Bezděkov nad Metují a čištění odpadních  
vod na úroveň danou vodoprávními předpisy. 

Pro provedení stavby vodního díla vodoprávní úřad, podle ustanovení § 15 vodního zákona a ustanovení 
§ 115 stavebního zákona, stanovuje následující podmínky a povinnosti:

1) Stavba vodního díla bude provedena dle projektové dokumentace „Bezděkov nad Metují – splašková 
kanalizace  a  ČOV“,  kterou  zpracoval  a  ověřil   pod  zak.  č.  98  v  říjnu  2017  Ing.  Vladislav  Kališ,  
autorizovaný technik pro stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství ČKAIT 0701507 D1.

2) Stavba bude dokončena do 31. prosince 2020.
3) Stavebník oznámí vodoprávnímu úřadu termín zahájení stavby a název zhotovitele, který je stavebním 

podnikatelem  s oprávněním  k provádění  staveb  vodních  děl  nebo  při  provádění  stavby  zabezpečí 
odborné  vedení  provádění  stavby  stavbyvedoucím  s příslušným  oprávněním,  který  bude  stavbu 
provádět.

4) Stavebník oznámí vodoprávnímu úřadu za účelem provedení kontrolních prohlídek stavby následující 
fáze výstavby :
• po vybudování spodní stavby (monobloku) ČOV
• po kompletním dobudování ČOV včetně areálu, areálových sítí a zemního filtru
• po dobudování kanalizační sítě
• po dobudování stok v prostoru rekonstruované silnice Bezděkov – Machov v případě, že poté bude 

výstavba pozastavena
5) Stavebník zajistí vytyčení prostorové polohy stavby subjektem k tomu oprávněným.
6) Po  ukončení  výstavby  uvede  stavebník  (prostřednictvím  zhotovitele  stavby)  dotčené  pozemky

do původního stavu a předá je písemně zpět jejich vlastníkům.
7) Budou dodrženy podmínky závazného stanoviska Městského úřadu Náchod, odbor životního prostředí
 (z hlediska ochrany zemědělského půdního fondu):

• stavebník  zajistí  před  uskutečněním  nezemědělské  činnosti,  provedení  skrývky  svrchní  kulturní 
vrstvy půdy na  celé výměře odnímané plochy, tj. na 0,0300 ha do průměrné hloubky 30 cm, čímž 
bude získáno cca 90 m3 ornice. Celé množství skryté ornice a bude ponecháno stavebníkovi. Ornice 
bude po dokončení stavebních prací využita pro ohumusování terénních úprav prováděných v rámci 
výstavby a pro zahradní a sadové úpravy v okolí stavby. Do doby využití zeminy k výše uvedeným 
účelům bude uložena v místě stavby a zajištěna proti zaplevelení. Pokud bude při stavbě využíván 
jako manipulační  plocha staveniště  větší  prostor  než je  plocha navržená ke skrývce  zeminy,  je  
vzhledem k ochraně svrchní kulturní vrstvy půdy třeba provést skrývku odpovídající ploše využívané 
během stavby;

• stavebník je povinen učinit  opatření k zabránění úniku pevných a kapalných látek poškozujících 
zemědělský půdní fond a jeho vegetační kryt a provádět práce tak, aby na zemědělském půdním 
fondu a jeho vegetačním krytu došlo k co nejmenším škodám;
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• o činnostech souvisejících se skrývkou, tj. přemístěním, využitím, uložením, ochranou a ošetřováním 
skryté  kulturní  vrstvy  půdy  povede  žadatel  protokol  (pracovní  deník),  v  němž  budou  uvedeny 
všechny  skutečnosti  rozhodné  pro  posouzení  správnosti,  úplnosti  a  účelnosti  využívání  skryté 
zeminy.

8) Budou dodrženy podmínky závazného stanoviska Městského úřadu Náchod, odbor životního prostředí
 (z hlediska státní správy lesů):

• kromě dotčení části pozemkové parcely č. 488 v katastrálním území Bezděkov nad Metují nebude
v souvislosti  se  stavebními  pracemi  docházet  na  lesních  pozemcích  ke  kácení  stromů,  k  jejich 
poškozování, na stavbou nedotčených okolních lesních pozemcích nesmí být ukládán stavební ani 
jiný materiál;

• stavba bude realizována tak, aby na lesních pozemcích nebylo ohroženo řádné hospodaření včetně 
dopravy dříví;

• o  předmětném  dotčení  části  pozemku  určeného  k  plnění  funkcí  lesa  (pozemek  p.  č.  488
v katastrálním území Bezděkov nad Metují) z důvodu umístění a realizace stavby bude po ukončení  
stavby a jejím geometrickém zaměření rozhodováno v samostatném správním řízení o odnětí části 
lesního pozemku plnění funkcí lesa a o výši poplatků za trvalé odnětí podle ustanovení § 16 odst. 1  
a ustanovení § 17 odst. 1 zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů 
(lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „lesní zákon”). Žádost se podává u Městského 
úřadu Náchod,  odbor životního prostředí  a může ji  podat  ten,  v  jehož zájmu má k odnětí  dojít. 
S žádostí  je  třeba  předložit  veškeré  náležitosti  podle  ustanovení  §  1  vyhlášky  č.  77/1996  Sb.,
o  náležitostech žádosti  o  odnětí  nebo  omezení  a  podrobnostech  o  ochraně pozemků určených
k plnění funkcí lesa.

9) Bude  respektována  podmínka  závazného  stanoviska  Krajské  hygienické  stanice  Královéhradeckého
kraje:
• k žádosti  o  vydání  závazného  stanoviska  k užívání  přeložky  vodovodu,  která  bude  podána

ke Krajské hygienické stanici Královéhradeckého kraje, územní pracoviště Náchod, bude předložen 
doklad (zpracovaný odborně způsobilou osobou) o výsledku laboratorní kontroly vzorku pitné vody -  
krácený rozbor pitné vody - prokazující nepřekročení přípustných hodnot ukazatelů pitné vody; místo 
odběru – z koncové části přeložky vodovodního řadu. Odběr musí být proveden odborně způsobilou 
osobou. 

10) Výše uvedená stavba vyžaduje  provedení zkušebního provozu. Délka trvání  zkušebního provozu se 
stanovuje na dobu 1 roku od dokončení stavby. 

11) Dokončenou stavbu lze v souladu s ustanovením § 115 odst. 1 a ustanovením § 122 odst. 1 stavebního
zákona užívat pouze na základě kolaudačního souhlasu.

Odůvodnění:

Vodoprávní úřad obdržel dne 27. října 2017 žádost stavebníka o vydání stavebního povolení k vodnímu 
dílu  „Bezděkov nad Metují  – splašková kanalizace a ČOV“ v katastrálním území Bezděkov nad Metují. 
Současně téhož dne požádal stavebník o vydání povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových 
z výše uvedené stavby. Stavebník je na základě plné moci zastoupen Ing. Vladislavem Kališem, B. Němcové 
235, 533 74 Horní Jelení. 

Protože povolení k provedení vodního díla může být vydáno jen současně s povolením k nakládáním 
s vodami, spojil  vodoprávní úřad usnesením čj.  MUNAC75676/2017/ŽP ze dne 23.11.2017  řízení o obou 
žádostech do společného řízení. 

Po  posouzení  žádostí  a  předložených  podkladů  vodoprávní  úřad  zjistil,  že  žádosti  nebyly  doloženy 
řádnými podklady a trpěly vadami, které vodoprávní  úřad nedokázal odstranit.  Proto vodoprávní úřad čj. 
MUNAC76074/2017/ŽP ze dne 27.11.2017 vyzval  stavebníka k doplnění žádostí a současně usnesením 
řízení  přerušil.  Lhůta  pro  doplnění  žádostí  byla  stanovena  na  120  dnů  od  doručení  výzvy.  Stavebník 
vyžádané podklady postupně obstarával, avšak ve stanovené lhůtě je nebyl schopen všechny doložit. Proto 
před uplynutím stanovené lhůty požádal o prodloužení, čemuž vodoprávní úřad vyhověl. Následně byla lhůta  
pro doplnění žádosti znovu prodloužena, a to do 31. ledna 2019. 

Ke dni 22.8.2018 ze strany stavebníka došlo k doplnění posledního chybějícího dokumentu. 
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Vodoprávní úřad následně oznámil účastníkům řízení a dotčeným správním orgánům zahájení řízení.  
Protože vodoprávnímu úřadu byly dobře známy poměry staveniště a žádosti poskytovaly dostatečný podklad 
pro  posouzení  navrhované stavby  a  stanovení  podmínek k jejímu provádění  určil  lhůtu,  do  kdy  mohou 
účastníci řízení uplatnit své námitky a dotčené orgány závazná stanoviska, a to do  24.10.2018. Zároveň 
vodoprávní úřad upozornil, že k později uplatněným námitkám a závazným stanoviskům nebude přihlédnuto. 
Ve stanoveném termínu se se spisem seznámil  pan Radek Machula,  Bezděkov 205,  549 31 Hronov a 
následně  uplatnil  písemné námitky  do  stavebního  řízení.  Námitky  byly  uplatněny  dne  23.10.2018,  tedy
ve stanovené lhůtě. 

Vodoprávní úřad po posouzení obsahu námitek dospěl k závěru, že pro jejich řádné projednání je nutné 
provést  ústní  jednání  a  ohledání  na  místě.  Vodoprávní  úřad  proto  čj.  MUNAC79318/2018/ŽP  ze  dne  
31.10.2018 nařídil ústní jednání a ohledání na místě na den 4.12.2018. 

Při  ústním jednání byly  všichni  přítomni seznámeni s rozsahem povolované stavby a s uplatněnými 
připomínkami pana Machuly. Následně se přítomní přemístili na místo samé, kde byla prohlédnuta lokalita 
v místě povolované stavby čistírny odpadních vod a zemního filtru. 

Na místě byly ústně projednávány připomínky a byl prohlédnut a posouzen současný stav. Přitom bylo  
zjištěno, že z výusti stávající obecní kanalizace vytékala voda. Jednání probíhalo v bezprostřední blízkosti  
vodního toku (na hranici pozemku pana Machuly). Byl představen prostor, kde bude vybudována centrální  
ČOV  a  zemní  filtr.  Pan  Machula  k  současnému  stavu  (ve  smyslu  zápachu)  sdělil,  nejčastěji  v letních 
měsících  je  ze  stávající  výusti  kanalizace  cítit  znatelný  zápach.  Při  dnešním  jednání  na  místě  všichni 
přítomní, kromě starosty Obce Bezděkov nad Metují, pana Machuly a Mgr. Adámka (právního zástupce pana 
Machuly), mírný zápach cítili (počasí bylo chladné a vlhké). 

Dále pan Machula představil princip plnění zásobníků propanu, kterým vytápí svůj rodinný dům. Plnění 
probíhá tak,  že na státní  silnici  zastaví  cisterna,  ze které je hadicí  veden  propan do dvou nadzemních 
zásobníků, které jsou umístěny na pozemku pana Machuly. Je zřejmé, že hadice jsou vedeny po pozemku 
ve vlastnictví Obce Bezděkov nad Metují a vodní tok překonávají přes dřevěnou lávku, kterou vybudoval 
v minulosti  pan  Machula.  V této  souvislosti  pan  Machula  namítá,  že  navržený  kořenový  filtr  znemožní 
doplňování  zmíněných  nádrží.  Rovněž při  místním šetření  přítomní  vnímali  značnou hlučnost  silničního 
provozu. Dále se všichni přítomní přesunuli na zpevněnou plochu u rodinného domu pana Machuly a byl  
představen prostor pro budoucí kořenový filtr, jehož vzdálenost od zmíněné zpevněné plochy nebylo možné  
přesně změřit. 

Následně  se  přítomní  přesunuli  do  kanceláře  obecního  úřadu,  kde  probíhalo  vlastní  projednání 
uplatněných připomínek. Vzdálenost kořenového filtru od zpevněné plochy pana Machuly změřil projektant 
na svém osobním počítači, ve kterém má projekční program, a zjistil, že vzdálenost činí 6,21 m. 

Vlastní písemné námitky uplatněné panem Machulou dne 23.10.2018 se týkaly hluku, zápachu a  vlivu 
na životní prostředí. 

Pan  Machula  k  hluku  namítá:  v  hlukové  studii,  která  je  založena  ve  spisu,  je  vycházeno
z nesprávných údajů, když na str. 5/15 odst. 3.5 jsou nesprávně stanoveny výpočtové body. Zpracovatel této  
studie totiž vychází  z nesprávné premisy,  že  dotčený pozemek p.  č.  493/11 - trvalý  travní  porost,  není  
chráněným venkovským prostorem. Tento pozemek přitom tvoří funkční celek s ostatními pozemky, když je  
účastníkem užíván jako zahrada (tj.  k rekreaci)  a  současně na něm má účastník  umístěny i  nadzemní  
zásobníky topného plynu. Ve smyslu materiálním tedy i tento pozemek podléhá ochraně zákona o veřejném  
zdraví  a  je  chráněným venkovním prostorem.  Hluková  studie  tedy  není  řádným podkladem,  na  jejímž  
základě by mohl správní orgán zjistit  to, zda jsou dodrženy zákonné limity hluku, natož pak podkladem,
na jejímž základě by mohl správní orgán učinit zjištění, že účastník řízení nebude při užívání předmětných  
pozemků, a to včetně pozemku par. 493/11 (tj. k bydlení a rekreaci) obtěžován hlukem nad míru přiměřenou  
místním poměrům.  Za účelem seznámení  se s konkrétními  poměry v  území  (v  dané lokalitě).  Z tohoto  
hlediska  je  též  třeba  provést  ohledání  na  místě  samém,  a  účastník  řízení  i  výslovně  navrhuje,  aby  
nadepsaný správní orgán místní ohledání provedl. Bez provedení ohledání na místě samém nebude zjištěn  
pro rozhodnutí potřebný stav věci, a správní řízení bude zatíženo vadou. S ohledem na uvedené navrhuje  
účastník  řízení,  aby  správní  orgán  nechal  zpracovat  i  novou  hlukovou  studii,  resp.  posudek  (odborné  
posouzení) ke zjištění, jakou míru hluku může být účastník řízení stavbou ČOV a jejím provozem dotčen. 

K této námitce stavebník předložil  stanovisko zpracovatele hlukové studie – pana Aleše Jirásky. Pan 
Jiráska  sděluje,  že  v  hlukové  studii  není  vycházeno  z  nesprávných  údajů  a  jsou  správně  stanoveny  
výpočtové body. Zákon číslo 258/2000 Sb.,  o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících  
zákonů, v ustanovené § 30 odst.  3 definuje chráněný venkovní prostor,  kterým se rozumí  nezastavěné  
pozemky, které jsou užívány k rekreaci, lázeňské léčebně rehabilitační péči a výuce, s výjimkou lesních a  
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zemědělských  pozemků  a  venkovních  pracovišť.  Zákon  číslo  256/2013  Sb.,   o  katastru  nemovitostí  
(katastrální zákon), v ustanovení § 3 odst. 2 definuje členění pozemků, které člení podle druhů na ornou  
půdu,  chmelnice,  vinice,  zahrady,  ovocné  sady,  trvalé  travní  porosty,  lesní  pozemky,  vodní  plochy,  
zastavěné plochy a nádvoří a ostatní plochy. Orná půda, chmelnice, vinice, zahrady, ovocné sady a trvalé  
travní  porosty  jsou  zemědělskými  pozemky.  Pro  rozhodnutí,  zda  pozemek  je  nebo  není  chráněným  
prostorem je rozhodující druh pozemku v katastru nemovitostí. Pan Jiráska dále doplňuje, že:

• p.č.st. 313 (RD čp.205): zastavěná plocha a nádvoří = není zemědělský pozemek = je chráněn 
• p.č. 493/6: ostatní plocha = není zřejmé, zda je nebo není zemědělský pozemek = KHS posoudí,  

zda je užíván k rekreaci a rozhodne 
• p.č. 493/11: trvalý travní porost = je zemědělský pozemek = není chráněn

Z výše uvedeného je zřejmé, že jediná nejasnost je u pozemku p.č. 493/6, který je v hlukové studii bez  
rozhodnutí  KHS  uvažován  jako  chráněný.  Správní  orgán  může  provést  místní  šetření,  na  správnosti  
výpočtových bodů se však nic nezmění a k vypracování nové hlukové studie není důvod. 

Na základě výše uvedeného má vodoprávní  úřad za to,  že hluková studie (jako součást  projektové 
dokumentace)  je  zpracována  správně  a  neztotožňuje  se  s  námitkou  pana  Machuly,  že  je  vycházeno
z nesprávných údajů. Pozemek p.č. 493/11 nepožívá ze zákona číslo 258/2000 Sb., o ochraně veřejného 
zdraví  a o změně některých souvisejících zákonů ochranu právě proto,  protože se jedná o trvalý travní  
porost,  který  není  tímto  zákonem  chráněn.  Z  výše  uvedeného  důvodu  vodoprávní  úřad  námitce  pana 
Machuly nemohl vyhovět. 

Pan  Machula  k  zápachu namítá:  ve  spisu  správního  orgánu  absentuje  jakýkoliv  podklad,  na  jehož  
základě by mohl správní orgán zjistit jakým způsobem může být zdraví obyvatel (jakožto zájem chráněný  
veřejnoprávními předpisy) ovlivněno zápachem, resp. ani poklad na jejímž základě by mohl správní orgán  
učinit  zjištění,  že  účastník  řízení  nebude při  užívání  předmětných  pozemků,  a  to  včetně  pozemku  par.  
493/11 (tj, k bydlení a rekreaci) obtěžován zápachem nad míru přiměřenou místním poměrům. S ohledem 
na uvedené navrhuje účastník řízení, aby správní orgán nechal zpracovat studii,  resp. posudek/odborné  
posouzení ke zjištění jakou mírou zápachu může být účastník řízení stavbou ČOV a jejím provozem dotčen. 
Za účelem seznámení se s konkrétními poměry v území (v dané lokalitě) z tohoto hlediska je též třeba  
provést ohledání na místě samém, a účastník řízení  i  výslovně navrhuje, aby nadepsaný správní orgán  
místní ohledání provedl. Bez provedení ohledání na místě samém nebude zjištěn pro rozhodnutí potřebný  
stav věci, a správní řízení bude zatíženo vadou. 

K  této  námitce  projektant  zkonstatoval,  že  nelze  zpracovat  relevantní  studii  na  neexistující  stavbu.  
Z místního ohledání bylo patrné, že stávající koryto vykazuje pachové závady a tento problém bude vyřešen  
zatrubením a čištěním splaškových vod. Poté k případnému zápachu z ČOV a zemního filtru byla v letošním  
roce provedena prohlídka jiných podobných ČOV a dočišťovacího rybníku (projektant zastává názor,  že  
dočišťovací rybníky jsou potencionálně s vyšším rizikem vzniku zápachu, než navrhovaný filtr).

K  dané záležitosti  byla  dále  vedena diskuze  mezi  projektantem a  panem Machulou,  případně jeho  
právním zástupcem. 

Při posouzení této konkrétní námitky je však zřejmé, že se jedná o takovou námitku, kterou nelze řešit
ve stavebním řízení. Tato námitka měla být řešena v územním řízení, neboť umístění stavby do území je 
prvním ze série  kroků k  následnému povolení  stavby.  Z územního rozhodnutí  je  zřejmé,  že tento  druh  
námitky nebyl  projednán a řešen. Z výše uvedeného důvodu vodoprávní úřad v souladu s ustanovením
§ 114 odst. 2 stavebního zákona nemůže k této námitce přihlédnout. 

Pan Machula k vlivu na životní prostředí (EIA) namítá:  ve spisu správního orgánu absentuje jakýkoliv  
podklad,  na  jehož  základě  by  mohl  správní  orgán  zjistit,  zda  záměr  předmětné  stavby  může,  at'  již  
samostatně  nebo  ve  spojení  s  jinými,  významně  ovlivnit  předmět  ochrany  nebo  celistvost  evropsky  
významné  lokality  (tj.  EVL  Metuje  a  Dřevíč).  Ve  spisu  totiž  absentuje  odůvodněné  stanovisko  orgánu  
ochrany přírody a krajiny dle § 45i odst. 1 zákona o ochraně přírody a krajiny, které by vylučovalo významný  
vliv na předmět ochrany (tj. mihuli potoční) nebo celistvost EVL Metuje Dřevíč. Bez tohoto stanoviska není  
správní orgán schopen posoudit, zda má být postupováno dle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí  
a  provedeno  zjišťovací  řízení.  Stanovisko  dle  §  44  odst.  1  zákona  o  ochraně  přírody  a  krajiny  je  
nedostatečné. 

K této námitce zástupce dotčeného správního orgánu na úseku ochrany přírody a krajiny (tj. Agentura  
ochrany přírody a krajiny,  Správa Chráněné krajinné oblasti Broumovsko) zkonstatoval, že dotčený orgán
ve svém závazném stanovisku k územnímu i ke stavebnímu řízení došel k závěru, že záměr tak, jak byl 
předložen nebude mít  významný vliv  na předměty ochrany soustavy Natura 2000.  Pokud pan Machula 
nesouhlasí se závazným stanoviskem, má možnost jej nechat přezkoumat v rámci odvolacího řízení. 
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Vodoprávní  úřad této námitce nemůže vyhovět,  protože se jedná o námitku směřující  k závaznému 
stanovisku jiného dotčeného správního orgánu. 

V závěru pan Machula uvádí: z výše uvedeného plyne, že správní orgán nemá a pro vady v podkladech  
ani nemůže mít zjištěny veškeré skutečnosti potřebné pro rozhodnutí ve věci. Správní orgán je přitom dle § 3  
správního řádu povinen postupovat tak, aby byl zjištěn stav věci, o němž nejsou důvodné pochybnosti. Tuto  
otázku je mezi jinými správní orgán povinen zkoumat ex officio i dle § 111 odst. 2 stavebního zákona v rámci  
ověření účinků budoucího užívání předmětné stavby, a za tím účelem si musí vyžádat veškeré podklady  
potřebné  pro  toto  posouzení  (tj.  podklady,  z  nichž  bude  relevantně  podloženými  údaji  vyplývat,  jakým  
způsobem bude stavba opravdu fungovat a jak bude užívána (provozována), přičemž tyto poklady musí  
odpovídat realitě (tj. konkrétním okolnostem na daném místě) a být úplné, správné, určité a srozumitelné,  
aby je bylo možné přezkoumat a posoudit. 

Vodoprávní  úřad  má  za  to,  že  se  obdrženými  námitkami  pana  Machuly  řádně  zabýval  i  přes  tu  
skutečnost, že dle jejich charakteru měly být uplatněny v územním řízení. Nicméně pro řádné projednání  
námitek bylo nařízeno ústní jednání spojené s ohledáním na místě. Vodoprávní úřad má za to, že ze strany 
stavebníka byly předloženy všechny doklady, které stanovují příslušné právní předpisy. 

Pan Machula  dále  při  ústním jednání  spojeném s  ohledáním na místě  dne 4.12.2018 uplatnil  další 
připomínky a námitky:

1) V podkladech absentuje stanovisko Krajského úřadu po projednání s Báňským úřadem, neboť stavba se 
nachází v evidovaném chráněném ložiskovém území a je zde stanoveno chráněné ložiskové území.  Cca 
polovina stavby budovy ČOV by se měla v tomto prostoru nacházet.

K  této  námitce  zástupce  obecného  stavebního  úřadu  sdělil,  že  stavba  byla  umístěna  územním 
rozhodnutím ze dne 30. 1. 2012 pod č. j. 2012/355/OV/JUS/1, rozhodnutí nabylo právní moci dne 2. 3. 2012.  
Dále sdělil, že následně byla platnost tohoto rozhodnutí dvakrát prodloužena. Dne 17. 1. 2017 vydal stavební 
úřad  rozhodnutí,  kterým  povolil  změnu  výše  uvedeného  územního  rozhodnutí  o  umístění  stavby.  Toto 
rozhodnutí  nabylo  právní  moci  dne 21.  2.  2017.  Stavební  úřad  tuto  stavbu umístil  v  souladu s platným 
územním plánem, včetně jeho změny č.  1.  Plocha pro umístění  předmětné stavby  je  v územním plánu 
vymezena  mimo  ochranné  pásmo.  K řízení  byla  vydána  souhlasná  stanoviska  dotčených  orgánů  a 
souhlasné  vyjádření  úřadu  územního  plánování,  který  stavbu  posoudil  z hlediska  souladu  s územním 
plánem.

Pan Machula sdělil,  že je v tomto případě třeba rozlišovat tzv. dobývací prostor a ložiskové území a 
namítá, že stavba je umístěna do chráněného ložiskového území. 

Vodoprávní  úřad k této námitce konstatuje,  že před konáním ústního jedná spojeného s ohledáním
z úřední činnosti  zjistil,  že  část  stavby se nachází  v evidovaném výhradním ložisku stavebního kamene 
Bezděkov nad Metují, č. 3022800, a bylo zde stanoveno chráněné ložiskové území Bezděkov, č. 02280000. 
Za účelem objasnění této problematiky vodoprávní úřad požádal dopisem čj. MUNAC79148/2018/ŽP ze dne 
31.10.2018 obecný stavební úřad, který vedl územní řízení, s dotazem jeho dalšího postupu  v souvislosti
s absencí závazného stanoviska krajského úřadu k umístění vodního díla „Bezděkov nad Metují – splašková 
kanalizace a ČOV“. Pokud umístění výše uvedené stavby vyžaduje závazné stanovisko příslušného orgánu,  
je nutné tuto záležitost řešit v územním řízení. 

Z odpovědi obecného stavebního úřadu (čj.  MUPO/2018/5910/BRA/101 ze dne 15.11.2018)   je však 
zřejmé, že stavební úřad nepožadoval toto stanovisko, a proto tedy není nutné do územního rozhodnutí
v tomto směru nijak zasahovat. 

2) Námitky dále obsahují zmínku o případném znehodnocení nemovitosti pana Machuly, které je třeba vzít  
v potaz.

K  této  námitce  vodoprávní  zastává  názor,  že  měla  být  uplatněna  a  projednána  v  územním řízení,  
podobně jako způsob doplňování zásobníků propanem. 

K předmětnému řízení má vodoprávní úřad ve spisových deskách tyto doklady:
• územní rozhodnutí o umístění stavby, které vydal Městský úřad Police nad Metují, odbor výstavby, čj. 

2015/355/OV/JUS/1 ze dne 30.1.2012
• rozhodnutí  o  povolení  zvláštního  užívání  pro  umístění  inženýrských  sítí,  které  vydal  Městský  úřad 

Náchod, odbor dopravy a silničního hospodářství, čj. MUNAC 73674/2016/DSH/A ze dne 21.12.2016
• rozhodnutí o povolení zvláštního užívání místních komunikací pro umístění inženýrských sítí, které vydal 

Obecní úřad Bezděkov nad Metují, čj. MK/MM/01/2016 ze dne 10.11.2016
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• kopie plné moci stavebníka pro Ing. Vladislava Kališe ze dne 22.8.2017
• usnesení vodoprávního úřadu o spojení správních řízení, čj. MUNAC75676/2017/ŽP ze dne 23.11.2017
• rozhodnutí  vodoprávního  úřadu  o  povolení  výjimky,  čj.  MUNAC81224/2017/ŽP  ze  dne  19.12.2017, 

včetně sdělení o nabytí právní moci
• smlouvu  o  právu  provést  stavbu  sepsanou  mezi  stavebníkem  a  Jiřím  Nehněvajsou  a  Marií  

Nehněvajsovou ze dne 19.7.2018
• závazné  stanovisko  Krajské  hygienické  stanice  Královéhradeckého  kraje,  čj.  KHSHK 

08203/2018/HOK.NA/Ha ze dne 16.4.2018
• závazné stanovisko Agentury ochrany přírody a krajiny, Správa CHKO Broumovsko, čj. 05625/VC/17 ze 

dne 12.2.2018
• stanovisko Povodí Labe, státní podnik, čj. PVZ/17/49735/Hz/0 ze dne 12.12.2017
• závazné stanovisko Hasičského záchranného sboru Královéhradeckého kraje, čj. HSHK-1911-4/2016 ze 

dne 13.12.2017
• závazné stanovisko Městského úřadu Náchod, odbor životního prostředí (souhlas k trvalému odnětí ze 

ZPF), čj. MUNAC76724/2017/ŽP ze dne 29.11.2017
• rozhodnutí Městského úřadu Náchod, odbor životního prostředí (o dočasném odnětí lesních pozemků),  

čj. MUNAC82757/2017/ŽP ze dne 12.2.2018, včetně sdělení o nabytí právní moci
• závazné  stanovisko   Krajského  ředitelství  Policie  Královéhradeckého  kraje,  dopravní  inspektorát 

Náchod, čj. KRPH-488-107/ČJ-2016-050506 ze dne 3.5.2016
• návrh plánu kontrolních prohlídek
• usnesení vodoprávního úřadu o prodloužení lhůty k doplnění podkladů, čj. MUNAC27208/2018/ŽP ze 

dne 16.4.2018
• stanovisko společnosti Vodovody a kanalizace Náchod, a.s., zn. 17-06641 ze dne 8.1.2018
• stanovisko společnosti Grid Services, s.r.o., zn. 5001623363 ze dne 28.11.2017
• stanovisko společnosti Česká telekomunikační infrastruktura, a.s., čj. 77734/17 ze dne 24.11.2018
• vyjádření společnosti ČEZ Distribuce, a.s., zn. 1085652501 ze dne 22.11.2017
• souhlas společnosti ČEZ Distribuce, a.s., zn. 1095656894 ze dne 21.11.2017
• usnesení vodoprávního úřadu o prodloužení lhůty k doplnění podkladů, čj. MUNAC57560/2018/ŽP ze 

dne 6.8.2018
• tři  výtisky  projektové  dokumentace  „Bezděkov  nad  Metují  –  splašková  kanalizace  a  ČOV“,  kterou 

zpracoval a ověřil   pod zak.  č. 98 v říjnu 2017 Ing.  Vladislav Kališ, autorizovaný technik pro stavby 
vodního hospodářství a krajinného inženýrství ČKAIT 0701507 D1. Součástí projektové dokumentace 
jsou další stanoviska (v dokladové části):
- změna územního rozhodnutí o umístění stavby, kterou vydal Městský úřad Police nad Metují, odbor 

výstavby, čj. MUPO/2017/179/JUS/2 ze dne 17.1.2017
- kopie smlouvy o právu provést stavbu sepsané mezi stavebníkem a Františkem Šnejdem a paní 

Petrou Šnejdovou
- kopie smlouvy o právu provést stavbu sepsané mezi stavebníkem a Josefem Plným 
- kopie smlouvy o právu provést stavbu  sepsané mezi stavebníkem a Janou Němečkovou ze dne 

14.12.2015
- kopie  smlouvy  o  právu  provést  stavbu  sepsané mezi  stavebníkem  a  Ladislavem  Foglarem  a 

Jaroslavou Machulovou ze dne 7.12.2015
- kopie  smlouvy  o  právu  provést  stavbu  sepsané mezi  stavebníkem  a  Marii  Benešovou  ze  dne 

30.1.2016
- kopie smlouvy o právu provést stavbu sepsané mezi stavebníkem a  Milenou Hornychovou ze dne 

16.12.2015
- kopie smlouvy o právu provést  stavbu  sepsané mezi stavebníkem a Antonínem Vackem ze dne 

9.12.2015
- kopie smlouvy o právu provést stavbu sepsané mezi stavebníkem a právnickou osobu BOR spol. s 

s.r.o. ze dne 5.4.2016
- kopie smlouvy o právu provést stavbu sepsané mezi stavebníkem a Josefem Genneretem ze dne 

7.12.2015
- kopie  smlouvy  o  právu  provést  stavbu  sepsané mezi  stavebníkem  a  Miluší  Zítkovou  ze  dne 

16.12.2015
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- kopie smlouvy o právu provést stavbu  sepsané mezi stavebníkem a Zdeňkem Lemfeldem ze dne 
7.12.2015

- kopie smlouvy o právu provést stavbu  sepsané mezi stavebníkem a Danielem Romanem ze dne 
5.1.2016

- kopie smlouvy o právu provést  stavbu  sepsané mezi stavebníkem a Jindrou Kosinkovou ze dne 
7.12.2015

- kopie  smlouvy o právu provést  stavbu  sepsané mezi  stavebníkem a Jiřím Nehněvajsou ze dne 
14.12.2015

- kopie smlouvy o právu provést stavbu sepsané mezi stavebníkem a Miloše Bornou
- kopie  smlouvy  o  právu  provést  stavbu  sepsané mezi  stavebníkem a  Václavem Bornou  ze  dne 

7.1.2016
- kopie smlouvy o právu provést stavbu sepsané mezi stavebníkem a Stavebním bytovým družstvem 

Náchod ze dne 9.12.2015
- kopie  smlouvy  o  právu  provést  stavbu  sepsané mezi  stavebníkem a  Tomášem Vítem,  Kamilou 

Trojtovou a Milenou Konrátovou
- kopie  smlouvy  o  právu  provést  stavbu  sepsané mezi  stavebníkem  a  Josefem  Térem  ze  dne 

12.12.2016
- kopie smlouvy o právu provést stavbu sepsané mezi stavebníkem a Milošem Bernardem a Renatou 

Bernardovou ze dne 9.12.2015
- kopie smlouvy o právu provést stavbu  sepsané mezi stavebníkem a Hanou Heinzlovou a Pavlem 

Heinzlem ze dne 9.12.2015
- kopie smlouvy o právu provést stavbu sepsané mezi stavebníkem a Jaroslavem Mitiskou a Luďkem 

Mitiskou ze dne 9.2.2016
- kopie  smlouvy  o  právu  provést  stavbu  sepsané mezi  stavebníkem  a  Pavlem  Kohlem  ze  dne 

7.12.2015
- kopie smlouvy o právu provést  stavbu  sepsané mezi stavebníkem a Josefem Petříčkem ze dne 

9.12.2015
- kopie smlouvy o právu provést stavbu sepsané mezi stavebníkem a Robertem Mazurkem a Ivetou 

Mazurkovou ze dne 14.12.2015
- kopie smlouvy o právu provést stavbu  sepsané mezi stavebníkem a Františkem Johnem ze dne 

11.3.2016 a 29.6.2016
- kopie smlouvy o právu provést stavbu sepsané mezi stavebníkem a Lubomírem Bernardem 
- kopie smlouvy o právu provést  stavbu  sepsané mezi stavebníkem a Pavlou Čepelkovou, Janem 

Gennertem,  Renatou  Krtičkovou,  Marií  Nehněvajsovou,  Vladimírem Polákem,  Evou  Řehákovou, 
Karlem Vernerem, Alenou Vernerovou, Ing. Pavlou Vokálovou a Milošem Zítkou

- kopie smlouvy o právu provést stavbu sepsané mezi stavebníkem a Jaroslavem Heinzlem a Věrou 
Heinzlovou ze dne 7.12.2015

- kopie smlouvy o právu provést stavbu sepsané mezi stavebníkem a Josefem Dostálem
- kopie  souhlasu  Agentury  ochrany  přírody  a  krajiny  České  republiky,  čj.  10799/SVSL/16  ze  dne 

25.10.2016
- kopie smlouvy o právu provést stavbu sepsané mezi stavebníkem a právnickou osobou Lesy České 

republiky, s.p. ze dne 15.2.2016
- kopie  smlouvy  o  právu  provést  stavbu  sepsané mezi  stavebníkem  a  Správou  silnic 

Královéhradeckého kraje, p.o. ze dne 3.2.2016
- kopie smlouvy o právu provést stavbu sepsané mezi stavebníkem a Milošem Bernadem a Renatou 

Bernardovou ze dne 9.12.2015
- kopie  smlouvy  o  právu  provést  stavbu  sepsané mezi  stavebníkem  a  Marcelou  Dušánkovou  a 

Jaroslavou Machulovou
- výpisy z dálkového nahlížení do katastru nemovitostí
- sdělení  Městského úřadu Police nad Metují,  odbor výstavby ve smyslu  ustanovení § 15 odst.  2 

stavebního zákona, čj. MUPO/2017/4939/JUS/117 ze dne 22.11.2017
- závazné  stanovisko  Agentury  ochrany  přírody  a  krajiny,  Správa  CHKO  Broumovsko,  čj. 

05625/VC/17 ze dne 12.2.2018
- souhlas Městského úřadu Náchod, odbor životního prostředí k činnosti do 50 m od okraje lesa, čj.  

3130/2011/ŽP/Ba/ ze dne 29.9.2011
- vyjádření  Městského  úřadu  Náchod,  odbor  výstavby  a  územního  plánování,  čj. 

MUNAC18665/2016/VÝST ze dne 30.3.2016
- usnesení vodoprávního úřadu, čj. MUNAC75676/2017/ŽP ze dne 23.11.2017
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- rozhodnutí  Městského  úřadu  Náchod,  odbor  dopravy  a  silničního  hospodářství,  čj.  MUNAC 
73674/2016/DSH/A ze dne 21.12.2016

- rozhodnutí Obecního úřadu Bezděkov nad Metují, čj. MK/MM/01/2016 ze dne 10.11.2016
- vyjádření společnosti Česká telekomunikační infrastruktura, a.s., čj. 608296/17 ze dne 9.5.2017, čj.  

777340/17 ze dne 24.11.2017
- sdělení společnosti ČEZ Distribuce, a.s., zn. 0100741098 ze dne 9.5.2017
- sdělení společnosti Telco Pro Services, a.s., zn. 0200595118 ze dne 9.5.2017
- sdělení společnosti GridServices, s.r.o., zn. 5001576657 ze dne 19.9.2017
- závazné stanovisko Ministerstva obrany ČR,  sekce ekonomická a majetková, SpZn. 50514/2016-

8001-OÚZ-PCE  ze dne 22.3.2016
- stanovisko společnosti GridServices, s.r.o., zn. 5001623363 ze dne 28.11.2017
- stanovisko společnosti Vodovody a kanalizace Náchod, a.s., zn. 17-06641 ze dne 8.1.2018
- vyjádření společnosti ČEZ Distribuce, a.s., zn. 1095652501 ze dne 22.11.2017
- souhlas společnosti ČEZ Distribuce, a.s., zn. 1095656894 ze dne 21.11.2017
- závazné  stanovisko  Hasičského  záchranného  sboru  Královéhradeckého  kraje,  čj.  HSHK-1911-

4/2016 ze dne 13.12.2017
- sdělení Národního památkového ústavu ze dne 7.3.2016
- závazné  stanovisko  Krajské  hygienické  stanice  Královéhradeckého  kraje,  čj.  KHSHK 

08203/2018/HOK.NA/Ha ze dne 16.4.2018, čj. KHSHK 15966/2018/HOK.NA/Ha ze dne 30.5.2018
- stanovisko Povodí Labe, státní podnik, čj. PVZ/17/49735/Hz/0 ze dne 12.12.2017
- stanovisko Krajského ředitelství Policie Královéhradeckého kraje, dopravní inspektorát Náchod, čj. 

KRPH-51967/ČJ-2018-050506 ze dne 6.8.2018
- vyjádření Pozemkového fondu České republiky, zn. PFCR 579702/2011/114/VT ze dne 4.5.2011
- rozhodnutí Městského úřadu Náchod, odbor životního prostředí, čj. MUNAC 82757/2017/ŽP ze dne 

12.2.2018
- sdělení o nabytí právní moci rozhodnutí Městského úřadu Náchod, odbor životního prostředí,  čj.  

MUNAC 82757/2017/ŽP ze dne 12.2.2018, čj. MUNAC 17485/2018/ŽP ze dne 9.3.2018
- sdělení o nabytí právní moci rozhodnutí Městského úřadu Náchod, odbor životního prostředí,  čj.  

MUNAC 12465/2017/ŽP ze dne 19.12.2017, čj. MUNAC 26145/2018/ŽP ze dne 10.1.2018
- závazné  stanovisko  Městského  úřadu  Náchod,  odbor  životního  prostředí,  čj.  MUNAC 

76724/2017/ŽP ze dne 29.11.2017
- hluková studie, kterou zpracoval Ing. Aleše Jiráska v březnu 2018
- sdělení Povodí Labe, státní podnik o jakosti vody v Metuji, čj. PVZ/15/29001/Hz/1 ze dne 5.11.2015
- hydrologická  data  pro  vodní  tok  Metuje,  která  vyhotovil  Český  hydrologický  ústav,  zn. 

P15007235/551 ze dne 15.12.2015
- kopie plné moci stavebníka pro Ing. Kališe ze dne 22.8.2018
- stanovisko společnosti Česká telekomunikační infrastruktura, a.s., čj. 569936/18 ze dne 22.3.2018
- vyjádření společnosti ČEZ Distribuce, a.s., zn. 1097571654 ze dne 23.3.2018
- vyjádření společnosti GridServices, s.r.o., zn. 5001692309 ze dne 12.4.2018
- sdělení Městského úřadu Police nad Metují, odbor výstavby, čj. MUPO/2018/1826/JUS/30 ze dne 

11.4.2018
- stanovisko společnosti ČEZ Distribuce, a.s., zn. 1097576442 ze dne 26.3.2018
- stanovisko  společnosti  RWE Distribuční  služby,  s.r.o.,  zn.  5001295616  ze  dne  25.4.2016,  zn. 

5001296556 ze dne 27.4.2016
- smlouvu  o zajištění  přeložky  plynárenského zařízení  sepsaná mezi  stavebníkem a společeností 

RWE GasNet, s.r.o. ze dne 26.4.2016
- smlouvy o budoucí smlouvě  o zřízení věcného břemene sepsané mezi společností RWE GasNet, 

s.r.o. a majiteli dotčených pozemků (v souvislosti s přeložkami plynovodních zařízení)

Ve stavebním povolení vodoprávní úřad stanovil celkem 11 podmínek. 
Podmínka č. 1, tj. že stavba vodního díla bude provedena dle projektové dokumentace „Bezděkov nad 

Metují – splašková kanalizace a ČOV“, vyplývá z ustanovení § 115 odst. 1 stavebního zákona a § 15 odst. 3 
vodního  zákona.  V  tomto  případě  touto  podmínkou  vodoprávní  úřad  přesně  určil,  na  základě  jaké 
dokumentace bude stavba provedena.

Podmínka č. 2, tj. že stavba bude dokončena do 31. prosince 2020, vychází z požadavku ustanovení
§ 18c odst. 2  písm. c) vyhlášky číslo 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního 
opatření a stavebního řádu, v platném změní (dále jen „vyhl. č. 503/2006 Sb.“).

Podmínka č. 3, tj. že stavebník oznámí vodoprávnímu úřadu termín zahájení stavby a název zhotovitele, 
který je stavebním podnikatelem s oprávněním k provádění staveb vodních děl nebo při provádění stavby 
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zabezpečí odborné vedení provádění stavby stavbyvedoucím s příslušným oprávněním, který bude stavbu 
provádět,  vychází z požadavku ustanovení § 18c odst. 2  písm. b) vyhl. č. 503/2006 Sb. a ustanovení § 152  
odst. 3 písm. a) stavebního zákona.

Podmínka č. 4, tj. že stavebník oznámí vodoprávnímu úřadu za účelem provedení kontrolní prohlídky 
stavby stanovené fáze výstavby, vychází z požadavku ustanovení § 18c odst. 3  písm. a) vyhl. č. 503/2006  
Sb. a ustanovení § 152 odst. 3 písm. d) stavebního zákona.

Podmínka č. 5, tj. že stavebník zajistí vytyčení prostorové polohy stavby subjektem k tomu oprávněným, 
vychází z ustanovení § 152 odst. 1 stavebního zákona. 

Podmínka č. 6, tj že po ukončení výstavby uvede stavebník (prostřednictvím zhotovitele stavby) dotčené 
pozemky do původního stavu a protokolárně je předá zpět jejich vlastníkům, vychází přiměřeně z ustanovení  
§ 141 stavebního zákona. 

Podmínka č. 7, 8 a 9 tj. že budou dodrženy a respektovány podmínky závazných stanovisek dotčených 
správních orgánů, vychází z požadavku ustanovení § 18c odst. 2  písm. a) vyhl. č. 503/2006 Sb. 

Podmínka  č.  10,  že  výše  uvedená  stavba  vyžaduje  provedení  zkušebního  provozu,  vychází
z požadavku stavebníka, z územního rozhodnutí a ustanovení § 124  stavebního zákona. 

Podmínkou č. 11, tj. že dokončenou stavbu lze  v souladu s ustanovením § 115 odst. 1 a ustanovením
§ 122 odst. 1 stavebního zákona užívat pouze na základě kolaudačního souhlasu, stanovil vodoprávní úřad 
v souladu s ustanovením § 18c odst. 2  písm. d) vyhl. č. 503/2006 Sb., na základě jakého postupu lze stavbu 
užívat.

Splnění  podmínek vyplývajících  ze  stanovisek  vlastníků  technické  infrastruktury  a  dalších  účastníků 
řízení je zajištěno tak, že stanoviska jsou součástí projektové dokumentace (v dokladové části) a vodoprávní  
úřad stanovil podmínku č. 1. 

Za účastníky stavebního řízení považoval vodoprávní úřad následující osoby:

Stavebník:   
• Obec Bezděkov nad Metují, Bezděkov nad Metují 164, 549 64 Bezděkov nad Metují. Stavebník je 

zároveň vlastníkem některých dotčených pozemků (st.p.č.  44, 194,  p.p.č.  69/1,  70/1,  70/7,  97/6,  
163/1, 163/4, 173/4, 202/1, 208/3, 220/7, 221/1, 221/2, 290/21, 292/2, 311/1, 400/5, 400/6, 400/8,  
478/3, 478/6, 478/7, 488, 491, 645/5, 651/4, 651/5, 651/6, 651/8, 653, 668, 697, 698/1, 698/3, 701, 
728/1)

Vlastníci dotčených pozemků a staveb na nich:  
• Thér Josef, Bezděkov nad Metují 147, 549 64 Bezděkov nad Metují (p.p.č. 292/23)
• Němečková Jana, Bezděkov nad Metují 110, 549 64 Bezděkov nad Metují (p.p.č. 478/2)
• Dostál Josef, Bezděkov nad Metují 96, 549 64 Bezděkov nad Metují (st.p.č. 39/1)
• Vacek Antonín Ing., Bezděkov nad Metují 180, 549 64 Bezděkov nad Metují (p.p.č. 202/5, 661)
• Hornychová Milena, Bezděkov nad Metují 39, 549 64 Bezděkov nad Metují (p.p.č. 40, 223/4, 1039)
• Gennert Josef, Seifertova 786, 549 31 Hronov (p.p.č. 252)
• Lemfeld Zdeněk,Bezděkov nad Metují 48, 549 64 Bezděkov nad Metují (p.p.č. 262/1)
• Kosinková Jindra, Bezděkov nad Metují 57, 549 64 Bezděkov nad Metují (st.p.č. 108, p.p.č 247, 

275/11)
• Nehněvajsa Jiří  a Nehněvajsová Marie, Bezděkov nad Metují  58, 549 31  Bezděkov nad Metují  

(p.p.č. 139/1)
• Čepelková Pavla, Bezděkov nad Metují 170, 549 64 Bezděkov nad Metují, Gennert Jan, Bezděkov 

nad Metují 86, 549 64 Bezděkov nad Metují, Krtičková Renata, Fučíkova 322, Velká Ledhuje, 549 54 
Police nad  Metují,  Nehněvajsová  Marie,  Bezděkov nad  Metují  58,  54964 Bezděkov nad Metují, 
Polák Vladimír, Jívka 99, 542 34 Jívka, Řeháková Eva, Bezděkov nad Metují 167, 549 64 Bezděkov 
nad Metují, Verner Karel a Vernerová Alena, Bezděkov nad Metují 77, 549 64 Bezděkov  nad Metují,  
Vokálová Pavla Ing., U Sídliště 453,  463 12 Liberec, Zítka Miloš, Bezděkov nad Metují 172, 549 64 
Bezděkov nad Metují (p.p.č. 680). Spoluvlastníkem pozemku je i stavebník.

• Roman Daniel, Bezděkov nad Metují 98, 549 64 Bezděkov nad Metují (p.p.č. 262/5)
• Mitiska Jaroslav, Fučíkova 326, Velká Ledhuje, 549 54  Police nad Metují a Mitiska Luděk, Bezděkov 

nad Metují 141, 549 64 Bezděkov nad Metují (p.p.č. 290/12)
• Kohl Pavel, Bezděkov nad Metují 182, 549 64 Bezděkov nad Metují (p.p.č. 290/13)
• Konrátová  Milena,  Bezděkov  nad  Metují  168,  549  64  Bezděkov  nad  Metují,  Trojtlová  Kamila, 

Bukovice 64, 549 54 Bukovice, Vít Tomáš, Bezděkov nad Metují 130, 549 64 Bezděkov nad Metují  
(p.p.č. 292/26)
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• Šnejd František a Šnejdová Petra, Bezděkov nad Metují 153, 549 64  Bezděkov nad Metují (p.p.č.  
292/24)

• Heinzel Pavel a Heinzelová Hana Ing., Bezděkov nad Metují 111, 549 64  Bezděkov nad Metují 
(p.p.č. 290/11)

• Bernard Lubomír, Bezděkov nad Metují 146, 549 64 Bezděkov nad Metují (st.p.č. 191, p.p.č. 30/2)
• Královéhradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245/2, 500 03  Hradec Králové, kdy právo k hospodaření 

s majetkem připadá pro Správu silnic Královéhradeckého kraje, Kutnohorská  59/23, 500 04 Hradec 
Králové (p.p.č. 651/1, 681)

• Bernard Miloš a Bernardová Renata, Bezděkov nad Metují 175, 549 64  Bezděkov nad Metují (p.p.č.  
292/25)

• Mazurek Robert a Mazurková Iveta, Machov 181, 549 63 Machov (st.p.č. 76/2)
• Benešová Marie, Botanická 484/53, 602 00 Brno (p.p.č. 223/3)
• John František, Bezděkov nad Metují 127, 549 64 Bezděkov nad Metují (p.p.č. 42)
• BOR spol. s r.o., Bezděkov nad Metují 28, 549 64 Bezděkov nad Metují (p.p.č. 724/2)
• Petříček Josef, Bezděkov nad Metují 186, 549 64 Bezděkov nad Metují (p.p.č. 290/3)
• Česká republika, kdy právo k hospodaření s majetkem státu připadá pro Lesy České republiky, s.p.,  

Přemyslova 1106/19, 500 08 Hradec Králové (p.p.č. 489, 501/1, 703)
• Zítková Miluše, Bezděkov nad Metují 183, 549 64 Bezděkov nad Metují (p.p.č. 253/3)
• Stavební bytové družstvo Náchod, Parkány 311, 547 01  Náchod (p.p.č. 206/1)
• Česká republika, kdy právo k hospodaření s majetkem státu připadá pro Agenturu ochrany přírody a 

krajiny  České  republiky,   Kaplanova  1931/1,  148  00  Praha  4  (p.p.č.  465/37).  Spoluvlastníkem 
pozemku je i stavebník.

• Dušánková  Marcela,  Bělehradská  391,  530  09   Pardubice  a  Machulová  Jaroslava,  Bohuslava 
Martinů 733, 541 01 Trutnov (p.p.č. 223/8)

Vlastníci sousedních pozemků a staveb na nich. Jedná se o vlastníky následujících pozemků p.č. 2/1, 
2/2, 2/3, 10, 11/2, 11/3, 11/5, 11/6, 11/7, 11/8, 11/9, 11/10, 11/11, 11/13, 14/1, 15/2, 15/5, 15/8, 15/11, 16/6,  
17, 19/1, 22/1, 23, 24, 26/1, 26/2, 27/1, 27/2, 28, 30/6, 37/2, 44, 45, 54, 59, 61, 66, 67/1, 67/2, 68, 70/2, 70/6,  
70/10, 70/12, 71/1, 75/1, 77/1, 78/3, 78/9, 85/1, 86, 90, 91/1, 91/2, 92, 93, 94, 96/1, 96/2, 97/1, 97/5, 98,  
99/1, 100, 102, 106, 109/1, 109/7, 109/8, 109/9, 113/2, 113/3, 114/1, 115/1, 119/1, 120, 122/2, 122/3, 125,  
130/4, 130/6, 130/7, 130/10, 131/1, 133, 138/1, 140/1, 140/2, 141, 142/1, 142/3, 144, 146/1, 146/3, 147/1,  
149/1,  151/1, 151/3,  154/1, 154/2,  154/3,  154/6, 154/7,  155/1, 156,  157,  158/4, 158/8,  158/9,  159,  160,  
163/6, 163/7, 163/8, 165/1, 165/2, 166/1, 166/2, 169/1, 169/2, 169/3, 170, 173/2, 173/4, 177, 179/1, 186,  
188, 194, 195, 197, 198, 199/1, 199/2,  202/4, 202/6, 203, 204/1, 206/2, 206/3, 206/5, 206/6, 206/7, 206/9,  
214, 216, 219, 220/1, 223/2,   223/5, 223/13, 225/7, 225/8, 229, 232, 237/1, 237/3, 242/1, 245, 251, 253/1,  
253/2,  262/4,  262/6,  275/3,  287/7,  287/10,  287/15,  287/16,  287/17,  287/20,  290/1,  290/2,  290/8,  290/9,  
290/15, 290/16, 290/17, 290/18, 290/19, 290/20, 290/21, 290/22, 290/25, 290/28, 290/31, 290/33, 290/35, 
290/37,  292/1,  292/2,  292/4,  292/20,  292/21,  292/22,  292/27,  292/28,  292/29,  292/33,  292/37,  292/42, 
292/57, 292/60, 300/8, 300/11, 300/14, 400/7, 400/15, 442/1, 442/8, 442/12, 442/13, 442/18, 442/19, 442/20, 
442/26,  442/27,  442/28,  442/34,  442/39,  442/40,  442/41,  443/15,  462/3,  465/38,  465/39,  466/6,  469/13,  
469/16, 469/20, 477/1, 477/5, 477/6, 477/7, 477/8, 477/10, 479/1, 479/3, 481/1, 481/2, 487, 493/1, 493/5,  
493/6, 493/7, 493/11, 501/4, 521, 522/1, 644/1, 645/1, 645/2, 645/3, 645/4, 647, 651/2, 652, 655/2, 656,  
662/1, 670, 687/1, 688, 699, 700, 728/1, 729/2, 729/8, 1023, 1024, 1025, 1044, st.p.č. 2, 4/1, 4/2, 6, 7, 8, 9, 
11/1, 12, 14, 15, 16, 17/1, 18, 19, 20/1, 20/2, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 29/1, 31, 35, 36, 37, 38, 39/2, 40, 41/1,  
41/2, 43, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53/1, 53/2, 54, 55, 56, 60/1, 60/2, 66, 68, 69, 70, 71, 76/1, 77, 78, 79,  
80, 81, 82/1, 82/2, 83/1, 83/2, 84, 86/2, 88, 89, 90, 91, 93, 94, 95, 96, 97, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 106,  
107, 109, 111, 112, 144, 146, 147, 148, 149, 150, 152/1, 152/2, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160,  
161/1, 162, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171/2, 173, 181, 182, 185, 186, 188, 189, 195, 197, 198, 199,  
201/1, 202/1, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 215, 216, 217, 218, 223, 226, 228, 235, 238, 241,  
242, 243, 248, 253, 253, 258, 259, 260, 261, 275, 283/1, 294, 295, 296, 302, 303, 306, 307, 309, 310, 311,  
313, 315, 319, 332, 338, 342, 358, 360, 361, 758 vše v k.ú. Bezděkov nad Metují.

Dále jsou za účastníky stavebního řízení považováni vlastníci a provozovatelé inženýrských sítí, které 
budou při stavbě vodního díla dotčeny (křížením, souběhem apod.):  ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 
405 02 Děčín, GridServices, s.r.o., Plynárenská 499/1, 502 00 Brno, Česká telekomunikační infrastruktura 
a.s., Olšanská 2681/6, 130 00 Praha 3, Vodovody a kanalizace Náchod, a.s., Kladská 1521, 547 01 Náchod.
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Stavebník podal žádost  o stavební povolení  dne  27.  října 2017, tedy v době, kdy poslední novela  
stavebního  zákona  byla  zákonem  číslo  193/2017  Sb.  V  současné  době  je  stavební  zákon  výrazně 
novelizován (zákony číslo 225/2017 Sb. a 169/2018 Sb.), avšak dle znění § 190 odst.1 současně platného 
stavebního  zákona  se   řízení  zahájená  přede  dnem nabytí  účinnosti  tohoto  zákona  se  dokončí  podle 
dosavadních právních předpisů.  Z výše uvedeného důvodu vodoprávní úřad postupoval pode stavebního 
zákona platného ke dni podání žádosti. 

Okruh účastníků řízení o povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových stanovil vodoprávní  
úřad podle ustanovení § 27 správního řádu a ustanovení § 115 odst. 4 a 5 vodního zákona takto:
1. Obec Bezděkov nad Metují, Bezděkov nad Metují 164, 549 64 Bezděkov nad Metují - stavebník
2. Povodí Labe, státní podnik - správce vodního toku Metuje (IDVT 10100038), jehož se řízení dotýká

Vodoprávní úřad nepřihlédl k požadavku správce vodního toku stanovit kromě emisních limitů ještě limity 
ročního množství vypouštěných znečišťujících látek, neboť tento požadavek je v rozporu s ustanovením § 6 
odst. 3 n.v., podle něhož se emisní limit stanovuje dle emisních standardů, popř. účinnosti čištění, přičemž 
pro každý ukazatel znečištění se stanoví pouze jeden z těchto typů emisních limitů.

Vodoprávní  úřad  posoudil  soulad  předmětného  povolení  s  cíli  ochrany  vod  jako  složky  životního  
prostředí (podle ustanovení § 23a vodního zákona) a s plány povodí a plány pro zvládání povodňových rizik 
(podle ustanovení § 24, 25 a 26 vodního zákona) a zjistil,  že předmětným povolení nedojde ke zhoršení 
dotčeného vodního útvaru, a že předmětné povolení nebude mít za následek nedosažení dobrého stavu  
dotčeného vodního útvaru.

Vodoprávní  úřad  posoudil  předložené  žádosti,  doklady  předložené  k  řízení  o  vydání  povolení
k vypouštění odpadních vod do vod povrchových, projektovou dokumentaci a doklady předložené k žádosti
o vydání stavebního povolení jako dostatečný podklad rozhodnutí a jelikož mu nejsou známy žádné závažné 
překážky, které by bránily vydání tohoto rozhodnutí, rozhodl tak, jak je uvedeno ve výrokové části.

Poučení účastníků:

Proti  tomuto  rozhodnutí  se  lze  odvolat  do  15  dnů  ode  dne  jeho  oznámení  ke  Krajskému  úřadu  
Královéhradeckého kraje se sídlem v Hradci Králové podáním učiněným u Městského úřadu Náchod.

otisk úředního razítka

Ing. Ondřej Poul
vedoucí odboru životního prostředí
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Účastníci řízení o povolení k vypouštění odpadních vod a stavebního řízení:
(doporučeně do vlastních rukou na doručenku)
1) Obec Bezděkov nad Metují, Bezděkov nad Metují 164, 549 64 Bezděkov nad Metují (IČO 00653691)

zastupuje: Ing. Vladislav Kališ, B. Němcové 235, 533 74 Horní Jelení (IČO 04577493)
2) Povodí Labe, státní podnik, Víta Nejedlého 951, 500 03 Hradec Králové (IČO 70890005)

Účastníci stavebního řízení:
(doručení veřejnou vyhláškou)
3) vlastníci dotčených pozemků a staveb na nich: p.č.  30/2, 40, 42, 69/1, 70/7, 70/1, 97/6, 139/1, 163/1, 

163/4, 202/1, 202/5, 206/1, 208/3, 220/7, 221/1, 221/2, 223/3, 223/4, 223/8, 247, 252, 253/3, 262/1, 
262/5, 275/11, 290/3, 290/11, 290/12, 290/13, 290/21, 292/2, 292/23, 292/24, 292/25, 292/26, 311/1, 
400/5, 400/6, 400/8, 400/11, 465/37, 478/3, 478/6, 478/2, 478/7, 488, 489, 491,  501/1, 645/5, 651/1, 
651/4, 651/5, 651/6, 651/8, 653, 661, 668, 680, 681, 697, 698/1, 698/3, 701, 703, 724/2, 728/1, 1039 a 
st.p.č 44, 39/1, 76/2, 108, 191, 194 

4) vlastníci sousedních pozemků a staveb na nich: p.č. 2/1, 2/2, 2/3, 10, 11/2, 11/3, 11/5, 11/6, 11/7, 11/8, 
11/9, 11/10, 11/11, 11/13, 14/1, 15/2, 15/5, 15/8, 15/11, 16/6, 17, 19/1, 22/1, 23, 24, 26/1, 26/2, 27/1,  
27/2, 28, 30/6, 37/2, 44, 45, 54, 59, 61, 66, 67/1, 67/2, 68, 70/2, 70/6, 70/10, 70/12, 71/1, 75/1, 77/1,  
78/3, 78/9, 85/1, 86, 90, 91/1, 91/2, 92, 93, 94, 96/1, 96/2, 97/1, 97/5, 98, 99/1, 100, 102, 106, 109/1, 
109/7, 109/8, 109/9, 113/2, 113/3, 114/1, 115/1, 119/1, 120, 122/2, 122/3, 125, 130/4, 130/6, 130/7, 
130/10,  131/1,  133,  138/1,  140/1,  140/2,  141,  142/1,  142/3,  144, 146/1,  146/3,  147/1,  149/1,  151/1, 
151/3, 154/1, 154/2, 154/3, 154/6, 154/7, 155/1, 156, 157, 158/4, 158/8, 158/9, 159, 160, 163/6, 163/7, 
163/8, 165/1, 165/2, 166/1, 166/2, 169/1, 169/2, 169/3, 170, 173/2, 173/4, 177, 179/1, 186, 188, 194, 
195, 197, 198, 199/1, 199/2,  202/4, 202/6, 203, 204/1, 206/2, 206/3, 206/5, 206/6, 206/7, 206/9, 214, 
216, 219, 220/1, 223/2,   223/5, 223/13, 225/7, 225/8, 229, 232, 237/1, 237/3, 242/1, 245, 251, 253/1, 
253/2, 262/4, 262/6, 275/3, 287/7, 287/10, 287/15, 287/16, 287/17, 287/20, 290/1, 290/2, 290/8, 290/9, 
290/15,  290/16,  290/17,  290/18,  290/19,  290/20,  290/21,  290/22,  290/25,  290/28,  290/31,  290/33, 
290/35, 290/37, 292/1, 292/2, 292/4, 292/20, 292/21, 292/22, 292/27, 292/28, 292/29, 292/33, 292/37, 
292/42, 292/57, 292/60, 300/8, 300/11, 300/14, 400/7, 400/15, 442/1, 442/8, 442/12, 442/13, 442/18, 
442/19, 442/20, 442/26, 442/27, 442/28, 442/34, 442/39, 442/40, 442/41, 443/15, 462/3, 465/38, 465/39,  
466/6, 469/13, 469/16, 469/20, 477/1, 477/5, 477/6, 477/7, 477/8, 477/10, 479/1, 479/3, 481/1, 481/2,  
487,  493/1,  493/5,  493/6, 493/7, 493/11,  501/4,  521,  522/1,  644/1,  645/1,  645/2,  645/3, 645/4, 647, 
651/2, 652, 655/2, 656, 662/1, 670, 687/1, 688, 699, 700, 728/1, 729/2, 729/8, 1023, 1024, 1025, 1044,  
st.p.č. 2, 4/1, 4/2, 6, 7, 8, 9, 11/1, 12, 14, 15, 16, 17/1, 18, 19, 20/1, 20/2, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 29/1, 31,  
35, 36, 37, 38, 39/2, 40, 41/1, 41/2, 43, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53/1, 53/2, 54, 55, 56, 60/1, 60/2,  
66, 68, 69, 70, 71, 76/1, 77, 78, 79, 80, 81, 82/1, 82/2, 83/1, 83/2, 84, 86/2, 88, 89, 90, 91, 93, 94, 95, 
96, 97, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 106, 107, 109, 111, 112, 144, 146, 147, 148, 149, 150, 152/1,  
152/2, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161/1, 162, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171/2, 
173, 181, 182, 185, 186, 188, 189, 195, 197, 198, 199, 201/1, 202/1, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209,  
210, 211, 215, 216, 217, 218, 223, 226, 228, 235, 238, 241, 242, 243, 248, 253, 253, 258, 259, 260,  
261, 275, 283/1, 294, 295, 296, 302, 303, 306, 307, 309, 310, 311, 313, 315, 319, 332, 338, 342, 358, 
360, 361, 758 vše v k.ú. Bezděkov nad Metují

5) vlastníci a správci inženýrských sítí - ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín, GridServices,  
s.r.o.,  Plynárenská 499/1, 502 00 Brno,  Česká telekomunikační infrastruktura a.s.,  Olšanská 2681/6,
130 00 Praha 3, Vodovody a kanalizace Náchod, a.s., Kladská 1521, 547 01 Náchod

Dotčené správní orgány:
(doporučeně)
1) Městský úřad Police nad Metují, odbor výstavby, Masarykovo náměstí 98, 549 54 Police nad Metují (IČO 

00272949)
2) Česká republika - Hasičský záchranný sbor Královéhradeckého kraje, nábřeží U Přívozu 122/4, 500 03 

Hradec Králové (IČO 70882525)
adresa  pro  doručení: Hasičský  záchranný  sbor  Královéhradeckého  kraje,  územní  odbor  Náchod,  
Náchodská 530, 549 32 Velké Poříčí

3) Krajská  hygienická  stanice  Královéhradeckého  kraje  se  sídlem  v  Hradci  Králové,  Habrmanova  19,
501 01 Hradec Králové (IČO 71009213)
adresa pro doručení: Krajská hygienická stanice Královéhradeckého kraje, územní pracoviště Náchod, 
Českoskalická 254, 547 01

4) Agentura  ochrany  přírody  a  krajiny,  Správa  Chráněné  krajinné  oblasti  Broumovsko,  Ledhujská  59,
54954 Police nad Metují
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5) Městský úřad Náchod, odbor životního prostředí (státní správa lesů, ochrana ZPF) - zde
6) Městský úřad Náchod, odbor dopravy a silničního hospodářství - zde
7) Městský úřad Náchod, odbor výstavby a územního plánování - zde
8) Policie České republiky,  Krajské ředitelství Policie Královéhradeckého kraje, Územní odbor Náchod,  

dopravní inspektorát (IČO 75151545)
9) Obecní úřad Bezděkov nad Metují, Bezděkov nad Metují 164, 549 64 Bezděkov nad Metují – silniční

správní úřad (IČO 00653691)

Na vědomí:
1) Městský úřad Náchod, odbor kanceláře tajemníka - zde (vyhláška k vyvěšení)
2) Obecní  úřad  Bezděkov nad Metují,  Bezděkov nad Metují  164,  549  64 Bezděkov nad Metují  (IČO  

00653691) (vyhláška k vyvěšení)

Sdělení:
Projektová  dokumentace  ověřená  vodoprávním  úřadem  a  štítek  „stavba  povolena“  budou  zaslány 

stavebníkovi až po dni nabytí právní moci stavebního povolení.
Správní poplatek podle položky 18 písm. b)  zákona č. 634/2004 Sb. o správních poplatcích, v platném 

znění, ve výši 3000,- Kč byl zaplacen vodoprávnímu úřadu dne 4.6.2018

Vodoprávní  úřad žádá Městský úřad Náchod,  odbor kanceláře tajemníka,  a Obecní  úřad Bezděkov
nad Metují o zajištění vyvěšení této vyhlášky po dobu 15 dnů na úřední desce. Datum vyvěšení a sejmutí je  
nutné vyznačit  na vyhlášce a vyhlášku  následně vrátit  vodoprávnímu úřadu.  Oznámení je  zpřístupněno
na www.mestonachod.cz

Vyvěšeno: Sejmuto:

Počet listů / počet příloh / počet listů příloh: 9 / 0 / 0
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