
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

Město Česká Skalice,  IČO 00272591
se sídlem třída T. G. Masaryka 80, 552 03 Česká Skalice 

(dále jen „stavebník“)

I. vydává stavební povolení 

podle ustanovení § 15 odst. 1 zákona číslo 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní 
zákon), v platném znění (dále jen „vodní zákon“) a ustanovení § 115 zákona číslo 183/2006 Sb., o územním 
plánování  a  stavebním  řádu  (stavební  zákon),  v platném znění  (dále  jen  „stavební  zákon”),  ke  stavbě 
vodního  díla  „Vybudování  kanalizace  v  ul.  Na  Kamenici  a  v  ul.   Pivovarská  v  České  Skalici“
na  pozemkových parcelách číslo 623, 451, 1058, 1057/1, 1056, 1249/4 v katastrálním území Česká Skalice,  
kraji Královéhradeckém, okrese Náchod, obci Česká Skalice, orientační souřadnice místa záměru - začátek 
X 1023140, Y 623338, konec X 1023349, Y 623364 (systém Jednotné trigonometrické sítě katastrální).

Jedná se o vybudování dvou kanalizačních řadů na území Města Česká Skalice. První kanalizační řad je  
označen  jako  „S01  –  Propojovací  stoka  Na  Kamenici“,  druhý  je  označen  jako  „S02  –  Splašková 
gravitační kanalizace Pivovarská“. 

S01 bude proveden na pozemkových parcelách číslo 623, 451 v katastrálním území Česká Skalice. 
Jedná se o výstavbu odlehčovací  jednotné gravitační stoky v ul.  Na Kamenici,  kterou dojde k propojení 
stávajících kanalizací v ul. Sportovní a Komenského. Vybudováním této stavby dojde k vyřešení kapacitních 
problémů  způsobující  tlakové  proudění,  které  způsobovalo  vytékání  vody  na  povrch  terénu  ve  vyšších 
částech ulice Na Kamenici. Rozsah stavby je následující:

• potrubí PP UltraRib2 DN 300 SN 8 délky 100,3 m
• kanalizační revizní šachty Š2, Š3, Š4
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S02 bude proveden na pozemkových parcelách číslo 1058, 1057/1, 1056, 1249/4 v katastrálním území 
Česká Skalice. Jedná se o výstavbu oddílné splaškové gravitační kanalizace v ulici Pivovarská.  Rozsah 
stavby je následující:

Řad A
• potrubí PP UltraRib2 DN 300 SN 8 délky 206,15 m
• kanalizační revizní šachty Š1, Š2, Š3, Š4 (napojení stoky A1), Š5, Š6, Š7, Š8, Š9

Řad A1
• potrubí PP UltraRib2 DN 250 SN 8 délky 90,25 m
• kanalizační revizní šachty Š4a, Š4b, Š4c, Š4d

Účelem stavby je  vybudování jednotné kanalizace v ul.  Na Kamenici  a splaškové  kanalizace v ul.  
Pivovarská v České Skalici. 

Předmětem  tohoto  povolení  není  výstavba  nových  kanalizačních  přípojek,  přepojení  stávajících 
kanalizačních přípojek, odvodnění komunikace v ul. Na Kamenici (neboť se nejedná o vodní díla). 

Pro provedení 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  „Vybudování  kanalizace  v  ul.
Na Kamenici  a v ul.  Pivovarská v  České Skalici“,  kterou zpracovala  právnická osoba Aquion s.r.o.,
v listopadu 2016 pod zak.  č.  9051600026.4,  a kterou ověřil  Ing.  Lubomír  Macek Csc.,  autorizovaný 
inženýr pro vodohospodářské stavby, ČKAIT 0005423. 

2) Stavba bude dokončena do 31. prosince 2019.
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 kontrolní prohlídky  stavby následující fázi 
výstavby:
• při ukládání kanalizačního potrubí do výkopové rýhy

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 protokolárně je předá zpět jejich vlastníkům.
7) V rámci  realizace SO 01 Odlehčovací  stoka Na Kamenici  bude respektována a nebude poškozena

stávající  kanalizační  přípojka  z  objektu  rodinného  domu  čp.  593,  která  je  zaústěna  do  stávající
kanalizace v ul. Sportovní.

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

II. povoluje výjimku

podle ustanovení § 27 zákona číslo 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a
o  změně  některých  zákonů  (zákon  o  vodovodech  a  kanalizacích),  v  platném  znění  (dále  jen  „zákon
o vodovodech a kanalizacích“) spočívající v uložení splaškové kanalizace v ul. Pivovarská (koncová část 
stoky A1) nad stávající vodovodní potrubí - vodovodní přípojku k čp. 834 a vodovodní řad na pozemkové 
parcele číslo 1249/4, 1056 v katastrálním území Česká Skalice. V místě křížení bude kanalizační potrubí 
obetonováno na tl. 10 cm. Celková délka obetonování je 45 m. 

Odůvodnění:

Vodoprávní  úřad  obdržel  dne  24.  července  2017  žádost  stavebníka  o  stavební  povolení  k  výše 
uvedenému  vodnímu  dílu  v  katastrálním  území  Česká  Skalice.   Téhož  dne  podal  stavebník
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k vodoprávnímu úřad žádost  o udělení  výjimky podle ustanovení  § 12 odst.  2 zákona o vodovodech a  
kanalizacích. 

Vodoprávní  úřad oznámil  účastníkům řízení  a dotčeným správním orgánům zahájení řízení.  Protože 
vodoprávnímu  úřadu  byly  dobře  známy  poměry  staveniště  a  žádost  poskytovala  dostatečný  podklad
pro  posouzení  navrhované  stavby  a  stanovení  podmínek  k jejímu  provádění,  upustil  vodoprávní  úřad
od ústního jednání a ohledání na místě a určil lhůtu, do kdy mohou účastníci řízení uplatnit své námitky a 
dotčené  orgány  závazná  stanoviska,  a  to  do  31.  srpna  2017  .  Zároveň  vodoprávní  úřad  upozornil,  že  
k později uplatněným námitkám a závazným stanoviskům nebude přihlédnuto. Ve stanoveném termínu se
k podkladům řízení nikdo  nevyjádřil.

K předmětnému řízení má vodoprávní úřad 2 výtisky projektové dokumentace „Vybudování kanalizace
v ul. Na Kamenici a v ul. Pivovarská v České Skalici“,  kterou zpracovala právnická osoba Aquion s.r.o.,
v listopadu 2016 pod zak. č. 9051600026.4, a kterou ověřil Ing. Lubomír Macek Csc., autorizovaný inženýr  
pro  vodohospodářské stavby,  ČKAIT 0005423.  Součástí  projektové  dokumentace jsou další  podklady a 
stanoviska (v dokladové části):
• územní rozhodnutí  o  umístění  stavby „Vybudování kanalizace v ul.  Na Kamenici  a v ul.  Pivovarská

v České Skalici“,  které vydal Městský úřad Česká Skalice, odbor výstavby a životního prostředí, pod
čj. MUCS/4735/2017/VÝST/Ře ze dne 19.7.2017

• souhlas podle  §  15 stavebního zákona,  který  vydal  Městský úřad Česká Skalice,  odbor výstavby a 
životního prostředí, pod čj. MUCS/5432/2017/VÝST/Ře ze dne 19.7.2017

• plán kontrolních prohlídek
• koordinované závazné stanovisko Městského úřadu Náchod, odbor výstavby a územního plánování,

čj. MUNAC18677/2017 ze dne 9.3.2017
• stanovisko společnosti GridServices, s.r.o., zn. 5001452383 ze dne 23.2.2017, zn. 5001515803 ze dne 

14.6.2017, zn. 5001515720 ze dne 9.6.2017
• stanovisko  společnosti  Česká  telekomunikační  infrastruktura  a.s.,  čj.  775494/16  ze  dne  9.12.2016,

čj. 775478/16 ze dne 9.12.2016
• stanovisko  společnosti  Českoskalické  vodárny,  s.r.o.,  čj.  014/03/17  ze  dne  6.3.2017,  čj.  015/03/17

ze dne 6.3.2017
• sdělení společnosti ČEZ Distribuce, a.s., zn. 0100746842 ze dne 19.5.2017, zn. 0100746841 ze dne 

19.5.2017
• souhlas  společnosti  ČEZ  Distribuce,  a.s.,  zn.  091/2016  ze  dne  16.2.2017,  zn.  092/2016  ze  dne 

16.2.2017
• stanovisko  Krajského  ředitelství  Policie  Královéhradeckého  kraje,  dopravní  inspektorát  Náchod,

čj. KRPH-12542/ČJ-2017-050506 ze dne 13.2.2017
• závazné  stanovisko  Hasičského  záchranného  sboru  Královéhradecké  kraje,  čj.  HSHK-1302-2/2017

ze dne 3.3.2017
• stanovisko správce povodí, čj. PVZ/16/45816/Vn/0 ze dne 19.12.2016
• plná moc stavebníka pro společnost Aquion, s.r.o. ze dne 12.12.2016
• rozhodnutí Městského úřadu Česká Skalice, odbor výstavby a životního prostředí o povolení zvláštního 

užívání místních komunikací, čj. MUCS/2583/2017/VÝST/Ře ze dne 4.4.2017
• vyjádření Městského úřadu Náchod, odbor výstavby a územního plánování (z hlediska památkové péče),  

čj. MUNAC28938/2017 ze dne 24.4.2017

Ve stavebním povolení vodoprávní úřad stanovil celkem 8 podmínek. 
Podmínka č. 1, tj.  že stavba vodního díla bude provedena dle projektové dokumentace  „Vybudování 

kanalizace  v ul.  Na Kamenici  a  v  ul.  Pivovarská  v  České Skalici“,  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 2019, 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 
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.
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Podmínka č. 4, tj. že stavebník oznámí vodoprávnímu úřadu za účelem provedení kontrolní prohlídky 
stavby stanovenou fázi 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. 

Podmínky č. 7, tj.  že v rámci realizace SO 01 Odlehčovací stoka Na Kamenici bude respektována a  
nebude poškozena stávající  kanalizační  přípojka  z  objektu  rodinného domu čp.  593,  která  je  zaústěna
do stávající kanalizace v ul. Sportovní, vychází přiměřeně z ustanovení § 115 odst. 1 a ustanovení § 119 
odst. 1 stavebního zákona

Podmínkou č. 8, 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:  Město Česká Skalice, třída T. G. Masaryka 80, 552 03 Česká Skalice. Stavebník je zároveň  

vlastníkem všech dotčených pozemků. 
Vlastníci  sousedních  pozemků.  Pro  velký  počet  těchto  vlastníků  vodoprávní  úřad  uvádí  seznam 

pozemkových a stavebních parcel: p.č.  661/1, 662/2, 662/1, 654/2, 625, 626, 658, 657, 654/1, 1055, 1060/1, 
1060/9, 1057/8, 1057/7, 1060/12, 1060/11, 1060/7, 1060/5, 1063, 1064/3, 1054/1, 1053/2, 1053/3, 1249/7,  
1252/2, 1249/8, 1249/6, 1249/3, 1249/5, 1249/2, 1250/1, 1249/1, 1249/9, 1249/11, 1064/4, 1064/2, 1064/5, 
1071/2,  1073/1,  1073/8,  1073/5,  1073/7,  1073/4,  1073/9,  1073/2,  1057/3,  1057/4,  1057/5,  1057/6
v  katastrálním  území  Česká  Skalice.  Dále  jsou  za  účastníky  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,  Českoskalické  vodárny,  s.r.o., 
Bezručova 394, 552 03 Česká Skalice. 

Za účastníky řízení o povolení výjimky považoval vodoprávní úřad kromě stavebníka následující osoby: 
Českoskalické vodárny,  s.r.o.,  Bezručova 394, 552 03 Česká Skalice a  Křičková Jitka,  Pivovarská  834,
552 03 Česká Skalice. 

Vodoprávní úřad posoudil předloženou žádost, 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

Bc. Radomír Česenek
zástupce vedoucího odboru životního prostředí
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Účastníci stavebního řízení a řízení o povolení výjimky:
(doporučeně do vlastních rukou na doručenku)
Město Česká Skalice, třída T. G. Masaryka 80, 552 03 Česká Skalice 
zastupuje: Aquion, s.r.o., Osadní 324/12a, 170 00 Praha 7 (IČO 49101340)

Účastníci stavebního řízení:
(doručení veřejnou vyhláškou)
vlastníci pozemků p.č. 661/1, 662/2, 662/1, 654/2, 625, 626, 658, 657, 654/1, 1055, 1060/1, 1060/9, 1057/8,  
1057/7, 1060/12, 1060/11, 1060/7, 1060/5, 1063, 1064/3, 1054/1, 1053/2, 1053/3, 1249/7, 1252/2, 1249/8,  
1249/6, 1249/3, 1249/5, 1249/2, 1250/1, 1249/1, 1249/9, 1249/11, 1064/4, 1064/2, 1064/5, 1071/2, 1073/1, 
1073/8, 1073/5, 1073/7, 1073/4, 1073/9, 1073/2, 1057/3, 1057/4, 1057/5, 1057/6 v katastrálním území Česká 
Skalice.  Dále 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, Českoskalické vodárny, s.r.o., Bezručova 394, 552 03 Česká Skalice. 

Účastníci řízení o povolení výjimky:
(doporučeně do vlastních rukou na doručenku)
1) Českoskalické vodárny, s.r.o., Bezručova 394, 552 03 Česká Skalice (IČO 27481557))
2) Křičková Jitka, Pivovarská 834, 552 03 Česká Skalice (nar. 3.4.1969)

Dotčené správní orgány:
(doporučeně)
1) Městský úřad Česká Skalice, odbor výstavby a životního prostředí, třída T.G. Masaryka 80, 552 03  

Česká Skalice (IČO 00272591)
2) Městský úřad Náchod, odbor výstavby a územního plánování (památková péče) - zde
3) Městský úřad Náchod, odbor dopravy a silničního hospodářství - zde
4) Policie České republiky, Krajské ředitelství Policie Královéhradeckého kraje, Územní odbor Náchod,  

dopravní inspektorát (IČO 75151545)

Na vědomí:
1) Městský úřad Náchod - zde (vyhláška k vyvěšení)
2) Městský  úřad  Česká  Skalice,  třída  T.G.  Masaryka  80,  552  03  Česká  Skalice  (IČO  00272591)  

(vyhláška k vyvěšení)

Vodoprávní úřad žádá Městský úřad Náchod, odbor kanceláře tajemníka a Městský úřad Česká Skalice 
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

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 odst. 1 písm. h)  zákona č. 634/2004 Sb. o správních poplatcích, v 

platném znění, ve výši 3000,- Kč byl zaplacen vodoprávnímu úřadu dne 4.9.2017.

Počet listů / počet příloh / počet listů příloh: 3 / 0 / 0
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