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Městský úřad Trutnov 
odbor životního prostředí 

oddělení ochrany prostředí a vodního hospodářství 
Slovanské náměstí 165,  Trutnov  541 16,  telefon  499 803 111,  fax  499 803 412 

 
Č.j. 2012/4249/ŽP/ANP - roz.                 V Trutnově, dne 23.01.2013 
Spisový znak 231.2                   Skartační znak A/5 
 
Oprávněná úřední osoba: 
 Petra Andrová, DiS. 
 telefon: 499 803 252 
 e-mail: androva@trutnov.cz 
 
 
Žadatel - účastník vodoprávního a stavebního řízení /podle § 27 odst. 1 písm. a) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád/:  
 Město Pilníkov, Náměstí 36, 542 42  Pilníkov 
 

Zástupce žadatele: 
 Miloš Haase - SVS Malé Svatoňovice, Nádražní 130, 542 34  Malé Svatoňovice 
 
 

Věc: „povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových a stavební povolení k vodnímu dílu 
- městská kanalizace a čistírna odpadních vod v Pilníkově“ 

 
 

R O Z H O D N U T Í 
 

VEŘEJNOU  VYHLÁŠKOU 
 
 

Výroková část 
 

Městský úřad Trutnov - odbor životního prostředí - oddělení ochrany prostředí a vodního 
hospodářství, jako příslušný vodoprávní a speciální stavební úřad podle § 10 a § 11 zákona č. 500/2004 Sb., 
správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), podle § 104 odst. 2 písm. c) a § 106 odst. 1 
zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vodní 
zákon“), podle § 15 odst. 1 písm. d) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), ve společném řízení podle § 140 správního řádu žadateli 

 

Městu Pilníkov 
(IČ 002 78 190) 

se sídlem Náměstí 36 v Pilníkově 
 
 

ČÁST A (povolení k nakládání s vodami) 
 

I. vydává 
podle § 8 odst. 1 písm. c) vodního zákona 

povolení k nakládání s vodami - k vypouštění odpadních vod do vod povrchových 
 

(z čistírny odpadních vod do kanalizačního potrubí ukončeného výústním objektem) v kraji Královéhradeckém,   
obci Pilníkov, katastrálním území Pilníkov II, na pozemku p.č. 1554/15, vodní tok: Starobucký potok,       
č.h.p.: 1-01-01-045, říční km vodního toku: cca 0,030 , HGR: 5151 Podkrkonošský permokarbon, umístění jevu 
vůči břehu: levý břeh. 
 

Údaje o předmětu rozhodnutí: 
 

 Druh vypouštěných vod …………………………………... vody čištěné 
 Druh recipientu ……………………………………………  vodní tok 
 Související vodní dílo ……………………………………..  čistírna odpadních vod (typová ČOV), stoková síť 

(kanalizační potrubí), čerpací stanice, jiné objekty 
(kanalizační šachty, výústní objekt) 
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Údaje o povolovaném množství vypouštěných vod: 
 

 Průměrné povolené ………………………………………..  2,9 l/s 
 Maximální povolené ………………………………………  4,4 l/s 
 Maximální denní povolené ………………………………..  378 m3/den 
 Maximální měsíční povolené ……………………………... 11 718 m3/měsíc 
 Roční povolené ……………………………………………  137 000 m3/rok 
 Počet měsíců v roce, ve kterých se vypouští ……………...  12 
 Počet dnů v roce, ve kterých se vypouští …………………  365 
 Časové omezení platnosti povolení ……………………..  do 23.01.2023 
 Velikost zdroje znečištění v EO …………………………..  1 800 
 

Údaje o povolované jakosti vypouštěných vod: 
 

 Množství vypouštěného znečištění: 
ukazatel BSK5 CHSKCr NL N-NH4

+ Pcelk. 
t/r 1,6 6,9 1,6 1,37 0,685 

 

 Koncentrace znečištění ve vypouštěných odpadních vodách (mg/l): 
ukazatel BSK5 CHSKCr NL N-NH4

+ Pcelk. 
hodnota „p“ 20 70 20 10∗ 5∗ 
hodnota „m“ 25 130 25 18∗∗ 10 

 

hodnota „p“ – přípustná koncentrace;  hodnota není aritmetickým průměrem za kalendářní rok  a může být překročena 
                        v povolené míře podle hodnot v příloze č.5 nařízení vlády č. 61/2003 Sb., ve znění pozdějších předpisů 
hodnota „m“ – maximální koncentrace; hodnota je nepřekročitelná 
∗ – hodnota je aritmetickým průměrem koncentrací za posledních 12 kalendářních měsíců 
∗∗ – hodnota platí  pro období, ve kterém  je  teplota  odpadní vody  na odtoku  z biologického stupně  vyšší  než 12°C; 
        teplota odpadní vody  se pro tento účel  považuje za vyšší než 12°C, pokud  z pěti měření  provedených v průběhu 
        dne byla tři měření vyšší než 12°C 

 

Uložená měření: 
 

 Měření množství vypouštěných odpadních vod …………..  ANO 
 Počet kontrolních profilů ………………………………….  1 (na odtoku z ČOV) 
 Četnost měření množství ………………………………….  12x ročně (měsíčně)  
 Způsob měření množství vody…………………………….  ultrazvukovým průtokoměrem 
 Sledování jakosti vypouštěných odpadních vod ………….. ANO 
 Počet kontrolních profilů ………………………………….  1 (na odtoku z ČOV) 
 Četnost sledování …………………………………………. 12x ročně (měsíčně) 
 Typ vzorků ………………………………………………... dvouhodinový směsný 
 
 

II. stanovuje 
podle § 9 odst. 1 vodního zákona 

podmínky, za kterých se nakládání s vodami - vypouštění odpadních vod do vod povrchových povoluje: 
 

1/ Oprávněný musí dbát o řádný provoz i údržbu všech vodních děl a zařízení umožňujících nakládání 
s vodami podle tohoto povolení. 

2/ Oprávněný bude měřit množství vypouštěných odpadních vod a vést o tomto měření přehlednou evidenci. 
Měření množství vypouštěných odpadních vod bude prováděno ultrazvukovým průtokoměrem. 

3/ Oprávněný bude sledovat jakost vypouštěných odpadních vod a vést o tomto sledování přehlednou evidenci. 
Na odtoku z čistírny odpadních vod budou odebírány vzorky vypouštěných odpadních vod typu „A“ - tj. 
dvouhodinové směsné vzorky (= vzorek získaný sléváním 8 dílčích vzorků stejného objemu v intervalu     
15 minut) minimálně 1x za měsíc. Získávání vzorků musí být rovnoměrně rozloženo v průběhu celého roku. 
Překročení hodnot „p“ (přípustná koncentrace) se při stanovené četnosti odběrů vzorků připouští nejvýše     
2 výsledky rozboru vzorku za posledních 12 měsíců. Hodnoty „m“ (maximální koncentrace) nesmí být 
překročeny žádným výsledkem rozboru vzorku. Hodnoty „m“ byly stanoveny pro potřeby umožnění 
kontroly funkce čistícího zařízení příslušným vodoprávním úřadem. Pro účely kontroly správnosti sledování 
znečištění ve vypouštěných odpadních vodách mohou rozbory vzorků vypouštěných odpadních vod 
provádět podle platných technických norem jen oprávněné laboratoře pověřené Ministerstvem životního 
prostředí (Ministerstvo životního prostředí pravidelně zveřejňuje seznam těchto oprávněných laboratoří ve 
svém Věstníku). 
Mimo limitovaných ukazatelů sledovat N-NO3 dle ČSN EN ISO 10304-2. 
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4/ Oprávněný bude každoročně do 31.ledna předkládat příslušnému vodoprávnímu úřadu za předchozí rok 
přehled množství vypuštěných odpadních vod a přehled výsledků předepsaných rozborů vzorků 
vypuštěných odpadních vod, včetně vyhodnocení ročního bilančního množství vypuštěného znečištění. 

5/ Změny v množství a jakosti vypouštěných odpadních vod musí oprávněný oznámit příslušnému 
vodoprávnímu úřadu. 

6/ Při převodu nebo přechodu vlastnictví k pozemkům anebo stavbám, se kterými je spojeno toto povolení, je 
nutné, aby dosavadní oprávněný upozornil nového nabyvatele na povinnost (podle § 11 odst. 1 vodního 
zákona) oznámit tuto skutečnost příslušnému vodoprávnímu úřadu ve lhůtě do 2 měsíců ode dne, kdy 
k převodu nebo přechodu vlastnictví došlo. 

7/ Budou dodržovány podmínky Povodí Labe s.p. Hradec Králové uvedené ve stanovisku ze dne 11.04.2008, 
zn. PVZ/08/10788/Si/0 a stanovisku ze dne 28.08.2012, zn. PVZ/12/19968/Vn/0. 

 
 

ČÁST B (stavební povolení) 
 

III. vydává 
podle § 15 odst. 1 vodního zákona a podle § 115 stavebního zákona 

stavební povolení k provedení stavby vodního díla 
 

„městská kanalizace a čistírna odpadních vod“ v kraji Královéhradeckém, obcích Pilníkov a Vlčice, 
katastrálních územích Pilníkov I a Pilníkov II a Pilníkov III a Vlčice u Trutnova, na pozemcích p.č. 1, 2, 3/1, 
3/3, 4/1, 5/1, 20/1, 21/1, 22, 25, 26, st. 46/1, 56/4, 58/4, 58/8, 59/1, 64/1, 96/1, st. 99/1, 110/3, 208, 209, 210, 
215/2, 222, 242, 243/4, 243/5, 276, 326 (ZE 1296), 504/1, 508/2, 508/6, 508/7, 508/10, 512, 1197/1, 1200/1, 
1201, 1202/1, 1203, 1205, 1209, 1210/1, 1211, 1212, 1213, 1215/1, 1217, 1224/1 (ZE 1224/2), 1225, 1234/1, 
1235, 1236, 1245, 1248, 1250, 1291/1, 1291/2, 1296/1, 1296/2, 1309, 1312 (ZE 58/3, 60, 1290), 1346               
a pozemcích p.č. 31/1, 36/1 (ZE 36, 36/1), 48, 60, 66, st. 91/1, 104/3, 104/5, 104/6, 107/5, 109/2, 111/2, 111/3, 
111/6, 111/14, 112, 299/3, 301/2, 1433, 1434, 1449, 1450, 1451/2 (ZE 1451 díl 2), 1494/1, 1495/1, 1495/3, 
1507, 1521, 1527/1, 1527/5, 1527/6, 1530/2, 1530/3, 1531/1, 1532, 1534, 1554/1, 1554/15, 1557/3, 1559, 1560, 
1565 (ZE 48), 1566, 1567, 1569, 1579 a pozemcích p.č. st. 14/2, 20/1, 21, 37, 44/1, st. 59, st. 75, 356, 370/1, 
427/2, 579/2, 582/4, 583, 585/1, 608/2, 633, 634, 637/3, 674/1, 698/2, 698/4, 698/7, 719 (ZE 719), 728/2, 
738/1, 738/11, 805, 808/1, 837, 845/5, 846/2, 849, 850, 854/1, 854/2, 854/3, 855, 858/3, 861, 868, 873, 886, 
888/1, 889/1, 889/2, 904/1, 906/3, 908, 909, 934/1, 936/7, 943/1, 943/2, 949/1, 950 a pozemku p.č. 2597, vodní 
tok: Starobucký potok, č.h.p.: 1-01-01-045, říční km vodního toku: cca 0,030 , HGR: 5151 Podkrkonošský 
permokarbon, umístění jevu vůči břehu: levý břeh. 
 

Údaje o povolované stavbě vodního díla: 
 

 Název kanalizačního systému ……………………. městská kanalizace Pilníkov 
 Povolované vodní dílo ……………………………  čistírna odpadních vod (typová ČOV), stoková síť (tlaková 

a gravitační kanalizace), čerpací stanice, jiné objekty 
(šachty na kanalizaci, výústní objekt), přeložky vodovodu 

 Kanalizační soustava ……………………………..  kanalizace pro veřejnou potřebu 
 Charakter kanalizační soustavy …………………..  oddílná 
 Počet napojených obcí ……………………………  obec Pilníkov 
 Zpracování provozního řádu uloženo …………….  ANO 
 

Povolovaná stavba vodního díla je rozdělena na následující stavební objekty a provozní soubory: 
 

stavební objekt SO 1 ……………………………… čistírna odpadních vod (typová ČOV) 
Druh přiváděných vod …………………………  městské odpadní 
Způsob čištění …………………………………. mechanicko-biologicko-chemické 
Povolované objekty ……………………………  viz rozdělení na provozní soubory 
Zkušební provoz ……………………………….  ANO 
Délka zkušebního provozu …………………….  12 měsíců 
Způsob nakládání s kaly ……………………….  jiný (bude zabezpečeno smluvním způsobem) 

 

Projektované parametry čistícího zařízení (ČOV SC 2 x 900): 
 Počet napojených EO …………………………  1 800 
 Průměrný bezdeštný denní přítok Q24 ………...  252 m3/den 
 Maximální bezdeštný denní přítok Qd ………...  378 m3/den 
 Maximální bezdeštný hodinový přítok Qh ……. 34,7 m3/hod 
 Maximální bezdeštný roční přítok Qr …………  137 970 m3/rok 
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 Bilance znečištění odpadních vod (t/rok): 
ukazatel BSK5 CHSKCr NL N-NH4

+ Pcelk. 
přítok 39,420 78,840 36,135 7,227 1,643 
odtok 1,840 6,439 1,840 0,920 0,460 

 

 Průměrná koncentrace znečištění odpadních vod (mg/l): 
ukazatel BSK5 CHSKCr NL N-NH4

+ Pcelk. 
přítok 429 857 393 79 18 
odtok 20 70 20 10 5 

 

provozní soubor PS 1 ………………………….  technologie ČOV 
PS 1.1 ………………………………………. integrované mechanické předčištění (rotační bubnové 

síto, separátor písku) na p.p.č. 36/1 (ZE 36/1) v k.ú. 
Pilníkov II 

PS 1.2 ………………………………………. biologické čištění (denitrifikační nádrž, 2 aktivační-
nitrifikační nádrže, 2 dosazovací nádrže) na p.p.č. 36/1 
(ZE 36/1) v k.ú. Pilníkov II 

PS 1.3 ………………………………………. dmychárna a provozní objekt (dmychadlové agregáty 
s protihlukovým krytem – 1 ks provozní a 1 ks záložní) 
na p.p.č. 36/1 (ZE 36/1) v k.ú. Pilníkov II 

PS 1.4 ………………………………………. kalová zahušťovací a akumulační nádrž (zahušťovací 
kalová nádrž, akumulační kalová nádrž) na p.p.č. 36/1 
(ZE 36/1) v k.ú. Pilníkov II 

PS 1.5 ………………………………………. srážení fosforu (zařízení pro chemické srážení fosforu 
→ dávkovací čerpadlo a koagulant PIX) na p.p.č. 36/1    
(ZE 36/1) v k.ú. Pilníkov II 

PS 1.6 ………………………………………. linka strojního odvodnění kalu (podávací kalové 
čerpadlo, sítopásový lis s předzahušťovačem, dávkovací 
stanice, kompresor s tlakovou nádobou, čerpadlo na 
ostřik lisu, vynášecí dopravník, řídící elektrický 
rozvaděč, kompletní trubní rozvody vody, vzduchu,  
kalu a elektroinstalace) na p.p.č. 36/1 (ZE 36/1) v k.ú. 
Pilníkov II 

PS 1.7 ………………………………………. terciální čištění - výhled (prostorová rezerva na 
případné vybudování třetího stupně čištění → 
mikrosítový bubnový filtr a skříňový plastový rozvaděč) 
na p.p.č. 36/1 (ZE 36/1) v k.ú. Pilníkov II 

PS 1.8 ………………………………………. měření a regulace (měření aktuálního průtoku a 
množství vyčištěné vody ultrazvukovým snímačem pro 
otevřené profily s vyhodnocovací jednotkou, řízení 
chodu technologie ČOV, bezdrátový přenos sdružené 
poruchy z technologického rozvaděče ČOV na mobil 
obsluhy, telemetrická stanice) na p.p.č. 36/1 (ZE 36/1)   
v k.ú. Pilníkov II 

PS 1.9 ………………………………………. odtoková kanalizace z ČOV (odtokové kanalizační 
potrubí PP DN 250 mm délky cca 69,54 m, kanalizační 
šachta, betonová šachta pro výhledový 3.stupeň čištění, 
Parshallův žlab, výústní objekt se zpětnou klapkou - 
železobetonové čelo, kamenná dlažba do betonového 
lože, betonový práh, kamenný zához s urovnáním líce) 
na p.p.č. 36/1 (ZE 36/1), 1554/15 v k.ú. Pilníkov II 

 

stavební objekt SO 2 ……………………………… gravitační kanalizace 
S0 2.1 …………………………………………..  stoka A (kanalizační potrubí - PP DN 250 mm délky   

cca 138,2 m; 6 kanalizačních šachet - betonové DN  
1000 mm) na p.p.č. 64/1, 1215/1, 1 v k.ú. Pilníkov I 

S0 2.1.1 ………………………………………...  stoka A1 (kanalizační potrubí - PP DN 250 mm délky 
cca 112 m; 3 kanalizační šachty - betonové DN 1000 
mm) na p.p.č. 1, 2, 3/3, 3/1, 4/1, 5/1 v k.ú. Pilníkov I 
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S0 2.2 …………………………………………..  stoka B (kanalizační potrubí - PP DN 250 mm délky cca 
340,6 m; 14 kanalizačních šachet - betonové DN 1000 
mm; 8 revizních šachet - plastové DN 600 mm;              
1 přečerpávací stanice - prefabrikovaná betonová DN 
1600 mm) na p.p.č. 64/1, 1215/1, 1202/1, 1235 v k.ú. 
Pilníkov I 

S0 2.2.02 ……………………………………….  přeložka vodovodu PVO3 (potrubí - LT DN 80 mm 
délky cca 11 m) na p.p.č. 1215/1 v k.ú. Pilníkov I 

S0 2.2.1 ………………………………………...  stoka B1 (kanalizační potrubí - PP DN 250 mm délky 
cca 310 m a HDPE DN 110 mm délky cca 62 m;          
12 revizních šachet - plastové DN 600 mm; 1 čerpací 
stanice - prefabrikovaná betonová DN 1600 mm) na 
p.p.č. 1215/1, 56/4, 1312 (ZE 1290), 58/4, 58/8, 1248 
v k.ú. Pilníkov I a na p.p.č. 1532 v k.ú. Pilníkov II 

S0 2.2.2 ………………………………………...  stoka B2 (kanalizační potrubí - PP DN 250 mm délky 
cca 111,9 m; 4 kanalizační šachty - betonové DN 1000 
mm; 1 revizní šachta - plastová DN 600 mm) na p.p.č. 
1215/1, 1309 v k.ú. Pilníkov I 

S0 2.2.3 ………………………………………...  stoka B3 (kanalizační potrubí - PP DN 250 mm délky 
cca 180,5 m; 8 kanalizačních šachet - betonové DN 1000 
mm; 5 revizních šachet - plastové DN 600 mm) na 
p.p.č.1215/1, 1312 (ZE 58/3), 1245 v k.ú.Pilníkov I 

S0 2.2.4 ………………………………………...  stoka B4 (kanalizační potrubí - PP DN 250 mm délky 
cca 101,9 m; 5 kanalizačních šachet - betonové DN 1000 
mm) na p.p.č. 1215/1, 20/1, 21/1, 22, 25, 26 v k.ú. 
Pilníkov I 

S0 2.2.5 ………………………………………...  stoka B5 (kanalizační potrubí - PP DN 250 mm délky 
cca 504,2 m; 17 kanalizačních šachet - betonové DN 
1000 mm; 2 revizní šachty - plastové DN 600 mm) na 
p.p.č. 1215/1, 1234/1, 508/6, 508/2, 512, 504/1, 1235 
v k.ú. Pilníkov I 

S0 2.2.5.1 ………………………………………  stoka B5-1 (kanalizační potrubí - PP DN 250 mm délky 
cca 82,9 m; 4 kanalizační šachty - betonové DN 1000 
mm; 2 revizní šachty - plastové DN 600 mm) na p.p.č. 
1234/1, 508/7, 508/10, 1235 v k.ú. Pilníkov I 

S0 2.3 …………………………………………..  stoka C (kanalizační potrubí PP DN 250 mm délky     
cca 435,9 m a HDPE DN 110 mm délky cca 69,9 m;    
15 kanalizačních šachet - betonové DN 1000 mm;          
8 revizních šachet - plastové DN 600 mm; 1 čerpací 
stanice - prefabrikovaná betonová DN 1600 mm) na 
p.p.č. 64/1, 1215/1, 59/1, 1312 (ZE 60), 1250 v k.ú. 
Pilníkov I a na p.p.č. 1569, 1567, 1566, 1531/1, 1534 
v k.ú. Pilníkov II 

S0 2.3.02 ……………………………………….  přeložka vodovodu PVO2 (potrubí - LT DN 80 mm 
délky cca 33 m) na p.p.č. 1250 v k.ú. Pilníkov I 

S0 2.4 …………………………………………..  stoka D (kanalizační potrubí - PP DN 250 mm délky   
cca 279,7 m a HDPE DN 110 mm délky cca 23 m;         
7 kanalizačních šachet - betonové DN 1000 mm;            
9 revizních šachet - plastové DN 600 mm; 1 čerpací 
stanice - prefabrikovaná betonová DN 1600 mm) na 
p.p.č. 243/4, 243/5, 215/2, 222, 1200/1, 1211, 1291/2, 
1212, 1205 v k.ú. Pilníkov I 

S0 2.4.1 ………………………………………...  stoka D1 (kanalizační potrubí - PP DN 250 mm délky 
cca 224,2 m; 5 kanalizačních šachet - betonové DN  
1000 mm; 1 revizní šachta - plastová DN 600 mm;                  
1 přečerpávací stanice - prefabrikovaná betonová DN 
1600 mm) na p.p.č. 1200/1 v k.ú. Pilníkov I 

 



č.j. 2012/4249/ŽP/ANP - roz. ze dne 23.01.2013 

 6/17 

 

S0 2.4.2 ………………………………………...  stoka D2 (kanalizační potrubí - PP DN 250 mm délky 
cca 165,3 m; 8 kanalizačních šachet - betonové DN 1000 
mm) na p.p.č. 1200/1, 1210/1 v k.ú. Pilníkov I a na p.p.č. 
850 v k.ú. Pilníkov III 

S0 2.4.2.1 ………………………………………  stoka D2-1 (kanalizační potrubí - PP DN 250 mm délky 
cca 69,7 m; 4 kanalizační šachty - betonové DN 1000 
mm) na p.p.č. 850, 849, 845/5 v k.ú. Pilníkov III 

S0 2.4.3 ………………………………………...  stoka D3 (kanalizační potrubí - PP DN 250 mm délky 
cca 91,3 m; 5 kanalizačních šachet - betonové DN 1000 
mm) na p.p.č. 1200/1, 1209 v k.ú. Pilníkov I a na p.p.č. 
846/2 v k.ú. Pilníkov III 

S0 2.4.4 ………………………………………...  stoka D4 (kanalizační potrubí - PP DN 250 mm délky 
cca 149,5 m; 6 kanalizačních šachet - betonové DN 1000 
mm) na p.p.č. 1212, 242, 1197/1, 1346, 1213 v k.ú. 
Pilníkov I 

S0 2.4.5 ………………………………………...  stoka D5 (kanalizační potrubí - PP DN 250 mm délky 
cca 34,2 m; 2 kanalizační šachty - betonové DN 1000 
mm; 1 čerpací stanice - prefabrikovaná betonová DN 
1600 mm) na st.p.č. 99/1 a p.p.č. 208, 209, 210  v k.ú. 
Pilníkov I 

S0 2.5 …………………………………………..  stoka E (kanalizační potrubí - PP DN 250 mm délky cca 
269,2 m; 12 kanalizačních šachet - betonové DN 1000 
mm) na p.p.č. 808/1, 854/2 v k.ú. Pilníkov III 

S0 2.5.1 ………………………………………...  stoka E1 (kanalizační potrubí - PP DN 250 mm délky 
cca 220,6 m; 8 kanalizačních šachet - betonové DN 1000 
mm; 1 revizní šachta - plastová DN 600 mm; 1 čerpací 
stanice - prefabrikovaná betonová DN 1600 mm) na 
p.p.č. 854/2 v k.ú. Pilníkov III 

S0 2.5.2 ………………………………………...  stoka E2 (kanalizační potrubí - PP DN 250 mm délky 
cca 99,3 m; 6 revizních šachet - plastové DN 600 mm) 
na p.p.č. 854/2, 837, 855 v k.ú. Pilníkov III 

S0 2.6 …………………………………………..  stoka F1 (kanalizační potrubí - PP DN 250 mm délky 
cca 53,8 m; 3 kanalizační šachty - betonové DN 1000 
mm; 1 čerpací stanice - prefabrikovaná betonová DN 
1600 mm) na p.p.č. 111/3, 111/6, 111/2, 1579 v k.ú. 
Pilníkov II 

S0 2.6.1 ………………………………………...  stoka F2 (kanalizační potrubí - PP DN 250 mm délky 
cca 65,2 m; 5 kanalizačních šachet - betonové DN 1000 
mm; 1 čerpací stanice - prefabrikovaná betonová DN 
1600 mm) na p.p.č. 1494/1, 66 v k.ú. Pilníkov II 

S0 2.7 …………………………………………..  stoka G (kanalizační potrubí - PP DN 250 mm délky   
cca 671,9 m; 25 kanalizačních šachet - betonové DN 
1000 mm; 1 čerpací stanice - prefabrikovaná betonová 
DN 2500 mm) na p.p.č. 719 (ZE 719), 949/1 v k.ú. 
Pilníkov III 

S0 2.7.1 ………………………………………...  stoka G1 (kanalizační potrubí - PP DN 250 mm délky 
cca 83,4 m; 3 kanalizační šachty - betonové DN 1000 
mm) na p.p.č. 949/1, 861 v k.ú. Pilníkov III 

S0 2.7.2 ………………………………………...  stoka G2 (kanalizační potrubí - PP DN 250 mm délky 
cca 163,9 m; 6 kanalizačních šachet - betonové DN 1000 
mm; 1 čerpací šachta - prefabrikovaná betonová DN 
1600 mm) na p.p.č. 2597 v k.ú. Vlčice u Trutnova a na 
p.p.č. 873 v k.ú. Pilníkov III 

S0 2.8 …………………………………………..  stoka H (kanalizační potrubí - PP DN 250 mm délky   
cca 80 m; 6 revizních šachet - plastové DN 600 mm;      
1 čerpací šachta - prefabrikovaná betonová DN 1600 
mm) na p.p.č. 1201 v k.ú. Pilníkov I 
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S0 2.8.02 ……………………………………….  přeložka vodovodu PVO4 (potrubí - LT DN 80 mm 
délky cca 83 m) na p.p.č. 1201 v k.ú. Pilníkov I 

S0 2.8.03 ……………………………………….  přeložka dešťové kanalizace PDK1 (potrubí - PP DN 
250 mm délky cca 90,7 m) na p.p.č.1201 v k.ú.Pilníkov I 

S0 2.9 …………………………………………..  stoka I (kanalizační potrubí - PP DN 250 mm délky cca 
192 m; 5 kanalizačních šachet - betonové DN 1000 mm; 
1 přečerpávací šachta - prefabrikovaná betonová DN 
1600 mm; 1 čerpací stanice - prefabrikovaná betonová 
DN 1600 mm) na p.p.č. 1296/2, 326 (ZE 1296), 1296/1  
v k.ú. Pilníkov I 

S0 2.10 …………………………………………  stoka J (kanalizační potrubí - PP DN 250 mm délky cca 
166,6 m; 8 kanalizačních šachet - betonové DN 1000 
mm; 1 přečerpávací stanice - prefabrikovaná betonová 
DN 1600 mm) na p.p.č. 1296/2, 1225 v k.ú. Pilníkov I 

S0 2.10.1 ……………………………………….  stoka J1 (kanalizační potrubí - PP DN 250 mm délky 
cca 61,8 m; 4 kanalizační šachty - betonové DN 1000 
mm) na p.p.č. 1225, 1236 v k.ú. Pilníkov I 

S0 2.11 …………………………………………  stoka K (kanalizační potrubí - PP DN 250 mm délky cca 
216,4 m; 9 kanalizačních šachet - betonové DN 1000 
mm; 2 revizní šachty - plastové DN 600 mm; 1 čerpací 
stanice - prefabrikovaná betonová DN 1600 mm) na 
st.p.č. 91/1 a na p.p.č. 1449, 299/3, 1451/2 (ZE 1451    
díl 2) v k.ú. Pilníkov II 

S0 2.11.1 ……………………………………….  stoka K1 (kanalizační potrubí - PP DN 250 mm délky 
cca 59,5 m; 4 kanalizační šachty - betonové DN 1000 
mm) na st.p.č. 91/1 a na p.p.č. 301/2, 1450 v k.ú. 
Pilníkov II 

 

stavební objekt SO 3 ……………………………… tlaková kanalizace 
S0 3.1 …………………………………………..  výtlak V1 (kanalizační potrubí - HDPE De 110 mm 

délky cca 775,2 m; 6 armaturních šachet - betonové DN 
1000 mm) na p.p.č. 243/4, 215/2, 222, 1200/1, 96/1, 
1203, 1217, na st.p.č. 46/1 v k.ú. Pilníkov I a na p.p.č. 
1434, 1433, 1559, 1530/2, 1554/15, 31/1, 1527/6, 36/1 
(ZE 36, 36/1) v k.ú. Pilníkov II 

S0 3.1.02 ……………………………………….  přeložka vodovodu PVO1 (potrubí - LT DN 80 mm 
délky cca 133,5 m) na p.p.č. 1217 v k.ú. Pilníkov I a na 
p.p.č. 1433, 1559 v k.ú. Pilníkov II 

S0 3.1.1 ………………………………………...  výtlak V1-2 (kanalizační potrubí - HDPE De 110 mm 
délky cca 472,8 m; 2 armaturní šachty - betonové DN 
1000 mm) na p.p.č. 808/1, 854/2, 738/11, 738/1, 854/3, 
805, 943/2, 850 v k.ú. Pilníkov III 

S0 3.1.2 ………………………………………...  výtlak V1-3 (kanalizační potrubí - HDPE De 110 mm 
délky cca 61,6 m) na p.p.č. 1201, 1203, 1200/1 v k.ú. 
Pilníkov I 

S0 3.1.3 ………………………………………...  výtlak V1-4 (kanalizační potrubí - HDPE De 90 mm 
délky cca 260,4 m; 2 armaturní šachty - betonové DN 
1000 mm) na p.p.č. 1560, 1433, 1530/3, 1530/2 v k.ú. 
Pilníkov II 

S0 3.1.4 ………………………………………...  výtlak V1-5 (kanalizační potrubí - HDPE De 75 mm 
délky cca 666,9 m; 1 armaturní šachta - betonová DN 
1000 mm) na p.p.č. 1521, 1507, 1559, 1527/1, 1527/6 
v k.ú. Pilníkov II 

S0 3.2 …………………………………………..  výtlak V2 (kanalizační potrubí - HDPE De 110 mm 
délky cca 519,5 m; 2 armaturní šachty - betonové DN 
1000 mm) na p.p.č. 64/1, 1215/1, 59/1, 1312 (ZE 60) 
v k.ú. Pilníkov I a na p.p.č. 1569, 1567, 1566, 1531/1, 
1559 v k.ú. Pilníkov II 
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S0 3.3 …………………………………………..  výtlak V3 (kanalizační potrubí - HDPE De 110 mm 

délky cca 94 m) na p.p.č. 276, 1209 v k.ú. Pilníkov I a na 
p.p.č. 846/2 v k.ú. Pilníkov III 

S0 3.4 …………………………………………..  výtlak V4 (kanalizační potrubí - HDPE De 110 mm 
délky cca 1300 m; 5 armaturních šachet - betonové DN 
1000 mm) na p.p.č. 579/2, 886, 427/2, 909, 583, 585/1, 
608/2, 37, 633, 634, 637/3, 674/1, 698/4, 698/2, 868 a na 
st.p.č. 59, 14/2, 75 v k.ú. Pilníkov III 

S0 3.4.1 ………………………………………...  výtlak V4-1 (kanalizační potrubí - HDPE De 63 mm 
délky cca 53,9 m; 1 armaturní šachta - betonová DN 
1000 mm) na p.p.č. 698/7, 868 v k.ú. Pilníkov III 

S0 3.4.2 ………………………………………...  výtlak V4-2 (kanalizační potrubí - HDPE De 75 mm 
délky cca 270,8 m; 3 armaturní šachty - betonové DN 
1000 mm) na p.p.č. 1225 v k.ú. Pilníkov I a na p.p.č. 
889/1, 888/1, 21, 936/7, 20/1, 886, 633 v k.ú.Pilníkov III 

S0 3.4.2.1 ………………………………………  výtlak V4-2-1 (kanalizační potrubí - HDPE De 75 mm 
délky cca 353,8 m; 3 armaturní šachty - betonové DN 
1000 mm) na p.p.č.889/2, 888/1, 889/1 v k.ú.Pilníkov III 

S0 3.4.2.1.1 …………………………………….  výtlak V4-2-1-1 (kanalizační potrubí - HDPE De 75 mm 
délky cca 88,6 m; 1 armaturní šachta - betonová DN 
1000 mm) na p.p.č. 904/1, 889/2 v k.ú. Pilníkov III 

S0 3.4.4 ………………………………………...  výtlak V4-4 (kanalizační potrubí - HDPE De 75 mm 
délky cca 334,9 m; 2 armaturní šachty - betonové DN 
1000 mm) na p.p.č. 370/1, 356, 908, 582/4, 906/3, 934/1, 
44/1, 886 v k.ú. Pilníkov III 

S0 3.5 …………………………………………..  výtlak V5 (kanalizační potrubí - HDPE De 110 mm 
délky cca 497 m; 3 armaturní šachty - betonové DN 
1000 mm) na p.p.č. 111/3, 1579, 111/14, 1554/1, 60, 
1495/3, 1495/1, 1494/1, 1557/3, 1565 (ZE 48), 48, 
1527/1, 1527/5, 36/1 (ZE 36/1) v k.ú. Pilníkov II 

S0 3.5.1 ………………………………………...  výtlak V5-1 (kanalizační potrubí - HDPE De 110 mm 
délky cca 87 m) na p.p.č. 66, 1494/1 v k.ú. Pilníkov II 

S0 3.6 …………………………………………..  výtlak V6 (kanalizační potrubí - HDPE De 110 mm 
délky cca 120 m) na p.p.č. 1296/2, 1202/1 v k.ú. 
Pilníkov I 

S0 3.7 …………………………………………..  výtlak V7 (kanalizační potrubí - HDPE De 110 mm 
délky cca 552 m; 1 armaturní šachta - betonová DN 
1000 mm) na st.p.č. 91/1 a p.p.č. 301/2 v k.ú. Pilníkov II 
a na p.p.č. 110/3 v k.ú. Pilníkov I a na p.p.č. 854/2 v k.ú. 
Pilníkov III 

S0 3.8 …………………………………………..  výtlak V8 (kanalizační potrubí - HDPE De 110 mm 
délky cca 845 m; 1 armaturní šachta - betonová DN 
1000 mm) na p.p.č. 719 (ZE 719), 943/1, 728/2, 858/3, 
950, 854/1, 854/2 v k.ú. Pilníkov III a na p.p.č. 1224/1 
(ZE 1224/2) v k.ú. Pilníkov I 

S0 3.8.02 ……………………………………….  přeložka vodovodu PVO5 (potrubí - HDPE De 90 mm 
délky cca 1081 m) na p.p.č. 854/2, 854/1, 950, 858/3, 
728/2, 943/1, 719 (ZE 719), 949/1 v k.ú. Pilníkov III      
a na p.p.č. 1224/1 (ZE 1224/2) v k.ú. Pilníkov I 

S0 3.9 …………………………………………..  výtlak V9 (kanalizační potrubí - HDPE De 110 mm 
délky cca 96 m) na st.p.č. 99/1 a p.p.č. 208, 1291/1, 
1200/1 v k.ú. Pilníkov I 

S0 3.10 …………………………………………  výtlak V10 (kanalizační potrubí - HDPE De 110 mm 
délky cca 240 m; 1 armaturní šachta - betonová DN 
1000 mm) na p.p.č. 2597 v k.ú. Vlčice u Trutnova a na 
p.p.č. 873, 949/1 v k.ú. Pilníkov III 
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S0 3.11 …………………………………………  výtlak V11 (kanalizační potrubí - HDPE De 90 mm 

délky cca 295,6 m; 2 armaturní šachty - betonové DN 
1000 mm) na p.p.č. 1494/1, 1554/1, 112, 109/2, 111/6, 
111/3 v k.ú. Pilníkov II 

S0 3.11.1 ……………………………………….  výtlak V11-1 (kanalizační potrubí - HDPE De 75 mm 
délky cca 123 m; 1 armaturní šachta - betonová DN 
1000 mm) na p.p.č. 107/5, 104/6, 104/5, 104/3, 111/2, 
112 v k.ú. Pilníkov II 

 

stavební objekt SO 4 ……………………………… čerpací stanice (viz SO 2 - gravitační kanalizace) 
Druh stanice …………………………………… čerpací a přečerpací 
Projektovaný výkon …………………………… 6,4 - 8,3 l/s 

 

Účel užívání povolované stavby vodního díla: 
 

 Odkanalizování města Pilníkov a svedení odpadních vod na novou centrální čistírnu odpadních vod. 
 
 

IV. stanovuje 
podle § 15 odst. 3 vodního zákona a podle § 115 odst. 1 stavebního zákona 

podmínky pro provedení stavby vodního díla: 
 

1/ Před zahájením stavby vodního díla budou příslušnému vodoprávnímu a speciálnímu stavebnímu úřadu 
předloženy tyto doklady: 
a/ aktuální vyjádření vlastníků inženýrských sítí (ohledně střetu jejich sítí se stavbou vodního díla); 
b/ doklady prokazující vlastnické právo nebo právo založené smlouvou provést stavbu vodního díla          

(tj. právo ke stavbě vodního díla na pozemcích p.č. 1205, 1296/2, 1296/1, 1203, 1217 v k.ú. Pilníkov I    
a p.č. 1434, 1433, 1565 (ZE 48) v k.ú. Pilníkov II a p.č. 886 v k.ú. Pilníkov III). 

2/ Stavba vodního díla bude provedena dodavatelsky. Dodavatel bude určen na základě výběrového řízení       
a oznámen příslušnému vodoprávnímu a speciálnímu stavebnímu úřadu před zahájením stavby vodního díla. 

3/ Před zahájením stavby vodního díla bude na viditelném místě u vstupu na staveniště umístěn štítek 
”STAVBA POVOLENA”. Štítek musí být chráněn před povětrnostními vlivy, aby údaje na něm uvedené 
zůstaly čitelné a ponechán na stavbě až do kolaudace stavby vodního díla. 

4/ Před zahájením zemních prací zajistí investor vytyčení veškerých podzemních inženýrských sítí. 
5/ Stavební materiál bude deponován na pozemku investora. S vytěženým materiálem bude nakládáno 

v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších 
předpisů. 

6/ Při provádění stavby vodního díla je nutno dbát o ochranu zdraví osob na staveništi a dodržovat: 
a/ předpisy týkající se bezpečnosti práce a technických zařízení (zejména vyhlášku č. 324/1990 Sb.,                    

o bezpečnosti práce a technických zařízení při stavebních pracích, ve znění pozdějších předpisů); 
b/ ustanovení českých technických norem; 
c/ obecné technické požadavky na výstavbu vodních děl. 

7/ Stavba vodního díla bude provedena podle projektové dokumentace ověřené příslušným vodoprávním         
a speciálním stavebním úřadem; případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení 
příslušného vodoprávního a speciálního stavebního úřadu. 

8/ Stavba vodního díla musí být provedena v souladu s podmínkami: 
a/ RWE Distribučních služeb s.r.o. Brno uvedenými ve stanovisku ze dne 28.03.2008, zn. 1811/08/131; 
b/ Městského úřadu Trutnov uvedenými v koordinovaném stanovisku ze dne 07.04.2008, č.j. 

2008/3524/REK; 
c/ Městského úřadu Trutnov - Odboru životního prostředí - Oddělení ochrany krajiny uvedenými 

v závazném stanovisku ze dne 30.06.2008, č.j. 2008/7594/ŽP/REK; 
d/ Krajského úřadu Královéhradeckého kraje - Odboru dopravy a silničního hospodářství - Oddělení 

silničního hospodářství uvedenými v rozhodnutí ze dne 06.09.2008, zn. 16111/DS/08/Ži; 
e/ Městského úřadu Trutnov - Odboru výstavby - Oddělení silničního hospodářství a dopravy uvedenými 

v rozhodnutí ze dne 07.11.2008, spis.zn. 2008/3150/V/KOA, č.j. 2008/13513/V/KOA-3150; 
f/ ČEZ Distribuce a.s. Děčín uvedenými ve vyjádření ze dne 25.11.2008, zn. 001019908240; 
g/ Lesů České republiky s.p. Hradec Králové - Správy toků - Oblasti povodí Labe uvedenými ve vyjádření 

ze dne 12.12.2008, č.j. 21/2008/953/93/731; 
h/ Telefónica O2 Czech Republic a.s. Praha uvedenými ve vyjádření ze dne 07.08.2011, č.j. 119123/11; 
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i/ Vodafone Czech Republic a.s. Praha uvedenými ve vyjádření ze dne 09.09.2011, zn. IIG/09/09/ 

2011/TUPIL; 
j/ Městského úřadu Trutnov - Odboru životního prostředí uvedenými v souhrnném stanovisku ze dne 

21.03.2012, č.j. 2012/1510/ŽP/REK; 
k/ Městského úřadu Trutnov - Odboru výstavby - Oddělení památkové péče uvedenými ve vyjádření ze dne 

09.08.2012, č.j. 2012/5996/V/BEH/283; 
l/ Povodí Labe s.p. Hradec Králové uvedenými ve stanovisku ze dne 11.04.2008, zn. PVZ/08/10788/Si/0   

a stanovisku ze dne 28.08.2012, zn. PVZ/12/19968/Vn/0; 
m/ Městského úřadu Trutnov - Odboru životního prostředí - Oddělení ochrany krajiny uvedenými 

v závazném stanovisku ze dne 28.08.2012, č.j. 2012/6004/ŽP/ZAM; 
n/ Českých drah a.s. - Regionální správy majetku Hradec Králové uvedenými v souhlasu ze dne 

21.02.2012, č.j. 1488/2012 a souhlasu ze dne 29.08.2012, č.j. 7394/2012; 
o/ Správy železniční dopravní cesty s.o. Hradec Králové uvedenými ve stanovisku ze dne 07.03.2012, zn. 

3898/12-SDC SVČ-150 a stanovisku ze dne 30.08.2012, zn. 10200/12 OŘ HKR-150; 
p/ Drážního úřadu - Sekce stavební oblast Praha uvedenými v souhlasu ze dne 30.08.2012, zn. MP-SOP 

1469/12-2/So DUCR-46539/12/So; 
q/ Městského úřadu Trutnov - Odboru životního prostředí - Oddělení ochrany krajiny uvedenými 

v závazném stanovisku ze dne 05.09.2012, č.j. 2012/06717/ŽP/HEJ; 
r/ Správy silnic Královéhradeckého kraje p.o. Hradec Králové uvedenými ve vyjádření ze dne 17.09.2012; 
s/ Ředitelství silnic a dálnic ČR - Správy Hradec Králové uvedenými ve vyjádření ze dne 07.05.2008, zn. 
ŘSD/1187/37000/2008/Ba a vyjádření ze dne 13.03.2012, zn. ŘSD/613/37000/2012/Ku a vyjádření ze 
dne 18.09.2012, zn. ŘSD/2789/37000/2012/Ku; 

9/ Funkčnost a vlastnosti provedené stavby vodního díla se ověří v jeho zkušebním provozu, který bude trvat 
min. 12 měsíců. 

10/ Před zahájením zkušebního provozu stavby vodního díla bude příslušnému vodoprávnímu a speciálnímu 
stavebnímu úřadu doloženo následující: 

 prohlášení o shodě na materiály použité při stavbě vodního díla 
 doklad o zkoušce těsnosti čistírny odpadních vod a kanalizačního potrubí 
 doklad o elektrorevizi zařízení 
 provozní řád čistírny odpadních vod a kanalizační řád 
 doklad o kontrole inženýrských sítí 
 doklad o předání a převzetí stavby vodního díla 
 doklad o zaměření stavby vodního díla 
 dokumentace skutečného provedení stavby vodního díla (v případě změn oproti schválené projektové 

dokumentaci). 
 
 

V. stanovuje 
podle § 6 odst. 1 písm. c) vyhlášky č. 526/2006 Sb., v platném znění 

termín dokončení stavby vodního díla: 
 

31.12.2015 
 
 

VI. stanovuje 
podle § 115 odst. 1 a podle § 124 odst. 1 stavebního zákona 

že stavbu vodního díla lze užívat jen na základě kolaudačního souhlasu… 
 

…kolaudační souhlas lze vydat až po provedení zkušebního provozu stavby vodního díla, a to na základě 
žádosti stavebníka, ke které bude přiloženo vyhodnocení výsledků zkušebního provozu stavby vodního díla. 
 
 

VII. rozhoduje 
podle § 115 odst. 1 vodního zákona a podle § 115 odst. 1 stavebního zákona 

o námitkách účastníků vodoprávního a stavebního řízení: 
 

V průběhu vodoprávního a stavebního řízení nebyly vzneseny žádné námitky. 
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Odůvodnění 

 
Městský úřad Trutnov - odbor životního prostředí - oddělení ochrany prostředí a vodního hospodářství 

obdržel dne 30.05.2012 od Miloše Haaseho - SVS Malé Svatoňovice (IČ 401 06 446), se sídlem Nádražní 130 
v Malých Svatoňovicích, zastupujícího žadatele Město Pilníkov (IČ 002 78 190), se sídlem Náměstí 36             
v Pilníkově, žádost o povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových a žádost o stavební povolení 
k vodním dílům. 
 
 K žádostem byly přiloženy následující doklady: 
 

~1~ kopie stanoviska od RWE Distribuční služby s.r.o. Brno (zn. 1811/08/131), ze dne 28.03.2008 
~2~ kopie vyjádření od Obvodního báňského úřadu Trutnov (zn. 1151/08/Ku/Lá), ze dne 31.03.2008 
~3~ kopie stanoviska od Krajského úřadu Královéhradeckého kraje - Odboru životního prostředí a zemědělství 

- Oddělení ochrany přírody a krajiny (zn. 5224/ZP/2008-Ns), ze dne 31.03.2008 
~4~ kopie sdělení od Krajského úřadu Královéhradeckého kraje - Odboru životního prostředí a zemědělství - 

Oddělení EIA a IPPC (zn. 5530/ZP/2008-Pa), ze dne 03.04.2008 
~5~ kopie koordinovaného stanoviska od Městského úřadu Trutnov (č.j. 2008/3524/REK), ze dne 07.04.2008 
~6~ kopie rozhodnutí od Krajského úřadu Královéhradeckého kraje - Odboru dopravy a silničního 

hospodářství - Oddělení silničního hospodářství (zn. 16111/DS/08/Ži), ze dne 06.09.2008 
~7~ rozhodnutí od Městského úřadu Trutnov - Odboru výstavby - Oddělení silničního hospodářství a dopravy 

(spis.zn. 2008/3150/V/KOA, č.j. 2008/13513/V/KOA-3150), ze dne 07.11.2008 
~8~ kopie vyjádření od ČEZ Distribuce a.s. Děčín (zn. 001019908240), ze dne 25.11.2008 
~9~ kopie vyjádření od MERO ČR a.s. Kralupy nad Vltavou (č.j. 2011/08/550), ze dne 04.08.2011 
~10~ kopie vyjádření od Telefónica O2 Czech Republic a.s. Praha (č.j. 119123/11), ze dne 07.08.2011 
~11~ kopie sdělení od ČEPS a.s. Praha (zn. 1930/11/CHD/Pi), ze dne 11.08.2011 
~12~ kopie vyjádření od NET4GAS s.r.o. Praha (č.j. 4503/11), ze dne 15.08.2011 
~13~ kopie vyjádření od Českých radiokomunikací a.s. Praha (zn. ÚPTS/OS/71027/2011), ze dne 24.08.2011 
~14~ kopie vyjádření od Vodafone Czech Republic a.s. Praha (zn. IIG/09/09/2011/TUPIL), ze dne 09.09.2011 
~15~ kopie vyjádření od ČEZ ICT Services a.s. Praha, ze dne 16.09.2011 
~16~ kopie souhrnného stanoviska od Městského úřadu Trutnov - Odboru životního prostředí (č.j. 2012/1510/ 

ŽP/REK), ze dne 21.03.2012 
~17~ kopie vyjádření od Města Pilníkov, ze dne 26.04.2012 
~18~ 2x projektová dokumentace stavby vodního díla od Ing. Miloslava Šindlara - ŠINDLAR s.r.o. Hradec 

Králové (č.zak. 20110128), z dubna 2012 
 

Příslušný vodoprávní a speciální stavební úřad oznámil zahájení vodoprávního a stavebního řízení 
veřejnou vyhláškou a zároveň účastníky vodoprávního a stavebního řízení i dotčené orgány upozornil, že          
k námitkám a závazným stanoviskům neuplatněným nejpozději do 11 dnů ode dne doručení oznámení nebude 
přihlédnuto. Protože neměly žádosti veškeré předepsané náležitosti, příslušný vodoprávní a speciální stavební 
úřad vyzval zástupce žadatele k doplnění dokladů. (viz oznámení a výzva č.j. 2012/4249/ŽP/ANP ze dne 28.06.2012) 
 

Dne 13.07.2012 došla Městskému úřadu Trutnov - odboru životního prostředí - oddělení ochrany 
prostředí a vodního hospodářství úhrada správního poplatku; výše tohoto poplatku byla určena podle položky 
17 bodu 1. písm. i) zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů. 
 

Zástupce žadatele doložil postupně tyto doklady: 
 

~19~ kopie smlouvy (uzavřena mezi Městem Pilníkov a panem Bohuslavem Mrštíkem, paní Zdenkou 
Mrštíkovou), ze dne 08.01.2008 

~20~ kopie smlouvy (uzavřena mezi Městem Pilníkov a panem Petrem Vysloužilem, paní Janou 
Vysloužilovou), ze dne 25.04.2008 

~21~ kopie smlouvy (uzavřena mezi Městem Pilníkov a MUDr. Miroslavem Voženílkem), ze dne 12.05.2008 
~22~ kopie smlouvy (uzavřena mezi Městem Pilníkov a panem Františkem Voženílkem, paní Františkou 

Voženílkovou), ze dne 12.05.2008 
~23~ kopie smlouvy (uzavřena mezi Městem Pilníkov a panem Jaroslavem Rychterou, panem Petrem 

Rychterou), ze dne 20.05.2008 
~24~ kopie smlouvy (uzavřena mezi Městem Pilníkov a panem Zbyňkem Kempfem), ze dne 30.05.2008 
~25~ kopie smlouvy (uzavřena mezi Městem Pilníkov a panem Františkem Partelem, paní Margitou 

Partelovou), ze dne 03.06.2008 
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~26~ kopie smlouvy (uzavřena mezi Městem Pilníkov a paní Helenou Holzhauserovou, panem Vladimírem 

Pecinou), ze dne 05.06.2008 
~27~ kopie smlouvy (uzavřena mezi Městem Pilníkov a paní Zdeňkou Čápovou), ze dne 18.11.2008 
~28~ kopie smlouvy (uzavřena mezi Městem Pilníkov a panem Josefem Soblem, paní Jiřinou Soblovou), ze dne 

19.11.2008 
~29~ kopie smlouvy (uzavřena mezi Městem Pilníkov a panem Radkem Pírou, paní Martinou Pírovou), ze dne 

20.11.2008 
~30~ kopie smlouvy (uzavřena mezi Městem Pilníkov a Pozemkovým fondem České republiky), ze dne 

17.12.2008; včetně kopie dodatku č. 1, ze dne 21.01.2009 
~31~ kopie smluv (uzavřeny mezi Městem Pilníkov a KATA a.s. Pilníkov), ze dne 17.12.2008 a ze dne 

03.02.2009 
~32~ kopie smlouvy (uzavřena mezi Městem Pilníkov a paní Janou Sicilskou - Doležalovou, paní Růženou 

Sicilskou - Sýkorovou, paní Růženou Sicilskou), ze dne 16.03.2009 
~33~ kopie smlouvy (uzavřena mezi Městem Pilníkov a Ing. Michalem Bedrníkem, Ing. Ditou Bedrníkovou), ze 

dne 16.03.2009 
~34~ kopie smlouvy (uzavřena mezi Městem Pilníkov a panem Jiřím Červenkou, paní Evženií Červenkovou), 

ze dne 16.03.2009 
~35~ kopie smlouvy (uzavřena mezi Městem Pilníkov a Lesy České republiky s.p. Hradec Králové), ze dne 

18.03.2009; včetně kopie vyjádření od Lesů České republiky s.p. Hradec Králové - Správy toků - Oblasti 
povodí Labe (č.j. 21/2008/953/93/731), ze dne 12.12.2008 

~36~ kopie smluv (uzavřeny mezi Městem Pilníkov a panem Jiřím Ciprou), ze dne 29.04.2008, ze dne 
30.11.2008 a ze dne 15.02.2012 

~37~ kopie smlouvy (uzavřena mezi Městem Pilníkov a paní Alenou Hubáčkovou, panem Františkem 
Hubáčkem), ze dne 15.02.2012 

~38~ kopie smlouvy (uzavřena mezi Městem Pilníkov a panem Martinem Dadokem), ze dne 15.02.2012 
~39~ kopie smlouvy (uzavřena mezi Městem Pilníkov a panem Václavem Spurným), ze dne 15.02.2012 
~40~ kopie smlouvy (uzavřena mezi Městem Pilníkov a paní Marií Šubertovou, panem Františkem Šubertem), 

ze dne 15.02.2012 
~41~ kopie smlouvy (uzavřena mezi Městem Pilníkov a panem Josefem Prokopcem), ze dne 15.02.2012 
~42~ kopie smluv (uzavřeny mezi Městem Pilníkov a paní Alenou Tošovskou, panem Tomášem Tošovským), 

ze dne 15.02.2012 
~43~ kopie smlouvy (uzavřena mezi Městem Pilníkov a paní Janou Kolínovou), ze dne 16.02.2012 
~44~ kopie smlouvy (uzavřena mezi Městem Pilníkov a panem Ladislavem Vitvarem), ze dne 23.02.2012 
~45~ kopie smlouvy (uzavřena mezi Městem Pilníkov a LUXURY 7 s.r.o. Praha), ze dne 24.02.2012 
~46~ kopie plné moci od Města Pilníkov pro Miloše Haaseho, ze dne 01.06.2012 
~47~ 2x dodatek č.1 k projektové dokumentaci stavby vodního díla od Ing. Miloslava Šindlara - ŠINDLAR 

s.r.o. Hradec Králové (č.zak. 20110128), z června 2012 
~48~ územní rozhodnutí od Městského úřadu Trutnov - Odboru výstavby - Oddělení územního plánování          

a stavebního řádu (č.j. 2009/710/V/SAI-114), ze dne 27.04.2009 
~49~ rozhodnutí od Městského úřadu Trutnov - Odboru výstavby - Oddělení územního plánování a stavebního 

řádu (č.j. 2009/6594/V/SAI-1408), ze dne 01.06.2009  
~50~ územní rozhodnutí od Městského úřadu Trutnov - Odboru výstavby - Oddělení územního plánování          

a stavebního řádu (spis.zn. 2012/2412/V/SAI, č.j. 27525/2012), ze dne 16.05.2012 
~51~ rozhodnutí od Městského úřadu Trutnov - Odboru výstavby - Oddělení územního plánování a stavebního 

řádu (spis.zn. 2012/5111/V/SAI, č.j. 37884/2012), ze dne 18.07.2012 
~52~ souhlas od Městského úřadu Trutnov - Odboru výstavby - Oddělení územního plánování a stavebního řádu 

(spis.zn. 2012/4811/V/SAI, č.j. 42096/2012), ze dne 25.07.2012 
 

Jelikož do daného termínu nebyly k žádostem dodány všechny požadované náležitosti, příslušný 
vodoprávní a speciální stavební úřad znovu vyzval zástupce žadatele k doplnění chybějících dokladů                 
a vodoprávní i stavební řízení přerušil. (viz výzva a usnesení č.j. 2012/4249/ŽP/ANP ze dne 03.08.2012) 
 

Zástupce žadatele nakonec doložil tyto doklady: 
 

~53~ 2x doplněná projektová dokumentace stavby vodního díla od Ing. Miloslava Šindlara - ŠINDLAR s.r.o. 
Hradec Králové (č.zak. 20110128), z dubna 2012 

~54~ 2x dodatek č.2 k projektové dokumentaci stavby vodního díla od Ing. Miloslava Šindlara - ŠINDLAR 
s.r.o. Hradec Králové (č.zak. 20110128), ze srpna 2012 
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~55~ kopie vyjádření od Městského úřadu Trutnov - Odboru výstavby - Oddělení památkové péče (č.j. 2012/ 

5996/V/BEH/283), ze dne 09.08.2012 
~56~ kopie smluv (uzavřeny mezi Městem Pilníkov a panem Vladimírem Fikrem, paní Veronikou Fikrovou), ze 

dne 29.12.2008, ze dne 15.02.2012 a ze dne 15.08.2012 
~57~ smlouva (uzavřena mezi Městem Pilníkov a paní Libuší Kracíkovou), ze dne 15.08.2012 
~58~ smlouva (uzavřena mezi Městem Pilníkov a paní Martou Malbeckovou), ze dne 15.08.2012 
~59~ smlouva (uzavřena mezi Městem Pilníkov a panem Václavem Němcem), ze dne 15.08.2012 
~60~ kopie stanoviska od Povodí Labe s.p. Hradec Králové (zn. PVZ/08/10788/Si/0), ze dne 11.04.2008; 

stanovisko od Povodí Labe s.p. Hradec Králové (zn. PVZ/12/19968/Vn/0), ze dne 28.08.2012 
~61~ závazné stanovisko od Městského úřadu Trutnov - Odboru životního prostředí - Oddělení ochrany krajiny 

(č.j. 2012/6004/ŽP/ZAM), ze dne 28.08.2012 
~62~ kopie prohlášení od ŠINDLAR s.r.o. Hradec Králové (zak.č. 20110128), ze dne 29.08.2012 
~63~ kopie souhlasu od Českých drah a.s. Praha - Odboru správy nemovitostí (č.j. 1863/2012/O31), ze dne 

13.02.2012; kopie souhlasu od Českých drah a.s. - Regionální správy majetku Hradec Králové (č.j. 
1488/2012), ze dne 21.02.2012; souhlas od Českých drah a.s. - Regionální správy majetku Hradec Králové 
(č.j. 7394/2012), ze dne 29.08.2012 

~64~ kopie souhrnného stanoviska od ČD-Telematiky a.s. - Servisu kabelových sítí Pardubice (zn. 16250/  
2012-0), ze dne 30.08.2012 

~65~ kopie stanoviska od Správy železniční dopravní cesty s.o. - Správy dopravní cesty severovýchodní Čechy 
Hradec Králové (zn. 3898/12-SDC SVČ-150), ze dne 07.03.2012; stanovisko od Správy železniční 
dopravní cesty s.o. - Oblastního ředitelství Hradec Králové (zn. 10200/12 OŘ HKR-150), ze dne 
30.08.2012 

~66~ kopie souhlasu od Drážního úřadu - Sekce stavební oblast Praha (zn. MP-SOP0249/12-2/So DUCR-
7643/12/So), ze dne 23.02.2012; kopie souhlasu od Drážního úřadu - Sekce stavební oblast Praha (zn. 
MP-SOP1469/12-2/So DUCR-46539/12/So), ze dne 30.08.2012 

~67~ kopie katastrální mapy od Katastrálního úřadu pro Královéhradecký kraj - Katastrálního pracoviště 
Trutnov (č. PU-4423/2012-610), ze dne 03.09.2012 

~68~ závazné stanovisko od Městského úřadu Trutnov - Odboru životního prostředí - Oddělení ochrany krajiny 
(č.j. 2012/06717/Ž/HEJ), ze dne 05.09.2012 

~69~ kopie vyjádření od Správy silnic Královéhradeckého kraje p.o. Hradec Králové, ze dne 17.09.2012; včetně 
kopie smlouvy (uzavřena mezi Městem Pilníkov a Správou a údržbou silnic Královéhradeckého kraje p.o. 
Hradec Králové), ze dne 25.09.2008 

~70~ kopie vyjádření od Ředitelství silnic a dálnic ČR - Správy Hradec Králové (zn. ŘSD/2789/37000/ 
2012/Ku), ze dne 18.09.2012; včetně kopie vyjádření od Ředitelství silnic a dálnic ČR - Správy Hradec 
Králové (zn. ŘSD/1187/37000/2008/Ba), ze dne 07.05.2008 a kopie vyjádření od Ředitelství silnic            
a dálnic ČR - Správy Hradec Králové (zn. ŘSD/613/37000/2012/Ku), ze dne 13.03.2012 

~71~ souhlas od Modré pyramidy stavební spořitelny a.s. Praha, ze dne 26.09.2012 
~72~ smlouva (uzavřena mezi Městem Pilníkov a paní Hanou Karáskovou, panem Miroslavem Stupkou), ze 

dne 29.09.2012 
~73~ kopie smlouvy (uzavřena mezi Městem Pilníkov a panem Ladislavem Pachlem, paní Věrou Pachlovou), 

ze dne 07.07.2008; včetně kopie dodatku č. 1 smlouvy, ze dne 30.09.2012 
~74~ smlouva (uzavřena mezi Městem Pilníkov a paní Evou Břízovou, paní Jitkou Břízovou), ze dne 

30.09.2012 
~75~ kopie souhlasu od Hypoteční banky a.s. Praha, ze dne 01.10.2012 
~76~ kopie souhlasu od Hypoteční banky a.s. Praha, ze dne 04.10.2012 
~77~ kopie smlouvy (uzavřena mezi Městem Pilníkov a Českými drahami a.s. Praha), ze dne 10.10.2012 
~78~ kopie smlouvy (uzavřena mezi Městem Pilníkov a panem Emilem Malým, panem Josefem Wolfem, paní 

Věrou Wolfovou, panem Karlem Balcarem, paní Alenou Balcarovou, panem Vlastimilem Korbelem, paní 
Kristinou Korbelovou, panem Ladislavem Petráškem, paní Radoslavou Kohoutovou), ze dne 18.05.2008; 
smlouva (uzavřena mezi Městem Pilníkov a panem Pavlem Husarem, paní Danou Husarovou), ze dne 
14.10.2012 

~79~ kopie souhlasu od Českomoravské stavební spořitelny a.s. Praha, ze dne 15.10.2012 
~80~ kopie smlouvy (uzavřena mezi Městem Pilníkov a Povodím Labe s.p. Hradec Králové), ze dne 

31.08.2012; včetně kopie dodatku č.1 ke smlouvě, ze dne 02.11.2012 
~81~ kopie smlouvy (uzavřena mezi Městem Pilníkov a Správou železniční dopravní cesty s.o. Praha), ze dne 

02.11.2012 
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~82~ kopie závazného stanoviska od Městského úřadu Trutnov - Odboru životního prostředí - Oddělení ochrany 
krajiny (č.j. 2008/7594/ŽP/REK), ze dne 30.06.2008; včetně poznámky o platnosti tohoto závazného 
stanoviska, ze dne 07.11.2012 

~83~ kopie sdělení od Exekutorského úřadu Praha - soudního exekutora JUDr. Igora Ivanko (č.j. 167 EX 
3227/09-546), ze dne 27.11.2012 

~84~ kopie smlouvy (uzavřena mezi Městem Pilníkov a DZ-SERVICE s.r.o. Pilníkov), ze dne 07.01.2013 
~85~ informace o parcelách (vyhotoveno dálkovým přístupem pro Město Trutnov), ze dne 15. a 16.01.2013 
~86~ sdělení od Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových - Územního pracoviště Hradec Králové - 

Odboru odloučené pracoviště Trutnov (č.j. UZSVM/HTU/6522/2012-HTUM), ze dne 23.10.2012; sdělení 
od Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových - Územního pracoviště Hradec Králové - Odboru 
odloučené pracoviště Trutnov (č.j. UZSVM/HTU/498/2013-HTUM), ze dne 22.01.2013 

 
 V rámci celého vodoprávního a stavebního řízení bylo zjištěno: 
 

 Projektovou dokumentaci stavby vodního díla „Pilníkov - kanalizace a ČOV” vypracoval ŠINDLAR 
s.r.o. Hradec Králové (zodpovědný projektant Ing. Miloslav Šindlar - autorizovaný inženýr pro 
vodohospodářské stavby; ČKAIT - 0700929) v dubnu 2012 pod číslem zakázky 20110128; včetně dodatku č.1 
z června 2012 a dodatku č.2 ze srpna 2012. Zmíněná projektová dokumentace stavby vodního díla řeší       
návrh gravitační a tlakové kanalizace včetně čerpacích stanic a centrální čistírny odpadních vod ve městě 
Pilníkov → cílem je odkanalizovat město Pilníkov a zajistit tak zlepšení kvality vody ve vodotečích 
protékajících městem Pilníkov. 
 

 V souladu s § 110 odst. 2 písm. a) stavebního zákona bylo žadateli prokázáno: 
 vlastnické právo k pozemkům p.č. 64/1, 1215/1, 1, 3/3, 5/1, 1202/1, 1235, 1312 (ZE 1290, ZE 58/3, ZE 60), 

1248, 1245, 1234/1, 508/6, 512, 504/1, 508/7, 508/10, 59/1, 1250, 243/4, 243/5, 222, 1200/1, 1211, 1212, 
1210/1, 1209, 242, 1197/1, 1346, 1213, st. 99/1, 1224/1 (ZE 1224/2), 1201, 326 (ZE 1296), 1225, 1236, 
96/1, st. 46/1, 276 v k.ú. Pilníkov I a p.č. 36/1 (ZE 36/1), 1532, 1567, 1566, 1531/1, 1534, 111/3, 111/6, 
1579, 1494/1, 1449, 299/3, 1451/2 (ZE 1451 díl 2), 301/2, 1450, 1530/2, 1527/6, 1560, 1530/3, 1521, 1507, 
1527/1, 111/14, 1495/1, 1527/5, 109/2 v k.ú. Pilníkov II a p.č. 850, 846/2, 808/1, 854/2, 837, 855, 949/1, 
854/1, 950, 861, 854/3, 805, 868, 698/7, 889/1, 888/1, 21, 20/1, 889/2, 904/1, 370/1, 582/4 v k.ú. Pilníkov 
III (tj. pozemky dotčené stavbou vodního díla) → viz informace o parcelách, ze dnů 15.-16.01.2013; 

 právo založené smlouvou provést stavbu vodního díla na pozemcích p.č. 2, 3/1, 4/1, 56/4, 58/4, 58/8, 1309, 
20/1, 21/1, 22, 25, 26, 508/2, 215/2, 1291/2, 208, 209, 210, 110/3, 1291/1 v k.ú. Pilníkov I a p.č. 1554/15, 
1569, 111/2, 66, st. 91/1, 1559, 31/1, 36/1 (ZE 36), 1554/1, 60, 1495/3, 1557/3, 48, 112, 107/5, 104/6, 
104/5, 104/3 v k.ú. Pilníkov II a p.č. 849, 845/5, 719 (ZE 719), 858/3, 728/2, 943/1, 873, 738/11, 738/1, 
943/2, 579/2, 427/2, st. 59, 909, 583, 585/1, 608/2, 37, 633, 634, st. 14/2, 637/3, 674/1, 698/4, 698/2, st. 75, 
936/7, 356, 908, 906/3, 934/1, 44/1 v k.ú. Pilníkov III a p.č. 2597 v k.ú. Vlčice u Trutnova (tj. pozemky 
dotčené stavbou vodního díla) → viz výše uvedené smlouvy uzavřené s jednotlivými vlastníky pozemků. 

Vzhledem ke složitým a zdlouhavým majetkovým záležitostem bylo v podmínkách stavebního povolení 
stanoveno, že vlastnické právo nebo právo založené smlouvou provést stavbu vodního díla na pozemcích p.č. 
1205, 1296/2, 1296/1, 1203, 1217 v k.ú. Pilníkov I a p.č. 1434, 1433, 1565 (ZE 48) v k.ú. Pilníkov II a p.č. 886 
v k.ú. Pilníkov III bude příslušnému vodoprávnímu a speciálnímu stavebnímu úřadu předloženo před zahájením 
stavby vodního díla.  
 

Územní rozhodnutí o umístění stavby „Pilníkov - ČOV a kanalizace“ vydal příslušný obecný stavební 
úřad (tj. Městský úřad Trutnov - Odbor výstavby - Oddělení územního plánování a stavebního řádu) dne 
27.04.2009 pod č.j. 2009/710/V/SAI-114. Opravu uvedeného územního rozhodnutí vydal příslušný obecný 
stavební úřad (tj. Městský úřad Trutnov - Odbor výstavby - Oddělení územního plánování a stavebního řádu) 
dne 01.06.2009 pod č.j. 2009/6594/V/SAI-1408. Změnu uvedeného územního rozhodnutí vydal příslušný 
obecný stavební úřad (tj. Městský úřad Trutnov - Odbor výstavby - Oddělení územního plánování a stavebního 
řádu) dne 16.05.2012 pod spis.zn. 2012/2412/V/SAI, č.j. 27525/2012. Opravu zmíněné změny uvedeného 
územního rozhodnutí vydal příslušný obecný stavební úřad (tj. Městský úřad Trutnov - Odbor výstavby - 
Oddělení územního plánování a stavebního řádu) dne 18.07.2012 pod spis.zn. 2012/5111/V/SAI, č.j. 
37884/2012. Souhlas příslušného obecného stavebního úřadu (tj. Městský úřad Trutnov - Odbor výstavby - 
Oddělení územního plánování a stavebního řádu) s vydáním stavebního povolení příslušným speciálním 
stavebním úřadem byl vydán dne 25.07.2012 pod spis.zn. 2012/4811/V/SAI, č.j. 42096/2012. 
 

Zástupce žadatele nakonec předložil příslušnému vodoprávnímu a speciálnímu stavebnímu úřadu 
všechny dané náležitosti (podle § 3c a § 6 vyhlášky č. 432/2001 Sb., o dokladech žádosti o rozhodnutí nebo 
vyjádření a o náležitostech povolení, souhlasů a vyjádření vodoprávního úřadu, ve znění pozdějších předpisů). 
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Při stanovení rozsahu nakládání s vodami (tj. vypouštění odpadních vod do vod povrchových) vycházel 

Městský úřad Trutnov - odbor životního prostředí - oddělení ochrany prostředí a vodního hospodářství            
ze žádosti žadatele, hydrotechnických výpočtů projektanta, stanovisek správce vodního toku a správce povodí, 
nařízení vlády č. 61/2003 Sb. ve znění pozdějších předpisů. 
 

 Příslušný vodoprávní a speciální stavební úřad posoudil předložené podklady i jemu známé skutečnosti 
a dospěl k názoru, že realizováním předmětné stavby vodního díla (při dodržení podmínek stanovených          
ve stavebním povolení) nebudou ohroženy zájmy společnosti ani nepřiměřeně omezena či ohrožena práva         
a oprávněné zájmy účastníků vodoprávního a stavebního řízení. 
 

Vzhledem k tomu, že příslušný vodoprávní a speciální stavební úřad v průběhu vodoprávního               
a stavebního řízení neshledal žádné okolnosti, které by bránily vydání tohoto rozhodnutí, rozhodl tedy Městský 
úřad Trutnov - odbor životního prostředí - oddělení ochrany prostředí a vodního hospodářství tak, jak je 
uvedeno ve výrocích tohoto rozhodnutí. 
 

Odůvodnění okruhu účastníků vodoprávního a stavebního řízení: 
 

Účastníci vodoprávního a stavebního řízení byli určeni podle § 27 správního řádu, podle § 115 odst. 4   
a odst. 5 vodního zákona, podle § 109 stavebního zákona. 
 

 Účastníky vodoprávního řízení jsou žadatel a další dotčené osoby, které mohou být rozhodnutím přímo 
dotčeny ve svých právech nebo povinnostech, a rovněž osoby, o kterých to stanoví zvláštní zákon: 

 Město Pilníkov (žadatel; obec, v jejímž územním obvodu může dojít rozhodnutím vodoprávního úřadu k ovlivnění 
vodních poměrů nebo životního prostředí); 

 Povodí Labe, s.p. Hradec Králové (správce vodního toku Starobucký potok, kterého se vodoprávní řízení dotýká). 
 

Účastníky stavebního řízení jsou žadatel a další dotčené osoby, které mohou být rozhodnutím přímo 
dotčeny ve svých právech nebo povinnostech, a rovněž osoby, o kterých to stanoví zvláštní zákon: 

 Město Pilníkov (žadatel; stavebník; vlastník pozemků a staveb na pozemcích, na kterých má být stavba vodního díla 
prováděna; obec, v jejímž územním obvodu může dojít rozhodnutím vodoprávního úřadu k ovlivnění vodních poměrů 
nebo životního prostředí); 

 Obec Vlčice (obec, v jejímž územním obvodu může dojít rozhodnutím vodoprávního úřadu k ovlivnění vodních 
poměrů nebo životního prostředí); 

 Povodí Labe, s.p. Hradec Králové (právo hospodařit s majetkem státu - tj. pozemky a stavby na pozemcích, na 
kterých má být stavba vodního díla prováděna; správce vodních toků Starobucký potok, Vlčický potok, Pilníkovský 
potok a Volanovský potok, kterých se stavební řízení dotýká); 

 Lesy České republiky, s.p. Hradec Králové (právo hospodařit s majetkem státu - tj. pozemek a stavby na pozemku, 
na kterém má být stavba vodního díla prováděna; správce vodního toku Mlýnský potok, kterého se stavební řízení 
dotýká); 

 Česká republika, Zdeňka Čápová, KATA a.s. Pilníkov, Eva Břízová, Jitka Břízová, Zbyněk Kempf, 
Miroslav Voženílek, František Voženílek, Františka Voženílková, Bohuslav Mrštík, Zdenka Mrštíková, Jiří 
Červenka, Evženie Červenková, Marta Malbecková, Jana Doležalová, Růžena Sýkorová, Michal Bedrník, 
Dita Bedrníková, Radek Píro, Martina Pírová, Ladislav Pachl, Věra Pachlová, Alena Balcarová, Lenka 
Holubcová, Pavel Husar, Dana Husarová, Vlastimil Korbel, Kristina Korbelová, Emil Malý, Josef Wolf, 
Věra Wolfová, DZ-SERVICE s.r.o. Pilníkov, František Partel, Margita Partelová, Helena Holzhauserová, 
Vladimír Pecina, Jaroslav Rychtera, Petr Rychtera, Libuše Kracíková, Jiří Cipra, Josef Sobl, Jiřina Soblová, 
Královéhradecký kraj, České dráhy a.s. Praha, LUXURY 7 s.r.o. Praha, František Šubert, Marie Šubertová, 
Hana Karásková, Miroslav Stupka, Václav Spurný, Alena Tošovská, Tomáš Tošovský, Vladimír Fikr, 
Veronika Fikrová, Václav Němec, Martin Dadok, František Hubáček, Alena Hubáčková, Jana Kolínová, 
Zemědělské družstvo KRKONOŠE se sídlem v Pilníkově v likvidaci, Petr Vysloužil, Jana Vysloužilová, 
Josef Prokopec, Ladislav Vitvar (vlastníci pozemků a staveb na pozemcích, na kterých má být stavba vodního díla 
prováděna); 

 Pozemkový fond České republiky, Praha (správa nemovitostí ve vlastnictví státu - tj. pozemky a stavby na 
pozemcích, na kterých má být stavba vodního díla prováděna); 

 Ředitelství silnic a dálnic ČR, Praha (příslušnost hospodařit s majetkem státu - tj. pozemky a stavby na pozemcích, 
na kterých má být stavba vodního díla prováděna); 

 Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, Praha (příslušnost hospodařit s majetkem státu - tj. pozemky 
a stavby na pozemcích, na kterých má být stavba vodního díla prováděna); 

 Správa silnic Královéhradeckého kraje, Hradec Králové (hospodaření se svěřeným majetkem kraje - tj. pozemky 
a stavby na pozemcích, na kterých má být stavba vodního díla prováděna); 
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 Správa železniční dopravní cesty, s.o. Praha (právo hospodařit s majetkem státu - tj. pozemky a stavby na 

pozemcích, na kterých má být stavba vodního díla prováděna); 
 Telefónica Czech Republic, a.s. Praha (vlastník sítě elektronických komunikací na pozemcích, na kterých má být 

stavba vodního díla prováděna); 
 RWE Distribuční služby, s.r.o. Brno (vlastník plynárenského zařízení na pozemcích, na kterých má být stavba 

vodního díla prováděna); 
 ČEZ Distribuce, a.s. Děčín (vlastník energetického zařízení na pozemcích, na kterých má být stavba vodního díla 

prováděna). 
 

 Okruh účastníků vodoprávního a stavebního řízení byl zkoumán v průběhu celého vodoprávního           
a stavebního řízení. 
 
 Zástupcem žadatele je Miloš Haase - SVS Malé Svatoňovice. 
 

Vzhledem ke skutečnosti, že vodoprávní a stavební řízení je vedeno jako řízení s velkým počtem 
účastníků (podle § 144 správního řádu), jsou účastníkům vodoprávního a stavebního řízení písemnosti 
doručovány veřejnou vyhláškou; vyjma účastníků vodoprávního a stavebního řízení určených podle § 27    
odst. 1 správního řádu. 
 
 
 

Poučení 
 

Proti tomuto rozhodnutí může účastník vodoprávního a stavebního řízení podat (podle § 81 a násl. 
správního řádu) odvolání do 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu Královéhradeckého kraje - 
odboru životního prostředí a zemědělství podáním učiněným u Městského úřadu Trutnov - odboru životního 
prostředí - oddělení ochrany prostředí a vodního hospodářství. 
 

 Odvolání musí mít náležitosti (podle § 37 odst. 2 správního řádu) 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 se podává v počtu 4 stejnopisy. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je na 
jeho náklady Městský úřad Trutnov. 
 

Podané odvolání má (v souladu s § 85 odst. 1 správního řádu) odkladný účinek. Odvolání jen proti 
odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné. 
 
 

Stavba vodního díla může být zahájena až stavební povolení nabude právní moci. Doložku právní 
moci vyznačuje na písemné vyhotovení rozhodnutí Městský úřad Trutnov - odbor životního prostředí - 
oddělení ochrany prostředí a vodního hospodářství (viz § 74 a § 75 správního řádu). 
 

Stavební povolení pozbývá platnosti, jestliže stavba vodního díla nebude zahájena do 2 let ode 
dne nabytí právní moci tohoto rozhodnutí (viz § 115 odst. 4 stavebního zákona). 
 
 
 
                                                              „otisk úředního razítka“                
 
 

                   „z pověření vedoucího“ 
         Ing. Miloslav Diviš  v.r.        Petra Andrová, DiS. 
vedoucí odboru životního prostředí      oddělení ochrany prostředí a vodního hospodářství 
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Toto rozhodnutí bude v souladu s ustanovením 

§ 25 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, 
vyvěšeno na úřední desce – po dobu 32 dnů. 

 

Patnáctým dnem po vyvěšení se písemnost považuje za doručenou. 
 
 
 
Vyvěšeno dne 28.01.2013                           Sejmuto dne 28.02.2013 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Správní poplatek byl uhrazen dne 13.07.2012 
 
 
 
Příloha pro zástupce žadatele (tj. Miloš Haase - SVS Malé Svatoňovice): 
 štítek „STAVBA POVOLENA“ 
 ověřená projektová dokumentace stavby vodního díla 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Doručí se: 
 

(na doručenku) 
 Miloš Haase - SVS Malé Svatoňovice, Nádražní 130, 542 34  Malé Svatoňovice 
 

(na dodejku) 
 Město Pilníkov, Náměstí 36, 542 42  Pilníkov 
 
a.a. 
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