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ROZHODNUTÍ
VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU
Městský úřad Trutnov, Odbor životního prostředí jako místně příslušný vodoprávní úřad podle
ustanovení § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen
„správní řád“) a věcně příslušný podle ustanovení § 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“) a dále jako speciální stavební úřad 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“), žadateli, kterým je:

Město Pilníkov, Náměstí 36, 542 42 Pilníkov, IČ 002 78 190
I.

vydává
podle ustanovení § 15 odst. 1 vodního zákona a ustanovení § 118 odst. 3 stavebního zákona

povolení ke změně stavby před jejím dokončením
- k provedení změny stavby vodního díla „Městská kanalizace a čistírna odpadních vod
v Pilníkově“, v kraji Královéhradeckém, obci Pilníkov, katastrálním území Pilníkov I, Pilníkov II a
Pilníkov III.
Pozemky dotčené stavbou:
v k. ú. Pilníkov I: 12, 13, 56/4, 59/1, 64/1, 88, 89/1, 89/2, 90/1, st. 99/1, 105/3, 105/11, 108, st. 122,
st. 132, st. 133, st. 172, 203/1, 204/1, 227/2, st. 232, 248, 249/2, 252/1, 252/3, 254, 276, 511/3,
720/36, 1197/1, 1199, 1200/1, 1201, 1202/1, 1203/1, 1204/1, 1204/2, 1209, 1210/1, 1211, 1212,
1215/1, 1217/1, 1235, 1236, 1248, 1250/2, 1288, 1291/2, 1317, 1344/2, 1345, 1346, 1347, 1500,
1501, 1502, 1503, 1504, 1505, 1506, 1507, 1550, 1656, 1658, 1662, 1664, 1666, 1676, 1687
v k. ú. Pilníkov II: 15/8, 25, 33 (ZE), 34 (ZE), 36 (ZE), 36/1 (ZE), 43/1, st. 52, 55/1, 55/2, 58, 63, 66,
st. 99/1, 126/5 (ZE I. díl), 130, 135 (ZE II. díl), 147/1, 301/2, 301/6, 301/9, 1219/2, 1432/1, 1433/4,
1449/2, 1450, 1494/1, 1499/1, 1527/1, 1527/5, 1531/1, 1532, 1553, 1554/1, 1557/3, 1565, 1566,
1567, 1559/4, 1569, 1580, 1743, 1955, 1958, 1959
v k. ú. Pilníkov III: 791/2, 808/1, 832, 833/27, 833/29, 833/31, 833/33, 833/34, 833/35, 835, 837,
845/5, 845/31, 846/2, 850, 854/2, 846/2, 855, 886/2, 991, 1000, 1001, 1114, 1349,
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související vodní tok………………………………….
IDVT…………………………………………………….
ČHP…………………………………………………….
HGR…………………………………………………….
souřadnice v systému JTSK: začátek kanalizace....
ČOV...................……
výustní objekt ......
konec kanalizace ......
umístění jevu vůči toku……………………………….
název vodního útvaru…………………………….......

Starobucký potok
10101012
1-01-01-0450-0-00
5151 – Podkrkonošský permokarbon
Y = 637323, X = 1006181
Y = 638273, X = 1006702
Y = 638256, X = 1006663
Y = 638700, X = 1006831
levý břeh
Starobucký potok pod pramene po ústí
do toku Pilníkovský potok

Změna stavby před dokončením spočívá v:
1. Nová stoka B5-3 v ul. Ke Hřišti
- změna způsobu odkanalizování objektů č. p. 141, 142 a 143 – původně do stoky B5,
nově do stoky B5-3 gravitačně, včetně odboček v délce 16,71 m
- dotčené pozemky: p. č. 1235, k. ú. Pilníkov I
původně
nově
délka 59,0 m
2. Gravitační napojení objektu č. p. 227 v ul. Novoměstská do stoky C
- změna způsobu odkanalizování objektu č. p. 227 – původně do výtlaku V2, nově do stoky
C gravitačně
- dotčené pozemky: p. č. 1531/1, 15/8, k. ú. Pilníkov II
původně
délka 29,3 m tlaková
nově
délka 60,65 m gravitační
3. Prodloužení výtlaku V2
Výtlak V2 byl upraven, aby nebyl v kolizi se stávající trasou vodovodu.
původní
nová

délka 428,6 m
délka 441,27 m

4. Přespádování stoky I a změna tras stoky J a J1
stoka I
- původně napojení do výtlaku, nově napojení do stoky D
- zrušení výtlaku V6, ČS 7, elektropřípojky a přečerpávací šachty ČS-14
- dotčené pozemky: 1236, 1656, 1507, 1505, 1658, 1506, 1504, 1500, 1501, 1502, 1503,
249/2, 1199 v k. ú. Pilníkov I
původně
délka 192,0 m
nově
délka 253,3 m
stoka J
- původně v asfaltové části p. č. 1236, nově částečně v travnaté části p. č. 1236
- zrušení přečerpávací šachty ČS J-5 a elektropřípojky
původně
délka 166,6 m
nově
délka 148,1 m
stoka J1
původně
nově

délka 61,8 m
délka 67,0 m

5. Gravitační napojení objektů č. p. 234 – 243 v ul. Mlýnská
- změna způsobu odkanalizování objektů č. p. 234 až 243 – původně tlakově do výtlaku
V5, nově do stoky L gravitačně, včetně odboček
- zrušení výtlaku V5-1
- dotčené pozemky: p. č. 36 (ZE), 58, 55/1, 55/2, 1499/1, 1527/1, 34 (ZE), 1527/5, 1565,
1557/3, 66, 63, 1494/1, st. 52, k. ú. Pilníkov II
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výtlak V5
původně
nově

délka 497,0 m
délka 18,8 m

stoka L
původně
nově

délka 470,8 m

6. Změna trasy stoky B
- původně v cestě, nově v travnaté ploše
- nově dotčené pozemky: p. č. 1215/1, 12, 13, st. 172, k. ú. Pilníkov I
původně
nově

délka 111,9 m
délka 133,9 m

7. Gravitační napojení objektů v ul. Trutnovská do stoky M
- změna způsobu odkanalizování objektů č. p. 293 – 427, původně do výtlaku V4 a V4-1,
nově do stoky M gravitačně včetně 12 odboček v délce 53,59 m
- zrušení výtlaku V4 v délce 270,9 m a výtlaku V4-1 v celé délce, tj. 53,9 m
- přeložka vodovodu PVO 3 v délce 237,6 m
- dotčené pozemky: p. č. 846/2, 886/2, 1001, 1000, 1114, 1349, k. ú. Pilníkov III
původně
nově

délka 373,2 m

8. Prodloužení stok C a B1, zahloubení stoky B, zrušení 3 čerpacích šachet
- zrušení 3 přečerpávacích šachet a 2 výtlačných potrubí
- výtlačné potrubí ze zrušených ČŠ (na stoce B-1 a C) nově gravitační
- dotčené pozemky: 1566, 1567, 1569, 1531/1, k. ú. Pilníkov II, 1666, 1676, 1215/1, 59/1,
64/1, 1550, 56/4, k. ú. Pilníkov I
stoka A
původně
nově

délka 138,2 m
délka 133,2 m

stoka B
původně
nově

délka 360,6 m
délka 340,6 m

stoka B1
původně
nově

délka 310,0 m
délka 402,7 m

stoka C
původně
nově

délka 418,0 m
délka 477,4 m

výtlak na V2
původně
nově

délka 519,6 m
délka 531,4 m

9. Gravitační propojení stok A – D5 novou stokou A2, zrušení ČS 4 a výtlaku V9
- propojení novou stokou A2
- zrušení ČS 4, výtlaku V9
- dotčené pozemky: p. č. 1215/1, 1204/1, 1204/2, 203/1, 204/1, st. 99/1, k. ú. Pilníkov I
stoka A2
původně
nově

délka 94,6 m

stoka D5
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původně
nově

délka 34,2 m
délka 28,7 m

10. Ke zrušení stoky D2-1-1 a prodložení stoky D2-1 došlo z důvodu zjednodušení číslování stok,
vlastní stoka D2-1 je zachována, ale délka stoky D2-1-1 se přesunula do stoky vlastní D2-1.
připojení objektů č. p. 354, 351 a 290 bude tlakově
- dotčené parcely: p.č. 105/3, 108, 105/11, v k. ú. Pilníkov I, 845/31 a 845/5, 991, 850,
791/2, v k. ú. Pilníkov III
- nově napojení objektů č. p. 354, 351 a 290 tlakově
stoka D2-1
původně
nově

délka 69,7 m
délka 139,4 m

výtlak od objektů č. p. 354, 351 a 290
původně
nově
délka 128,7 m
11. Gravitační napojení objektů č. p. 229 – 232 a 336 v ul. Kocléřovská stokou L1, zkrácení
výtlaku V2
- změna způsobu odkanalizování objektů č. p. 229 – 232 a 336, původně tlakově do výtlaku
V2 a V1, nově gravitačně do stoky L1
- dotčené pozemky: p. č. 1219/2, 1531/1, 1580, 1559/4, 33 (ZE), 36 (ZE), 36/1 (ZE),
k. ú. Pilníkov II
stoka L1
původně
nově

délka 222,0 m

výtlak V2
původně
nově

délka 519,5 m
délka 428,6 m

12. Nová gravitační stoka K2 v ul. Nádražní
- změna způsobu odkanalizování objektů v ul. Nádražní, původně tlakově do výtlaku V7,
nově do stoky K2
- posunutí přípojného místa pro nemovitosti čp. 378 a 382. Pro tyto nemovitosti je
vysazena společná odbočka zakončená revizní šachtou. Stoka K2 bude tak zkrácena a
naopak bude prodloužen výtlak V1-2 (viz změna 16).
- nově dotčené pozemky: p. č. 301/2, 1955, 1958, 1449/2, 1450, 301/6, st. 91/1,
k. ú. Pilníkov II
stoka K
původně
nově

délka 216,3 m
délka 221,6 m

stoka K1
původně
nově

délka 59,5 m
délka 80,4 m

stoka K2
původně
nově

délka 383,3 m
délka 374,9 m

přípojky k čp. 378 a 382
původně
délka 23,52 m
nově
délka 48,15 m
13. Napojení objektů č. p. 426 – objekt na p. p. č. 186 podél lesa k objektu č. p. 222 v ul. Za
Tratí
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-

změna způsobu odkanalizování objektů č. p. 426 až objektu na pozemku p. č. 186,
původně přepojením do stávající kanalizace, nově gravitačně do stoky E3
nově dotčené pozemky: p. č. 833/35, 833/29, 833/31, 833/33, 833/34, 833/27, 832, 854/2,
k. ú. Pilníkov III
původně
nově

délka 149,3 m

14. Zrušení ČS D-10 a úprava trasy stoky D a D2
- změna výtlaku na gravitační potrubí, zrušení 1 přečerpávací šachty, úprava trasy stoky
D, zkrácení stoky D2
- bylo třeba upravit kvůli trasování stávajícího vodovodu a dešťové kanalizace. Stoka D je
z částí přesunuta do asfaltové komunikace a vyžádá si tak přeložku vodovodu a dešťové
kanalizace v ulici Hradčín (změna č. 28).
- dotčené parcely: p.č. 227/2, 1291/2, 1211, 1212, 1200/1 v k.ú. Pilníkov I
stoka D
původně
nově

délka 304,15 m
délka 318,5

stoka D2
původně
nově

délka 141,8 m
délka 114,6 m

15. Změna trasy koncového úseku stoky K
- nové umístění stoky přes soukromé pozemky
- dotčené pozemky: p. č. 1743, 1958, 1959, k. ú. Pilníkov II
16. Přesunutí ČS 1, nová trasa stoky E a výtlaku V1-2
- nové umístění ČS 1 do travnaté plochy, nové umístění stoky E do zeleného pásu vedle
komunikace, prodloužení stoky E2, zkrácení stoky E1, nové umístění a prodloužení
výtlaku V1-2
- dotčené pozemky: p. č. 301/2, k. ú. Pilníkov II, 1687, k. ú. Pilníkov I, 854/2, 835, 837,
855, 808/1, k. ú. Pilníkov III
stoka E
původně
nově

délka 269,2 m
délka 422,8 m

stoka E1
původně
nově

délka 220,6 m
délka 66,8 m

stoka E2
původně
nově

délka 99,3 m
délka 103,3 m

výtlak V1-2
původně
nově

délka 225,55 m
délka 234,37 m

17. Zrušení ČS 3 a prodloužení stoky D3
- nově zrušena ČS 3 a výtlak V3 v délce 94,0 m, prodloužena stoka D3
- dotčené pozemky: p. č. 1209, 276, st. 122, k. ú. Pilníkov I, p. č. 846/2, k. ú. Pilníkov III
stoka D3
původně
nově

délka 91,3 m
délka 186,8 m

18. Zkrácení stoky C u objektu č. p. 169
- nově zkrácení stoky o 35 m na pozemku p. č. 1250/2, k. ú. Pilníkov I
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19. Zkrácení stoky B3
- nově zkrácení stoky o 54,1 m na pozemku p. č. 1662, k. ú. Pilníkov I
původně
délka 170,5 m
nově
délka 116,4 m
20. Zrušení ČS D1-2
- nově zrušení ČŠ D1-2 na pozemku p. č. 1345, k. ú. Pilníkov I
21. Nová stoka D4-1 Za náměstím
- změna způsobu odkanalizování objektů č. p. 48 a č. p. 58 – 61 stokou D4-1
- dotčené pozemky: p. č. 1197/1, 1204/1, 1199, 248, 252/1, 252/3, 254, st. 132, st. 133,
k. ú. Pilníkov I
původně
nově
délka 93,7 m
22. Změna trasy výtlaku V1, zkrácení výtlaku V1-3
- nově úprava trasy výtlaku V1 (viz změna 23.), zkrácení výtlaku V1-3, změna typu
kanalizačních šachet, zkrácení přeložky dešťové kanalizace, prodloužení přeložky
vodovodu
- dotčené pozemky: p. č. 1200/1, 1203/1, 1201, 1217/1, 90/1, 89/2, 89/1, 88, 1317, 1288,
st. 232, k. ú. Pilníkov I, p. č. 147/1, 1553, 25, 1433/4, 1531/1, k. ú. Pilníkov II
výtlak 1-3
původně
nově

délka 63,0 m
délka 7,5 m

přeložka dešťové kanalizace
původně
délka 90,7 m
nově
délka 77,6 m
přeložka vodovodu PVO4
původně
délka 83,0 m
nově
délka 140,3 m
23. Zkrácení výtlaku V1
- požadavek ŘSD, křížení výtlaku V1 s komunikací bude realizováno kolmo na komunikaci
I. třídy.
výtlak V1
původně
nově

délka 619,5 m
délka 618,95 m

24. Příprava pro zasíťování 10 RD v lokalitě Z28 novou stokou B5-2
- nově odbočení ze stoky B5 délky 40,8 m pro budoucí RD
- dotčené pozemky: p. č. 1666, 511/3, k. ú. Pilníkov I
původně
nově
délka 40,8 m
25. Prodloužení stoky B1 v ul. K Táboru před objekt č. p. 446
- nově prodloužení stoky B1 o 27,5 m
- dotčené pozemky: p. č. 1248, k. ú. Pilníkov I
původně
délka 372,0 m
nově
délka 402,7 m
26. Nová stoka B1-2 v ul. K Táboru
- dotčené pozemky: p. č. 720/36, 1248, 1664, k. ú. Pilníkov I
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původně
nově

délka 123,9 m

27. Změna trasy výtlaku V7 je vedena v louce mezi komunikací I. tř. a Pilníkovským potokem,
křížení s železniční dráhou bude provedeno podvrtem.
- dotčené parcely: p. č. 301/9, 1450, 1432/1, 135 (ZE II. díl), 126/5 (ZE I. díl), 130, 1554/1
a 43/1 v k. ú. Pilníkov II
původně výtlak V7 délka 362,7 m
nově výtlak V7
délka 363,5 m
28. Přeložka dešťové kanalizace v ul. Za náměstím
- dotčené pozemky: p. č. 1346, 1197/1, 1344/2, 1347, k. ú. Pilníkov I
původně
nově
délka 97,6 m
29. Přeložka dešťové kanalizace a vodovodu v ul. Hradčín
Pro tuto přeložku budou použity spojné šachty pro vedení dešťové a splaškové kanalizace.
Přeložka vodovodu bude začínat napojením na vodovodní řad v armaturním uzlu v ul. Úzká a
bude provedena podél stoky D1, D a D2, křížení s komunikací I. tř. bude provedeno podvrtem.
Přeložka dešťové kanalizace bude vést od č. p. 151 – č. p. 132 a bude vyústěna ve stávajícím
místě přes opěrnou zeď do toku.
- dotčené parcely: p. č. 1210/1, 1200/1 v k. ú. Pilníkov I a p. č. 850 v k. ú. Pilníkov III
délka
přeložky délka 418,15 m
vodovodu
délka
přeložky délka 101,3 m
dešťové kanalizace
30. Přeložka dešťové kanalizace a vodovodu v ul. Okružní
Pro tuto přeložku budou použity spojné šachty pro vedení dešťové a splaškové kanalizace.
Přeložka vodovodu bude začínat napojením na vodovodní přivaděč v armaturním uzlu
v ul. Ke Hřišti a bude končit u nemovitosti č. p. 81 v ul. Okružní. Přeložka dešťové kanalizace
bude vedena od nemovitosti čp. 1 a bude zaústěna do otevřeného příkopu.
- dotčené parcely: p. č. 1202/1, 1215/1 v k. ú. Pilníkov I
délka
přeložky délka 72,45 m
vodovodu
délka
přeložky délka 91,1 m
dešťové kanalizace
31. Přeložka dešťové kanalizace v ul. K Táboru
Pro tuto přeložku budou použity spojné šachty pro vedení dešťové a splaškové kanalizace.
Přeložka dešťové kanalizace bude vedena od nemovitosti č. p. 446 a povede v souběhu se
splaškovou kanalizaci a bude zaústěna do koryta Prkenného potoka cca 20 m od stávajícího
výstění dešťové kanalizace.
- dotčené parcely: p. č. 1666 a 1248 v k. ú. Pilníkov I a 1532 v k. ú. Pilníkov II
délka
přeložky délka 345,3 m
dešťové kanalizace
32. Propojení vodovodních řadů v ul. K Táboru bude začínat v ul. Okružní, kde se napojí na
stávající vodovodní potrubí před nemovitostí č. p. 103. Dále pokračuje v souběhu s již
navrhovanou kanalizací, křížení s Prkenným potokem bude provedeno překopem a v ul.
K Táboru bude nadzemním hydrantem napojen na stávající vodovod.
- dotčené parcely: p. č. 1215/1, 56/4 a 1666 v k. ú. Pilníkov I
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délka
řadů

propojení délka 148,18 m

Účel užívání povolované stavby vodního díla:
Odkanalizování města Pilníkov a zajištění zlepšení kvality vody ve vodotečích protékajících městem
Pilníkov.

II.

stanovuje podmínky pro provedení stavby vodního díla:

1. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace „Pilníkov – kanalizace a ČOV – změna
stavby před dokončením“, vypracované vedoucím projektu Ing. Romanem Bártou,
autorizovaným projektantem Ing. Miloslavem Šindlarem, autorizovaný inženýr pro
vodohospodářské stavby (ČKAIT 0700929) a Ing. Petrem Hofmannem, autorizovaný inženýr pro
stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství (ČKAIT 0010420) – ŠINDLAR s.r.o.,
Hradec Králové, v červnu 2017 ověřené ve vodoprávním řízení. Případné změny nesmí být
provedeny bez předchozího povolení vodoprávního úřadu.
2. Budou dodrženy podmínky dle návodu výrobce ČOV, zejména pak pravidelná prohlídka
množství zachycených kalů a následné odčerpávání biomasy aktivovaného kalu, který se
usazuje a je třeba ho likvidovat a odvážet pomocí fekální nebo jiné čerpací techniky dle
příslušných předpisů.
3. Stavebník zajistí vytyčení prostorové polohy stavby v souladu se stavebním zákonem. Před
zahájením zemních prací budou vytyčeny podzemní inženýrské sítě.
4. Stavba bude prováděna dodavatelsky. V případě provádění stavby svépomocí, bude stavební
dozor provádět oprávněný projektant.
5. Na stavbě musí být po celou dobu realizace k dispozici ověřená projektová dokumentace stavby
a všechny doklady týkající se provádění stavby nebo její změny, popřípadě jejich kopie.
6. Zhotovitel je povinen pro stavbu použít jen takové výrobky, materiály a konstrukce, jejichž
vlastnosti z hlediska způsobilosti stavby pro navrhovaný účel zaručují, že stavba při správném
provedení a běžné údržbě po dobu předpokládané existence splní požadavky na mechanickou
odolnost, ochranu zdraví a životního prostředí, bezpečnost při udržování a užívání stavby.
7. Před zahájením stavby 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 do kolaudace stavby.
8. Při provádění prací je nutno respektovat pravidla stanovená právními předpisy pro ochranná
pásma technické infrastruktury, respektovat pravidla a podmínky pro práci v ochranném pásmu
technické infrastruktury, chránit vedení před poškozením.
9. Před zahájením užívání stavby zažádá investor dle ustanovení § 122 stavebního zákona
vodoprávní úřad o vydání kolaudačního souhlasu.
10. Do doby závěrečné kontrolní prohlídky budou pozemky dotčené stavbou uvedeny do původního
stavu.
11. Stavba vodního díla musí být provedena v souladu s podmínkami:
• stanoviska Povodí Labe, státní podnik, čj. PVZ/17/38349/HA/0 písm. d), ze dne
09.10.2017;
• vyjádření Lesy – voda, s.r.o. ze dne 21.08.2017;
• stanovení podmínek ochrany sítě elektronických komunikací společnosti CETIN a.s. pod
čj. POS 101/17 ze dne 03.10.2017;
• vyjádření od ŘSD ČR pod zn. ŘSD/2234/37000/2017/Ka ze dne 06.09.2017;
• sdělení Krajského úřadu Královéhradeckého kraje, Odbor dopravy a silničního
hospodářství pod zn. KUKHK-27827/DS/2017/Ja ze dne 01.09.2017;
• vyjádření správce drobného vodního toku Lesy ČR, s.p. pod čj. LCR953/003756/2017 ze
dne 16.08.2017 a pod čj. LCR953/003826/2017 ze dne 12.09.2017
• stanoviska společnosti GasNet, s.r.o. ke změnám č. 1 – 26 pod č. j. 5001582158
(07.09.2017), č. j. 5001582136 (07.09.2017), č. j. 5001582195 (18.09.2017),
č. j. 5001582201 (15.09.2017), č. j. 5001582151 (15.09.2017), č. j. 5001582179
(15.09.2017), č. j. 5001582257 (19.09.2017), č. j. 5001582262 (15.09.2017),
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•
•
•
•
•

III.

č. j. 5001582247 (18.09.2017), č. j. 5001582295 (15.09.2017), č. j. 5001582233
(18.09.2017), č. j. 5001582305 (15.09.2017), čj. 5001582337 (19.09.2017),
č. j. 5001582321 (18.09.2017), č. j. 5001582290 (15.09.2017), č. j. 5001582384
(15.09.2017), č. j. 5001582376 (15.09.2017), č. j. 5001582391 (15.09.2017),
č. j. 5001582396 (14.09.2017), č. j. 5001582418 (14.09.2017), č. j. 5001582450
(14.09.2017), č. j. 5001582455 (07.09.2017), č. j. 5001582433 (07.09.2017),
č. j. 5001582487 (14.09.2017) a č. j. 5001582494 (14.09.2017)
vyjádření Vodafone Czech republic, a. s. pod zn. IIG/29/06/2017/TUPIL ze dne
29.06.2017;
souhrnného stanoviska Správy železniční dpravní cesty, státní organizace,
č. j. 17348/2017-SŽDC-OŘ HKR-ÚT ze dne 25.07.2017;
závazného stanoviska Drážní úřad, sekce stavební – územní odbor Praha, zn. MPOKO0266/17-4/Rj, DUCR-45882/17/Rj ze dne 10.08.2017;
souhlasu s umístěním stavby a s prováděním činností v ochranném pásmu elektrického
zařízení od společnosti ČEZ Distribuce, a.s., zn. 605/2017 ze dne 13.09.2017;
záverečné zprávy z inženýrskogeologického průzkumu od společnosti Global-Geo, s.r.o.,
ze dne 04.05.2017.

mění povolení k nakládání s vodami
(podle § 12 odst. 2 vodního zákona)

– vypouštění odpadních vod do vod povrchových z městské ČOV umístěné na p. p. č. 36/1
v k. ú. Pilníkov II přes výustní objekt do Starobuckého potoka (IDVT 10101012) v ř.km 0,337 v kraji
Královéhradeckém, městě Pilníkov
související vodní tok………………………………….
IDVT…………………………………………………….
ČHP…………………………………………………….
HGR…………………………………………………….
souřadnice v systému JTSK: ČOV...................……
výustní objekt ...........
umístění jevu vůči toku……………………………….
název vodního útvaru…………………………….......
Údaje o předmětu rozhodnutí:
Druh vypouštěných vod .........................................
Druh recipientu ...........................................……..
Související vodní díla ………....…………………….

Povolené množství vypouštěných vod:
Průměrné povolené ……………………….………..
Maximální povolené ……………………….……….
Maximální povolené ……………………….……….
Maximální měsíční povolené …………………. ….
Maximální roční povolené ………………….……...
Počet měsíců v roce, ve kterých se vypouští…….
Počet dnů v roce, ve kterých se vypouští ……….
Velikost zdroje znečištění………………….………

Starobucký potok
10101012
1-01-01-0450-0-00
5151 – Podkrkonošský permokarbon
Y = 638273 X = 1006702
Y = 638256, X = 1006663
levý břeh
Starobucký potok od pramene po ústí
do toku Pilníkovský potok
vody čištěné
vodní tok
ČOV (typová ČOV), stoková síť, čerpací
stanice, kanalizační šachty, výustní
objekt
2,4 l/s
10 l/s
210 m3/den
6 300 m3/měsíc
76 000 m3/rok
12
365
1400 EO
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Údaje o povolené jakosti vypouštěných vod:
Množství vypouštěného znečištění:
ukazatel
t/r
CHSKCr
5,32
BSK5
1,52
0,76
N-NH4
NL
1,52

Povolené hodnoty znečištění ve vyp. odp. vodách (mg/l):
ukazatel
hodnota "m"
CHSKCr
130
BSK5
25
N-NH4
18*
NL
25

Hodnota "m" – maximální přípustná koncentrace, hodnoty jsou nepřekročitelné.

* - 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

Časové omezení platnosti povolení………………………….. do 23.01.2023
Změna spočívá:
• v počtu EO – na městskou ČOV bude připojeno 1400 EO (původně bylo povoleno pro 1800
EO)
Podmínky, za kterých se nakládání s vodami povoluje, jsou stanoveny rozhodnutím ze dne
23.01.2013, č. j. 2012/4249/ŽP/ANP a zůstávají v platnosti.
Účastníci řízení, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:
•

Město Pilníkov, Náměstí 36, 542 42 Pilníkov, IČ 278190.

Odůvodnění:

Žadatel, Město Pilníkov, Náměstí 36, 542 42 Pilníkov, IČ 278190, podal dne 14.11.2017 u
Městského úřadu Trutnov, Odboru životního prostředí žádost o změnu stavby před dokončením
pro stavbu „Městská kanalizace a čistírna odpadních vod v Pilníkově“ a o změnu povolení
k nakládání s vodami – vypouštění odpadních vod do vod povrchových z této stavby. Dnem
podání návrhu bylo zahájeno vodoprávní řízení.
Stavba „Městská kanalizace a čistírna odpadních vod v Pilníkově“ byla povolena rozhodnutím
Městského úřadu Trutnov, Odboru životního prostředí ze dne 23.01.2013, č. j. 2012/4249/ŽP/ANP
zároveň s povolením k vypouštění odpadních vod do vod povrchových. Rozhodnutím téhož
správního orgánu ze dne 19.02.2016, sp. zn. 2016/833/ŽP/KAV byla povolena změna stavby před
dokončením spočívající ve změně termínu k dokončení stavby, a to do 31.12.2019.
Nynější změny jsou vyvolány zejména upuštěním sousední obce Vlčice od napojení na nově
budovanou kanalizaci s čistírnou odpadních vod a změnou vlastnických poměrů v místě stavby.
S žádostí byly doloženy následující doklady:
1. 1x projektová dokumentace s názvem „Pilníkov – kanalizace a ČOV – změna stavby před
dokončením“ (obsah: 2x technická zpráva se změnami č. 1 – 38 + jejich situace) vypracovaná
vedoucím projektu Ing. Romanem Bártou, autorizovaným projektantem Ing. Miloslavem
Šindlarem, autorizovaný inženýr pro vodohospodářské stavby (ČKAIT 0700929) a Ing.
Petrem Hofmannem, autorizovaný inženýr pro stavby vodního hospodářství a krajinného
inženýrství (ČKAIT 0010420) – ŠINDLAR s.r.o., Hradec Králové, v červnu a září 2017;
2. soupis dotčených parcel
3. stanovisko Povodí Labe, státní podnik, čj. PVZ/17/38349/HA/0 ze dne 09.10.2017;
4. vyjádření Lesy – voda, s.r.o. ze dne 21.08.2017;
5. stanovení podmínek ochrany sítě elektronických komunikací společnosti CETIN a.s. pod čj.
POS 101/17 ze dne 03.10.2017;
6. vyjádření od ŘSD ČR pod zn. ŘSD/2234/37000/2017/Ka ze dne 06.09.2017;
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7. sdělení Krajského úřadu Královéhradeckého kraje, Odbor dopravy a silničního hospodářství
pod zn. KUKHK-27827/DS/2017/Ja ze dne 01.09.2017;
8. vyjádření správce drobného vodního toku Lesy ČR, s.p. pod čj. LCR953/003756/2017 ze dne
16.08.2017 a pod čj. LCR953/003826/2017 ze dne 12.09.2017
9. stanovisko společnosti GasNet, s.r.o. ke změnám č. 1 – 26 pod č. j. 5001582158
(07.09.2017), č. j. 5001582136 (07.09.2017), č. j. 5001582195 (18.09.2017), č. j.
5001582201 (15.09.2017), č. j. 5001582151 (15.09.2017), č. j. 5001582179 (15.09.2017), č.
j. 5001582257 (19.09.2017), č. j. 5001582262 (15.09.2017), č. j. 5001582247 (18.09.2017),
č. j. 5001582295 (15.09.2017), č. j. 5001582233 (18.09.2017), č. j. 5001582305
(15.09.2017), čj. 5001582337 (19.09.2017), č. j. 5001582321 (18.09.2017), č. j. 5001582290
(15.09.2017), č. j. 5001582384 (15.09.2017), č. j. 5001582376 (15.09.2017), č. j.
5001582391 (15.09.2017), č. j. 5001582396 (14.09.2017), č. j. 5001582418 (14.09.2017), č.
j. 5001582450 (14.09.2017), č. j. 5001582455 (07.09.2017), č. j. 5001582433 (07.09.2017),
č. j. 5001582487 (14.09.2017) a č. j. 5001582494 (14.09.2017)
10. vyjádření Vodafone Czech republic, a. s. pod zn. IIG/29/06/2017/TUPIL ze dne 29.06.2017;
11. souhrnné stanovisko Správy železniční dpravní cesty, státní organizace, č. j. 17348/2017SŽDC-OŘ HKR-ÚT ze dne 25.07.2017;
12. závazné stanovisko Drážní úřad, sekce stavební – územní odbor Praha, zn. MPOKO0266/17-4/Rj, DUCR-45882/17/Rj ze dne 10.08.2017;
13. souhlas s umístěním stavby a s prováděním činností v ochranném pásmu elektrického
zařízení od společnosti ČEZ Distribuce, a.s., zn. 605/2017 ze dne 13.09.2017;
14. záverečná zpráva z inženýrskogeologického průzkumu od společnosti Global-Geo, s.r.o., ze
dne 04.05.2017.
15. souhlas dle § 15 odst. 2 stavebního zákona od MěÚ Trutnov, Odbor výstavby, pod č. j.
84886/2017, sp. zn. 2017/6066/V/SAI ze dne 04.09.2017;
16. informace k akci „Pilníkov – kanalizace a ČOV“ od MěÚ Trutnov, Odbor životního prostředí
pod č. j. 47340/2017, sp. zn. L/2017/3106/ŽP/HEJ ze dne 15.05.2017;
17. souhrnné stanovisko od Regionální správy majetku Hradec Králové, České dráhy, a.s., pod
č. j. 1766/2017-RSM/HK ze dne 25.09.2017;
18. souhrnné stanovisko ČD – Telematika a.s. k existenci komunikačního vedení a zařízení
v majetku SŽDC s.o. – divize TÚDC – stavební řízení pod zn. 8280/2017-0 ze dne
10.07.2017;
19. závazné stanovisko Hasičsského záchranného sboru Královéhradeckého kraje, ÚO Trutnov,
pod č. j. HSHK-7351-2/2017 ze dne 12.12.2017;
20. smluvní vztahy:
 smlouva o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě s právem provést
stavbu – pro p. p. č. 991 v k.ú. Pilníkov III ze dne 13.12.2017;
 smlouva o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě s právem provést
stavbu – pro p. p. č. 791/2 v k.ú. Pilníkov III ze dne 13.12.2017;
 smlouva o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě s právem provést
stavbu – pro p. p. č. 1505 v k.ú. Pilníkov I a p. p. č. 63 v k.ú. Pilníkov II ze dne
03.09.2017;
 smlouva o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě s právem provést
stavbu – pro p. p. č. 1743 v k.ú. Pilníkov II ze dne 18.10.2017;
 smlouva o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě s právem provést
stavbu – pro p. p. č. 1504 a 249/2 v k.ú. Pilníkov I ze dne 17.10.2017;
 smlouva o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě s právem provést
stavbu – pro p. p. č. 1503 a st. p. č. 139 v k.ú. Pilníkov I ze dne 04.10.2017;
 smlouva o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě s právem provést
stavbu – pro p. p. č. 1506 a p. p. č. 1507 v k.ú. Pilníkov I ze dne 04.09.2017;
 smlouva o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě s právem provést
stavbu – pro p. p. č. 34 (ZE), p. p. č. 36 (ZE) a st. p. č. 91/1 v k.ú. Pilníkov II a p.p.č.
1317 v k.ú. Pilníkov I ze dne 06.09.2017;
 smlouva o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě s právem provést
stavbu – pro p. p. č. 845/5 a p. p. č. 845/31 v k.ú. Pilníkov III ze dne 14.09.2017;
 smlouva o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě s právem provést
stavbu – pro p. p. č. 833/35 v k.ú. Pilníkov III ze dne 09.10.2017;
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 smlouva o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě s právem provést
stavbu – pro p. p. č. 43/1 v k.ú. Pilníkov II ze dne 12.10.2017;
 smlouva o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě s právem provést
stavbu – pro p. p. č. 66 v k.ú. Pilníkov II ze dne 05.10.2017;
 smlouva o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě s právem provést
stavbu – pro p. p. č. 12 v k.ú. Pilníkov I ze dne 03.11.2017;
 smlouva o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě s právem provést
stavbu – pro p. p. č. 13 v k.ú. Pilníkov I ze dne 07.09.2017;
 smlouva o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě s právem provést
stavbu – pro p. p. č. 204/1 v k.ú. Pilníkov I ze dne 10.11.2017;
 smlouva o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě s právem provést
stavbu – pro p. p. č. 203/1 v k.ú. Pilníkov I ze dne 04.10.2017;
 smlouva o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě s právem provést
stavbu – pro p. p. č. 1550 v k.ú. Pilníkov I ze dne 01.11.2017;
 smlouva o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě s právem provést
stavbu – pro p. p. č. 56/4 v k.ú. Pilníkov I ze dne 09.10.2017;
 smlouva o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě s právem provést
stavbu – pro p. p. č. 1569 v k.ú. Pilníkov II ze dne 03.09.2017;
 smlouva o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě s právem provést
stavbu – pro p. p. č. 833/33 v k.ú. Pilníkov III ze dne 05.10.2017;
 smlouva o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě s právem provést
stavbu – pro p. p. č. 833/27 v k.ú. Pilníkov III ze dne 29.08.2017;
 smlouva o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě s právem provést
stavbu – pro p. p. č. 833/29 v k.ú. Pilníkov III ze dne 30.10.2017;
 smlouva o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě s právem provést
stavbu – pro p. p. č. 833/31 v k.ú. Pilníkov III ze dne 09.10.2017;
 smlouva o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě s právem provést
stavbu – pro p. p. č. 227/2 v k.ú. Pilníkov I ze dne 29.08.2017;
 smlouva o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě s právem provést
stavbu – pro st. p. č. 133 v k.ú. Pilníkov I ze dne 10.10.2017;
 smlouva o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě s právem provést
stavbu – pro p. p. č. 254 v k.ú. Pilníkov I ze dne 11.10.2017;
 smlouva o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě s právem provést
stavbu – pro p. p. č. 252/1 v k.ú. Pilníkov I ze dne 19.10.2017;
 smlouva o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě s právem provést
stavbu – pro p. p. č. 252/3 v k.ú. Pilníkov I ze dne 04.10.2017;
 smlouva o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě s právem provést
stavbu – pro p. p. č. 88 a st. p. č. 232 v k.ú. Pilníkov I ze dne 06.10.2017;
 smlouva o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě s právem provést
stavbu – pro p. p. č. 25 v k.ú. Pilníkov II ze dne 04.10.2017;
 smlouva o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě s právem provést
stavbu – pro p. p. č. 147/1 v k.ú. Pilníkov II, p.p.č. 90/1, 89/2 a 89/1 v k.ú. Pilníkov I
ze dne 29.08.2017;
 smlouva o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě s právem provést
stavbu – pro p. p. č. 12/1 v k.ú. Pilníkov II ze dne 13.11.2017;
 smlouva o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě s právem provést
stavbu – pro p. p. č. 126/5 (ZE I. díl), 130, 135 (ZE II. díl) v k.ú. Pilníkov II ze dne
10.10.2017;
 smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene – služebnosti č.
54/17/BVB/MS – pro p. p. č. 886/2 v k. ú. Pilníkov III, p. p. č. 1204/1, 1203/1, 1217/1
a 1205 v k. ú. Pilníkov I a p. p. č. 1432/1 v k. ú. Pilníkov II ze dne 02.11.2017;
 smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene – pozemkové služebnosti
inženýrské sítě č. 1024C17/54 – pro p. p. č. 440/5 v k. ú. Pilníkov I ze dne 29.08.2017;
 smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene – pozemkové služebnosti
inženýrské sítě č. 1026C17/54 – pro p. p. č. 236/1 v k. ú. Pilníkov I ze dne 29.08.2017;
 smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene – pozemkové služebnosti
inženýrské sítě č. 1025C17/54 – pro p. p. č. 236/1 v k. ú. Pilníkov I ze dne 06.09.2017;

Strana 12 (celkem 16)

MUTN 4045/2018

 smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene – pozemkové služebnosti
inženýrské sítě č. 1029C17/54 – pro p. p. č. 108 v k. ú. Pilníkov I ze dne 06.09.2017;
 smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene č. 1023C17/54 – pro p. p. č.
33 (ZE) v k. ú. Pilníkov II a p. p. č. 257/1 v k. ú. Pilníkov I ze dne 14.08.2017;
 smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene – služebnosti č.
55/17/BVB/MS – pro p. p. č. 1203/1 v k. ú. Pilníkov I ze dne 02.11.2017;
 dodatek č. 1 smlouvy číslo: V30/08/64-N, k č. j.: OMS/03-08/30-Mk o podmínkách
zřízení stavby a provozu vodárenského vedení a zařízení a o omezení užívání
nemovitosti – pro p. p. č. 1559/4 v k. ú. Pilníkov II ze dne 09.10.2017;
 dodatek č. 1 ke smlouvě o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene číslo
1DHM120180 a smlouvě o souhlasu s provedením stavby – pro p. p. č. 1291/2 v k.
ú. Pilníkov I, p. p. č. 1554/1 1554/15 v k. ú. Pilníkov II ze dne 02.11.2012;
Podle ustanovení § 115 odst. 1 vodního zákona, § 144 odst. 2 správního řádu a příslušných
ustanovení stavebního zákona oznámil příslušný vodoprávní úřad veřejnou vyhláškou zahájení
vodoprávního řízení všem známým účastníkům řízení i dotčeným orgánům oznámením pod
sp.zn. 2017/8652/ŽP/VAA, č.j. 117195/2017 ze dne 15.12.2017, jímž upustil od místního šetření,
a ve kterém byli účastníci řízení a dotčené orgány upozorněni, že na námitky, které nebudou sděleny
nejpozději do 15 dnů ode dne doručení oznámení, nebude možno brát zřetel. Veřejná vyhláška byla
vyvěšena na úřední desce Městského úřadu Trutnov i na elektronické úřední desce dne 15.12.2017
a sejmuta dne 02.01.2018. Na úřední desce města Pilníkov bylo oznámení vyvěšeno dne
15.12.2017 a sejmuto dne 30.12.2017. Zároveň byl žadatel vyzván k zaplacení správního poplatku
předpisem č. 0104/2017 částky 1000,- Kč, který byl uhrazen 20.12.2017.
V rámci celého vodoprávního řízení bylo zjištěno:
Projektovou dokumentaci stavby vodního díla „Pilníkov – kanalizace a ČOV – změna stavby před
dokončením“ (obsah: 2x technická zpráva se změnami č. 1 – 38 + jejich situace) vypracoval vedoucí
projektu Ing. Roman Bárta, autorizovaný projektant Ing. Miloslav Šindlar, autorizovaný inženýr pro
vodohospodářské stavby (ČKAIT 0700929) a Ing. Petr Hofmann, autorizovaný inženýr pro stavby
vodního hospodářství a krajinného inženýrství (ČKAIT 0010420) – ŠINDLAR s.r.o., Hradec Králové,
v červnu a září 2017 a řeší návrh gravitační a tlakové kanalizace včetně čerpacích stanic, přeložky
vodovodů a centrální čistírny odpadních vod ve městě Pilníkov → cílem je odkanalizovat město
Pilníkov a zajistit tak zlepšení kvality vody ve vodotečích protékajících městem Pilníkov.
Pozemky dotčené stavbou:
v k. ú. Pilníkov I: 12, 13, 56/4, 59/1, 64/1, 88, 89/1, 89/2, 90/1, st. 99/1, 105/3, 105/11, 108, st. 122,
st. 132, st. 133, st. 172, 203/1, 204/1, 227/2, st. 232, 248, 249/2, 252/1, 252/3, 254, 276, 511/3,
720/36, 1197/1, 1199, 1200/1, 1201, 1202/1, 1203/1, 1204/1, 1204/2, 1209, 1210/1, 1211, 1212,
1215/1, 1217/1, 1235, 1236, 1248, 1250/2, 1288, 1291/2, 1317, 1344/2, 1345, 1346, 1347, 1500,
1501, 1502, 1503, 1504, 1505, 1506, 1507, 1550, 1656, 1658, 1662, 1664, 1666, 1676, 1687
v k. ú. Pilníkov II: 15/8, 25, 33 (ZE), 34 (ZE), 36 (ZE), 36/1 (ZE), 43/1, st. 52, 55/1, 55/2, 58, 63, 66,
st. 99/1, 126/5 (ZE I. díl), 130, 135 (ZE II. díl), 147/1, 301/2, 301/6, 301/9, 1219/2, 1432/1, 1433/4,
1449/2, 1450, 1494/1, 1499/1, 1527/1, 1527/5, 1531/1, 1532, 1553, 1554/1, 1557/3, 1565, 1566,
1567, 1559/4, 1569, 1580, 1743, 1955, 1958, 1959
v k. ú. Pilníkov III: 791/2, 808/1, 832, 833/27, 833/29, 833/31, 833/33, 833/34, 833/35, 835, 837,
845/5, 845/31, 846/2, 850, 854/2, 846/2, 855, 886/2, 991, 1000, 1001, 1114, 1349.
Investor prokázal v souladu s ustanovením § 110 odst. 2 písm. a) stavebního zákona vlastnické
právo a jiné právo (smlouva o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě s právem
provést stavbu, smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene – pozemkové služebnosti
inženýrské sítě) k pozemkům, na nichž má být navrhovaná stavba realizována. Dle stanoviska
Povodí Labe, státní podnik pod č. j. PVZ/17/38349/HA/0 pod písmenem d) ze dne 09.10.2017
vyplývá, že pozemky p. p. č. 1288 v k. ú. Pilníkov I a p. p. č. 1553 v k. ú. Pilníkov II budou majetkoprávně vypořádány až po vydání kolaudačního souhlasu dle předloženého geometrického plánu.
Během řízení byly doloženy všechny povinné doklady podle příslušných ustanovení vyhlášky
č. 432/2001 Sb., o dokladech žádosti o rozhodnutí nebo vyjádření a o náležitostech povolení,
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souhlasů a vyjádření vodoprávního úřadu, ve znění pozdějších předpisů. Při povolení změny stavby
vodního díla a stanovení rozsahu změny nakládání s vodami vycházel vodoprávní úřad z projektové
dokumentace, podmínek dotčených orgánů, žádosti žadatele a nařízení vlády č. 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.
Změna povolení k nakládání s vodami spočívala ve snížení kapacity napojených osob z
původních 1800 EO na 1400 EO, avšak časová platnost povolení byla stanovena v
původním rozhodnutí MěÚ Trutnov, Odbor životního prostředí, pod č. j. 2012/4249/ŽP/ANP ze dne
23.01.2013, do 23.01.2023.
Předmětný záměr je možný, protože lze předpokládat, že jeho realizací nedojde ke zhoršení stavu
dotčeného vodního útvaru, a že záměr nebude mít za následek nedosažení dobrého stavu
dotčeného vodního útvaru.
Vodoprávní úřad předložený projekt posoudil a dospěl k názoru, že uskutečněním stavby nebudou
ohroženy zájmy společnosti ani nepřiměřeně omezena či ohrožena práva a oprávněné zájmy
účastníků řízení. Vodoprávní úřad neshledal důvody, které by bránily povolení stavby.
V průběhu vodoprávního řízení nebyly vzneseny námitky.
Odůvodnění okruhu účastníků řízení:
Účastníci řízení – povolení stavby vodního díla (ČOV, kanalizace) - byli určeni dle ustanovení § 109
stavebního zákona a ustanovení § 27 správního řádu:
 město Pilníkov, Náměstí 36, 542 42 Pilníkov, IČ 278190 – žadatel, investor, vlastník dotčených
pozemků
 vlastníci pozemků a staveb:
k. ú. Pilníkov I: p. p. č. 12, 13, 56/4, 59/1, 64/1, 88, 89/1, 89/2, 90/1, st. 99/1, 105/3, 105/11,
108, st. 122, st. 132, st. 133, st. 172, 203/1, 204/1, 227/2, st. 232, 248, 249/2, 252/1, 252/3, 254,
276, 511/3, 720/36, 1197/1, 1199, 1200/1, 1201, 1202/1, 1203/1, 1204/1, 1204/2, 1209, 1210/1,
1211, 1212, 1215/1, 1217/1, 1235, 1236, 1248, 1250/2, 1288, 1291/2, 1317, 1344/2, 1345, 1346,
1347, 1500, 1501, 1502, 1503, 1504, 1505, 1506, 1507, 1550, 1656, 1658, 1662, 1664, 1666,
1676, 1687
k. ú. Pilníkov II: p. p. č. 15/8, 25, 33 (ZE), 34 (ZE), 36 (ZE), 36/1 (ZE), 43/1, st. 52, 55/1, 55/2,
58, 63, 66, st. 99/1, 126/5 (ZE I. díl), 130, 135 (ZE II. díl), 147/1, 301/2, 301/6, 301/9, 1219/2,
1432/1, 1433/4, 1449/2, 1450, 1494/1, 1499/1, 1527/1, 1527/5, 1531/1, 1532, 1553, 1554/1,
1557/3, 1565, 1566, 1567, 1559/4, 1569, 1580, 1743, 1955, 1958, 1959
k. ú. Pilníkov III: 791/2, 808/1, 832, 833/27, 833/29, 833/31, 833/33, 833/34, 833/35, 835, 837,
845/5, 845/31, 846/2, 850, 854/2, 846/2, 855, 886/2, 991, 1000, 1001, 1114, 1349
 vlastníci, příp. správci inženýrských sítí:
o GridServices, s. r. o., IČ 27935311, Plynárenská 499/1, 602 00 Brno
o ČEZ Distribuce, a.s., IČ 24729035, Teplická 874/8, 405 02 Děčín
o ČEZ ICT Services, a. s., IČ 26470411, Duhová 1531, 140 00 Praha
o Česká telekomunikační infrastruktura a. s., IČ 04084063, Olšanská 2681/6, 130 00 Praha 3
o Vodafone Czech Republic, a. s., IČ 25788001, náměstí Junkových 2808, 155 00 Praha
o Lesy-voda s. r. o., IČ 25974220, Náměstí 36, 542 42 Pilníkov
 správci vodních toků
o Povodí Labe, státní podnik, IČ 7089005, Víta Nejedlého 951, 500 03 Hradec Králové
o Lesy České republiky, s. p., IČ 42196451, Přemyslova 1106, 500 08 Hradec Králové
 správci, příp. provozovatelé železnice
o České dráhy, a. s., IČ 70994226, nábřeží Ludvíka Svobody 1222/12, 110 15 Praha
o ČD-Telematika a. s., IČ 61459445, Pernerova 2819, 130 00 Praha
o Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, IČ 70994234, Dlážděná 1003/7, 110 00
Praha
 správci komunikací
o Ředitelství silnic a dálnic ČR, IČ 65993390, Na Pankráci 546, 140 00 Praha 4
o Správa silnic Královéhradeckého kraje, IČ 70947996, Kutnohorská 59, 500 04 Hradec Králové
o město Pilníkov, IČ 278190, Náměstí 36, 542 42 Pilníkov
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Účastníci řízení – povolení k nakládání s vodami (vypouštění do vod povrchových) - byli určeni
dle ustanovení § 115 vodního zákona a ustanovení § 27 správního řádu:
 město Pilníkov, Náměstí 36, 542 42 Pilníkov, IČ 278190 – žadatel, investor, vlastník dotčených
pozemků
 Povodí Labe, státní podnik, IČ 7089005, Víta Nejedlého 951, 500 03 Hradec Králové – správce
vodního toku

Poučení účastníků:
Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení podat odvolání podle § 81 odst. 1 správního řádu, ve
kterém se uvede, v jakém rozsahu se rozhodnutí napadá a dále namítaný rozpor s právními předpisy
nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo, ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho
oznámení ke Krajskému úřadu Královéhradeckého kraje, odboru životního prostředí a zemědělství
se sídlem v Hradci Králové, podáním učiněným u Městského úřadu Trutnov, Odboru životního
prostředí.
Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu
orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů,
vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka. Podané odvolání má, v souladu s § 85
odst.1 správního řádu, odkladný účinek. Odvolání jen proti odůvodnění je nepřípustné.
otisk úředního razítka

Ing. Andrea Vacková v. r.
oprávněná úřední osoba

Toto rozhodnutí musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů. Patnáctým dnem po vyvěšení se považuje
rozhodnutí za doručené. Rozhodnutí bude současně zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový
přístup (www.trutnov.cz).

Vyvěšeno dne ………………….

Sejmuto dne ……………………..

Razítko a podpis orgánu potvrzujícího vyvěšení a sejmutí
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Zveřejněno na elektronické úřední desce dne ……………………………

Razítko a podpis orgánu potvrzujícího vyvěšení a sejmutí

Rozdělovník
-Městský úřad Trutnov, Odbor výstavby, odd. památkové péče, Slovanské náměstí 165, 541 16
Trutnov
-Krajský úřad Královéhradeckého kraje, Odbor dopravy a silničního hospodářství, oddělení
silničního hospodářství, Pivovarské nám. 1245, 500 03 Hradec Králové
-Městský úřad Trutnov, Odbor výstavby, silniční správní úřad, Slovanské náměstí 165, 541 16
Trutnov
-Městský úřad Pilníkov, silniční správní úřad, Náměstí 36, 542 42 Pilníkov
-Drážní úřad, Wilsonova 300/8, 121 06 Praha 2
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