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Městský úřad Hlinsko      *MUHLX00C5ESK* 
Poděbradovo náměstí 1, 539 23 Hlinsko 

Odbor životního prostředí 
Adresa pracoviště: Adá mkova 554,  Hl insko  

 
Váš dopis ze dne: 7.3.2018  
Č.j.: Hl 35217/2018/OŽP  
ČVE: I/503/63 
Spisová značka: S-OŽP/VoH-14637/2018 VH1-565 
Spis. znak – skart. znak/lhůta: 233.6/V20 
Opráv. úřední osoba: Ing. Ladislav Bis, RNDr. Jaroslava Šulcová  
Tel.: 469 326 154, 156  
E – mail: bis@hlinsko.cz  
Počet listů/příloh: 6/0 
V Hlinsku dne: 29.6.2018 
 
 

VEŘEJNÁ  VYHLÁŠKA 
 

ROZHODNUTÍ 
 

Výroková část: 

Městský úřad Hlinsko, odbor životního prostředí, jako vodoprávní úřad příslušný podle § 106 zákona           
č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen 
"vodní zákon"), a speciální stavební úřad příslušný podle § 15 odst. 4 vodního zákona a § 15 odst. 1 zákona 
č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále 
jen "stavební zákon"), ve správním řízení posoudil žádost o povolení stavby vodního díla, kterou dne 
7.3.2018 podal 

Městys Trhová Kamenice, IČO 00271055, Raisovo náměstí č.p. 4, 539 52 Trhová Kamenice 

(dále jen "žadatel"), a na základě tohoto posouzení: 

 
I. podle ustanovení § 8 odst. 1 písmene c) a § 38 vodního zákona, § 3 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 

 

povoluje vypouštění odpadních vod do vod povrchových – vodního toku Chrudimka (IDVT 
10100018) z celoobecní ČOV Trhová Kamenice (dále jen „vypouštění“), které bude uskutečňováno na 
poz. parc. č. 3910 (výústní objekt), kat. území Trhová Kamenice, Pardubický kraj. 

 

Množství vypouštěných odpadních vod (Q): 
 

Qprům.  =   1,33 l/s             Qmax   =   5,7 l/s         max. 4 818 m3/měs      42,048 tis. m3/rok 
 

a kvalita zbytkového znečištění vypouštěných odpadních vod : 
HODNOTY „p“ HODNOTY „m“   

mg/l mg/l t/rok 
CHSKCr 75 140 3,15 
BSK5 22 30 0,93 
NL 25 30 1,05 
N-NH4      průměr 12 20 0,50 
Pcelk.       průměr 2 5 0,08 

REAKCE  VODY:  pH 6 – 9 
 

Provoz čistírny odpadních vod bude probíhat 12 měsíců v kalendářním roce. 

Číslo hydrologického pořadí:  1-03-03-0250-1-00 
Vodní útvar:    HSL_0980 – Chrudimka od Slubice po vzdutí vodní nádrže Seč 

 
 

Dle rozdělovníku 
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Vodní tok:                 Chrudimka (pravý břeh), ř. km výpusti cca 71,9 
Orientační určení místa vypouštění (souřadnice X,Y v souřadnicovém systému S-JTSK):  

 X = 1088 553,7   ,   Y = 648 217,7 

 

II. Stanoví povinnosti a podmínky pro nakládání s odpadními vodami: 
 

1. Překročení povolených limitních hodnot „p“ do výše stanovených hodnot „m“ se při stanovené četnosti 
odběru vzorků připouští nejvýše 2 výsledky rozboru směsného vzorku za posledních 12 měsíců. 
Maximálně přípustná hodnota koncentrace (uvedená ve výrokové části rozhodnutí jako hodnota „m“) 
nesmí být překročena. 

2. Pro posouzení dodržení hodnot vypouštěného znečištění, stanovených jako „p“ ukazatelé (BSK5; NL; 

CHSKCr, N-NH4, PCelk. a pH) bude vždy 1x za měsíc (tj. 12 x rok) na odtoku z ČOV odebírány vzorky 
typu „A“ (dle pozn. 2, Přílohy č. 4 nař. vlády č. 401/2015 Sb., ve znění pozdějších předpisů). 

 Odběry a analýzy vzorků budou prováděny fyzickou nebo právnickou osobou akreditovanou dle ČSN 
EN IEC/ISO 17025. 

3. Odběrným místem výše stanovených kontrolních vzorků odpadních vod se stanoví měrná šachta, 
která se nachází na odtokovém potrubí z objektu ČOV (3.stupeň čištění) do vodního toku Chrudimka 
(stoka B) a je v ní umístěn Parshallův žlab. Měření množství vypouštěných odpadních vod na odtoku z 
ČOV bude prováděno trvale a průběžně zařízením, jehož správnost měření musí být ověřena. Výsledky je 
nutné zaznamenávat a uchovávat pro účely evidence, vyhodnocení a kontroly. 

4. Pro posouzení dodržení hodnot ročního bilančního množství znečištění je směrodatný součin ročního 
objemu vypouštěných odpadních vod v posledním celém kalendářním roce a aritmetického průměru 
výsledků rozborů směsných vzorků odpadních vod odebraných v tomtéž roce. 

5. Každoročně do 31. ledna bude zasíláno vodoprávnímu úřadu a příslušnému správci povodí za minulý rok 
a jeho každý kalendářní měsíc tabelární přehled množství vypouštěných odpadních vod a přehled 
výsledků předepsaných rozborů včetně vyhodnocení ročního bilančního množství vypouštěného 
znečištění v limitovaných i sledovaných ukazatelích. Hlášení pro potřeby vodohospodářské bilance dle 
přísl. ustanovení vodního zákona se podává prostřednictvím integrovaného systému plnění ohlašovacích 
povinností v oblasti životního prostředí (ISPOP). 

6. Výsledky rozborů budou u vlastníka, popř. provozovatele ČOV přehledně evidovány, na výzvu 
připraveny kdykoliv k předložení kontrolním úřadům. 

7. V případě změny množství nebo jakosti vypouštěných odpadních vod je nutno tuto skutečnost oznámit 
příslušnému vodoprávnímu úřadu. 

8. V souladu s platnými legislativními předpisy a dle potřeby bude zabezpečena likvidace přebytečných kalů 
a ostatních odpadních látek vzniklých při provozu ČOV tak, aby bylo vyloučeno ohrožení jakosti 
povrchových a podzemních vod. 

9. Navržená ČOV bude provozována oprávněnou osobou v souladu s provozním řádem. 
10.Ke kolaudačnímu řízení bude předložen provozní řád čistírny odpadních vod, ve kterém bude mimo jiné 

stanoven režim a způsob využití obtoku. 
11.Platnost tohoto rozhodnutí pro vypouštění odpadních vod z ČOV do vodního toku (uvedená pod 

bodem I. výrokové části tohoto rozhodnutí) se stanoví do 31.5.2024. 
12.Na dobu minimálně jednoho kalendářního roku bude neprodleně po dokončení a zprovoznění stavby 

ČOV na základě podané žádosti stanoven vodoprávním úřadem zkušební provoz, během kterého bude 
ověřeno řádné fungování technologie čistírny odpadních vod. O tomto období bude následně vypracována 
zpráva (vyhodnocení zkušebního provozu). 

 Režim zkušebního provozu bude mimo jiné zaměřen na dosažení maximální možné efektivity 
technologie při odstraňování fosforu z čištěných odpadních vod. 

13.Pro posouzení účinnosti čištění bude sledována také jakost odpadní vody na přítoku do ČOV. 
14.Provoz ČOV bude dozorován odborně způsobilou osobou a trvalému provozu bude předcházet zkušební 

provoz. 
15.Při převodu nebo přechodu majetku, případně vzniku práv k jeho užívání, se kterým je toto povolení 

spojeno, je nutné, aby dosavadní oprávněný stavebník upozornil nabyvatele případně uživatele na 
povinnost oznámit podle § 11 vodního zákona tuto skutečnost do dvou měsíců příslušnému 
vodoprávnímu úřadu. 
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III. podle § 15 vodního zákona a § 115 stavebního zákona 

v y d á v á   s t a v e b n í   p o v o l e n í 

ke stavbě vodního díla: 

Trhová Kamenice - kanalizace a ČOV 
Trhová Kamenice 

 

(dále jen "stavba") na pozemcích st. p. 8, parc. č. 2/2, 10, 28, 29/1, 29/2, 119, 122/2, 124, 144, 172/5, 174/5, 
182/12, 190/1, 199/1, 204, 219, 223/2, 223/3, 223/5, 223/7, 223/14, 223/16, 223/18, 223/19, 223/24, 223/25, 
312/3, 1606/8, 1607/7, 1613/2, 1614/2, 1614/36, 1614/37, 1614/38, 1617/11, 1617/13, 1617/28, 1626/6, 
1626/7, 1626/14, 1626/17, 1626/18, 1626/20, 1626/44, 1626/46, 1626/47, 1756/4, 1773/6, 1895/2, 1895/7, 
1896/1, 1896/15, 1896/16, 1896/19, 1896/20, 1897/1, 1897/3, 1898/21, 1898/22, 1898/23, 1898/24, 1898/29, 
1899/6, 1899/10, 1900/2, 1900/3, 1900/4, 1900/6, 1900/10, 1900/13, 1900/15, 1900/17, 1900/18, 1900/19, 
1900/21, 1900/23, 1900/24, 1900/25, 1902/2, 1903/1, 1903/3, 1903/7, 1913/3, 1913/4, 1937/9, 1937/13, 
1937/14, 1940/1, 1941/3, 1964/3, 1964/4, 1968/1, 1968/2, 1969/2, 1973/2, 1973/3, 1976/2, 1980/4, 1988/5, 
1994/2, 1999/2, 2401, 2432/2, 2432/12, 2432/14, 2432/23, 3089, 3164, 3290, 3370, 3372, 3373, 3376/1, 
3379, 3406, 3906, 3910, 3913, 3914, 3995 v katastrálním území Trhová Kamenice (Městys Trhová 
Kamenice, Pardubický kraj). 

 

Popis: 

Jedná se o vybudování nové splaškové kanalizační sítě. Odkanalizování bude provedeno systémem větevné gravitační 
kanalizace (žebrované PP potrubí DN 250 a DN 300). Trasa gravitační kanalizace je vedena převážně v místních 
komunikacích, komunikacích I., II., a III. třídy a v zelených pásech. Na čtyřech místech budou vybudovány čerpací 
stanice odpadních vod (CSOV A5, ČSOV B, ČSOV C a ČSOV D). Výtlačná potrubí budou vybudována z potrubí 
PE100 -RC. 
Křížení gravitační kanalizace s vodním tokem bude přednostně provedeno protlakem s ochranou trubkou (PE D160), u 
bezejmenného vodního toku překopem s ocelovou chráničkou DN 400.   
Čerpací stanice jakožto podzemní objekty s vnitřním průměrem 2,0 m (příp. 2,50 m) budou schopny akumulovat 
splaškové vody vyprodukované za 8 a více hodin, budou vybaveny 2 čerpadly se 100% rezervou a budou vybaveny 
bezpečnostními přepady s vyústěním do dešťové kanalizace, 1x do strouhy ústící do Chobotovského potoka.  
Dvoulinková mechanicko-biologická čistírna odpadních vod pro 1200 EO bude umístěna v severozápadní části obce 
(mezi komunikací III. třídy a řekou Chrudimkou). Součástí zaploceného areálu ČOV s provozním objektem s 
podzemními jímkami bude i samostatný zastřešený objekt kalového hospodářství (rozměrů 8,1 x 4,5 m) a pochůzné a 
pojížděné komunikace. Podzemní část ČOV bude provedena jako monolitický ŽB objekt krabicové konstrukce. 
Nadzemní část o půdorysných rozměrech 20,7 x 8,6 m se sedlovou střechou (dřevěné příhradové vazníky) bude rovněž 
z monolitického ŽB tl. 300 mm s kontaktním zateplovacím systémem z polystyrenových desek. ČOV bude mimo jiné 
vybavena technologií na srážení fosforu a svozovou jímkou na dovážené odpadní vody. Objekty v areálu ČOV 
(provozní budovy a horní hrana nádrží) budou umístěny nad hladinou Q100. 
Vyčištěné odpadní vody budou vypouštěny do vodního toku Chrudimka. 
 

Stavba je rozdělena (stavební objekty): 

SO 01 - Čistírna odpadních vod 
        SO 1.10 - Provozně technické objekty a oplocení ČOV - zahrnuje provozní budovu ČOV, budovu kalového    
hospodářství, 3.stupeň čištění, svozovou jímku a oplocení (drátěné pletivo dl. 120,0 m) 
        SO 1.20 - Příjezdová komunikace k ČOV - bude vybudována bez násypu na rostlém terénu, je řešena jako 
jednopruhová š. 4,0 m s obousměrným provozem. Napojení bude sjezdem na silnici II/343. 
        SO 1.40 - Trubní vedení ČOV - (tvořeno potrubím PP DN 250  DN 300), konkrétně jde o stoku A dl. 14,5 m, stoku 
B dl. 61 m (odtok vyčištěné vody přes měrný objekt z budovy ČOV do toku), stoku C dl. 16,8 m, stoku D dl. 30,5 m a  
výtlak K PE 100 RC DN 80 dl. 6,0 m. 
        SO 1.60 - Terénní a sadové úpravy ČOV 

SO 02 - Splašková kanalizace - celková délka 5 957 m. Navržené stoky a délka: 
A - 1378 m, A1 - 250 m, A2 - 105 m, A2.1 - 50,0 m, A3 - 203 m, A3.1 - 77 m, A4 - 370 m, A4.1 - 247 m, A4.2 - 197 
m, A5 - 73 m, A5.1 - 24 m, A6 - 214 m, A7 - 50 m, A8 - 55 m, B - 256 m, B1 - 25 m, C - 32 m, C1 - 25 m, D - 598 m, 
D0 - 36 m, D1 - 384 m, D1.1 - 61 m, D1.2 - 42 m, D2 - 533 m, D2.1 - 85 m, D2.2 - 196 m, D2.3 - 41 m, D2.4 - 131 m, 
D2.4A - 72 m, D3 - 67 m, D4 - 80 m. 

SO 04 - Přeložka vodovodu - bude provedena z důvodu prostorových podmínek v navržené délce 34,0 m (potrubí 
PE100RC-D50) v jedné úzké uličce kolmé na ul. Táborskou 
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provozní soubory: 
PS 1 - Technologická část ČOV 
PS 2 - Technologická část ČSOV 

 

IV. Stanoví povinnosti a podmínky pro provedení stavby: 
 

1. Stavba kanalizace a ČOV bude provedena podle dokumentace ověřené ve stavebním řízení s názvem 
„Trhová Kanalizace - kanalizace a ČOV“ (vypracovaná společností RECPROJEKT s.r.o., Pardubice,      
IČ 26014327 v 10/2017, zakázk. číslo 535.P3.17, autorizovaná osoba Ing. Jan Falta, ČKAIT 0701131), 
která bude navrácena po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí. 

2. Při provádění stavby bude zajištěno dodržování všech bezpečnostních předpisů a zákonných předpisů o 
ochraně zdraví při práci a nařízení vlády č. 362/2005 Sb. a č. 591/2006 Sb. 

3. Stavbu bude provádět podle § 160 stavebního zákona stavební podnikatel, který při její realizaci 
zabezpečí odborné vedení provádění stavby stavbyvedoucím. Dále je povinen zabezpečit, aby práce na 
stavbě, k jejichž provádění je předepsáno zvláštní oprávnění, vykonávaly jen osoby, které jsou držiteli 
takového oprávnění. 

4. Při realizaci stavby a provádění stavebních zemních nebo jiných prací je investor povinen učinit nezbytná 
opatření, aby nedošlo k ohrožení nebo poškození vedení veřejných inženýrských sítí (energetické 
zařízení, síť elektronických komunikací, vodovodní řady a plynárenské zařízení) včetně jejich ochranných 
pásem daných příslušnými zákony, vyhláškami a platnými ČSN. 

5. Nejméně 15 dnů před zahájením zemních a stavebních prací bude pracovník příslušné inženýrské sítě 
informován o jejich zahájení. 
Bude provedeno jejich vytýčení a postupováno v souladu se souhlasy a vyjádřeními vydanými správci a 
provozovateli sítí k této akci, které jsou součástí schválené projektové dokumentace. 

6. Poškození jakýchkoliv inženýrských sítí a zařízení, musí být okamžitě ohlášeno příslušnému zaměstnanci 
dané sítě. 

7. Budou respektovány a dodrženy podmínky následujících dotčených provozovatelů a správců 
inženýrských sítí: 
a) Bude dodrženo sdělení GridServices, s.r.o., Brno ze dne 23. 11. 2017, zn.: 5001622279 
b) Bude dodrženo vyjádření k projektové dokumentaci ČEZ Distribuce, a.s., Děčín ze dne 11.12.2017, 
zn.: 1095675127, souhlas s umístěním stavby v ochranném pásmu elektrického vedení ČEZ Distribuce, 
a.s. ze dne 12.12.2017, zn.: 1095675169 a sdělení ČEZ Distribuce, a.s. ze dne 14.11.2017, zn.: 
0100834956 
c) Budou dodrženy podmínky uvedené ve vyjádření CETIN a.s., Praha ze dne 14.11.2017, čj.: 768786/17  

8. Veškeré stavbou dotčené pozemky budou uvedeny do řádného technického stavu. Stavba bude prováděna 
tak, aby nedošlo ke škodám na sousedních pozemcích či stavbách. V nezbytném případě bude dočasné 
použití sousedních pozemků předem prokazatelně projednáno s jejich vlastníky. 

9. Během realizace celé stavby bude se všemi stavebními odpady nakládáno v souladu se zákonem o 
odpadech, a v souladu s Metodickým návodem odboru odpadů pro řízení vzniku stavebních a 
demoličních odpadů a pro nakládání s nimi. 
Odpady, které vzniknou realizací stavby budou tříděny dle druhů a kategorií (ostatní, nebezpečné) a 
předávány k využití nebo odstranění pouze osobám oprávněným k jejich převzetí (dle zákona o 
odpadech).  Dále musí původce plnit veškeré povinnosti, které mu výše uvedený zákon ukládá (§ 16 např. 
vedení evidence). 
Bude dodržen § 12 vyhl č. 294/2005 Sb., o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich využívání na 
povrchu terénu – zejména: „Na povrchu terénu dále nelze využívat stavební a demoliční odpady s 
výjimkou zeminy, jalové horniny, hlušiny, sedimentů, recyklátu ze stavebního a demoličního odpadu a 
vybouraných betonových nebo železobetonových bloků využívaných jako náhrada za lomový kámen 
k účelům, pro které není technicky možné využít recyklát ze stavebního a demoličního odpadu“. 
Nakládání s vytěženou zeminou musí probíhat v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech 
v platném znění, a jeho prováděcími vyhláškami (např. vyhl. č. 294/2005 Sb.). 
Dle § 2 odst. 3 zákona o odpadech se tento zákon nevztahuje na nakládání s nekontaminovanou zeminou 
a jiným přírodním materiálem vytěženým během stavební činnosti, pokud je zajištěno, že materiál bude 
použit ve svém přirozeném stavu pro účely stavby na místě, na kterém byl vytěžen. 
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S odpady vzniklými v souvislosti s provozem ČOV bude nakládáno též v souladu se zákonem o 
odpadech. 

10. Investor (popř. zhotovitel) stavby navrhne a v předstihu projedná termíny kontrolních prohlídek 
(předpoklad je cca 1 x za čtrnáct dní až tři týdny). Stanovení termínů prohlídek bude známo nejpozději při 
předání staveniště zhotoviteli a následně spolu s termínem zahájení stavby a údaji o dodavateli stavby 
sděleno vodoprávnímu úřadu v Hlinsku. 

11.Před započetím prací bude proveden hydrogeologický průzkum zájmového území stavby s cílem 
zhodnotit vodní poměry v dané oblasti (podzemní vody ve vytipovaných vodních zdrojích) se zřetelem na 
plánované rozsáhlé výkopové práce. V průběhu stavby pak bude sledován a vyhodnocen aktuální stav 
podzemních vod a budou činěna případná příslušná operativní opatření  (např. výrony vody ve výkopu). 

12.Při výstavbě kanalizace bude v případě porušení HOZ nebo melioračního detailu tato stavba opravena, 
bude obnovena funkčnost tohoto zařízení a protokolárně předáno vlastníku těchto staveb. 

13.Při výstavbě požadujeme prověřit a zdokumentovat trasy stávající obecní kanalizace, která bude po 
dokončení stavby nové splaškové kanalizace a ČOV používána výhradně jen jako kanalizace dešťová.    

14.Prováděním stavby nedojde k ohrožení provozu na pozemních komunikacích. K jeho případnému 
omezení může dojít jen v nezbytné míře a na dobu nezbytně nutnou. 

15.Stavebník oznámí stavební činnost Archeologickému ústavu a umožní jemu a oprávněné organizaci 
provést na dotčeném území případný záchranný archeologický výzkum. O archeologickém nálezu (kosti, 
zdivo, střepy atd.) musí být učiněno oznámení Archeologickému ústavu AV ČR nebo nejbližšímu muzeu 
a to nejpozději do druhého dne po archeologickém nálezu. 

16. Při realizaci stavby budou respektovány podmínky uvedené ve stanovisku KŘ Policie Pardubického 
kraje, Odbor služby dopravní policie ze dne 7. 4. 2017, čj.: KRPE-18816-1/ČJ-2017-1700DP. 

 - Kanalizační vpusti budou umístěny na střed jízdního pruhu nebo mimo jízdní pruhy silnice I/37. 
 - Křížení se sil. I/37 bude řešeno protlakem a pouze výjimečně překopem. 
 - Stavba bude mj. odpovídat ČSN 73 6110. 
 - Prováděním stavby nebude ohrožena bezpečnost provozu na pozemních komunikacích a plynulost 

dopravy bude omezena pouze v nezbytně nutném rozsahu. 
17. Budou respektovány podmínky uvedené ve stanovisku KŘ Policie Pardubického kraje, územní odbor 

Chrudim ze dne 29. 11. 2017, čj.: KRPE-89683-1/ČJ-2017-170306. 
 - sjezd bude umístěn dle projektové dokumentace, je doporučeno zajistit rozhled vlevo ze sjezdu dle   

ČSN 73 6101 pro nejvyšší dovolenou rychlost 90 km/hod. 
 - zpevnění sjezdu bude provedeno se snadno čistitelným vozovkovým krytem, rozhledová pole je nutné 

stále udržovat 
 - šířka sjezdu musí být navržena na základě vlečných křivek pro nejdelší uvažované vozidlo 
 - Prováděním stavby nedojde k ohrožení provozu na pozemních komunikacích. K jeho případnému 

omezení může dojít jen v nezbytné míře a na dobu nezbytně nutnou. V případě, pokud si to vyžádá 
situace, budou práce prováděny pod ochranou přenosného dopravního značení. 

 - Před zahájením prací je nutné na Policii ČR předložit návrh dopravně inženýrských opatření k zajištění 
bezpečnosti a plynulosti silničního provozu a požádat o vydání „Stanoviska k umístění přechodné úpravy 
provozu na pozemních komunikacích“ dle § 77 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních 
komunikacích a případně také samostatně požádat o vydání „Souhlasu se zvláštním užíváním 
komunikace“ dle § 25 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, nebo případně také o vydání 
„Vyjádření k uzavírce PK a vedení objízdné trasy“ dle § 24 odst. 2 písm. d) zákona č. 13/1997 Sb., o 
pozemních komunikacích. 

18.Bude dodrženo vyjádření Ředitelství silnic a dálnic ČR ze dne 3.4.2017, č.j.: 001847/38200/3Hro/2017: 
- stavební práce v silničním pozemku a stavbě silnice nebudou prováděny během zimního období, tj. 
(listopad – březen) 
- kanalizační přípojky budou umístěny dle předložené projektové dokumentace č.z. 535.P2.15 
- umístění kanalizačních přípojek a hlavního řadu bude provedeno hlavním společným výkopem v silnici 
I/37 
- volná část vozovky (mimo dočasný zábor pro provádění stavebních prací) silnice I/37 nesmí být 
využívána pro skladování jakéhokoliv materiálu nebo pro odstavování mechanizace 
- žadatel odpovídá za bezpečný provoz v místě zásahu do silničního tělesa do protokolárního předání 
ŘSD ČR, Správa Pardubice. Stavební práce bude provádět dodavatel, který má zkušenosti s prováděním 
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stavebních prací na silnici I.třídy a který absolvoval školení BOZP při provádění prací na dálnicích a 
silnicích I.třídy 
- dopravní značení bude projednáno s Policií ČR –DI Chrudim, stanovení dopravního značení provede na 
žádost zhotovitele silniční správní úřad – Krajský úřad Pce kraje, ODSH Pardubice 
- Rozhodnutí o zvláštním užívání silnice – umístění sítě (před vydáním územního rozhodnutí) musí vydat 
silniční správní úřad - Krajský úřad Pardubického kraje, odbor dopravy, silničního hospodářství a 
investic, Pardubice 53002 
- před vydáním územního rozhodnutí (souhlasu) vyzve investor stavby ŘSD ČR, Správu Pardubice 
k uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o omezení užívání nemovitosti – služebnosti případně smlouvu o 
smlouvě budoucí o věcném břemeni-služebnosti. Uložení do stavby silnice je zpoplatněno dle 
metodického pokynu ŘSD ČR platného pro rok 2017 
- před vlastním prováděním stavebních prací  (min. 3 týdny) požádá investor, případně zhotovitel ŘSD 
ČR o vydání souhlasu s prováděním stavebních prací dle § 25 odst. 6 písm. c) zákona č. 13/1997 Sb., o 
pozemních komunikacích. Před vydání souhlasu bude mezi dodavatelem a ŘSD ČR uzavřena smlouva o 
pronájmu silnice I.třídy. 
- na základě vydaného souhlasu ŘSD ČR s prováděním stavebních prací bude požádán silniční správní 
úřad - Krajský úřad Pardubického kraje, ODSH Pardubice o povolení zvláštního užívání silnice – 
provádění stavebních prací (§ 25 odst.6 písm.c) 

19. Bude dodrženo vyjádření SUS Pk, Majetkové správy Chrudim ze dne 8. 12. 2017, zn: SUSPK8233/2017 
a vyjádření  SUSPk 8346/20117 ze dne 13. 1. 2017: 

 - kanalizační poklopy umístit v ose jízdního pruhu, uzávěry podružných řadů umístit mimo vozovku 
- umístění řadu včetně přípojek v silničním příslušenství musí být v niveletě terénu, nesmí mít negativní 
vliv na stávající likvidaci (přirozený odvod)  srážkových vod 

 - stavební práce v silničních pozemcích nelze provádět v období zimní údržby silnic od 1.11. do 31.3. 
následujícího roku 

 - min. tři týdny před započetím akce musí být uzavřena mezi SÚSPk a investorem úplatná smluvní 
dohoda  

 - ve smyslu platných právních předpisů bude požadováno odstranění škod způsobených stavbou 
kanalizace na silniční síti při staveništní dopravě i na případných trasách pro deponii zásypových 
materiálů apod. 

 - před zahájením stavebních prací žadatel zajistí zdokumentování stavu dotčených úseků daných silnic 
(včetně součástí a příslušenství), po skončení bude provedeno porovnání stavu a případné vzniklé škody a 
poruchy budou odstraněny na náklady zhotovitele v souladu s ustanovením  § 38 zákona č. 13/1997 Sb., o 
pozemních komunikacích 
Uložení sítě do tělesa silnice bude zpoplatněno dle „Sazebníku náhrad a nájemného za zvláštní užívání 
silnic ve vlastnictví Pardubického kraje“. 

20.Budou dodrženy podmínky souhlasného závazného stanoviska s komunikačním připojením ČOV na 
silnici II/343 v obci Trhová Kamenice v km 15,750, vydaného Městským úřadem Hlinsko, stavebním 
úřadem – úsek silničního hospodářství ze dne: 7.3.2018 pod č.j.: Hl 15354/2018/SÚ 

 - Připojení ČOV na silnici II/343 bude realizováno v souladu s rozhodnutím o povolení zřízení sjezdu, 
které vydal Městský úřad Hlinsko, stavební úřad – úsek silničního hospodářství dne 5.4.2017 č.j. Hl 
25563/2017/SÚ.  

 - Při realizaci komunikačního připojení (sjezdu) budou splněny všechny podmínky Správy a údržby 
silnic, které byly stanoveny v souhlasu se zřízením nového komunikačního připojení na silnici II/343 ze 
dne 20.3.2017 zn. SÚSPK/1650/2017. 

 - Při realizaci komunikačního připojení (sjezdu) budou splněny všechny podmínky Policie ČR, 
dopravního inspektorátu Chrudim uvedené ve stanovisku k projektové dokumentaci ze dne 21.2.2017 č.j. 
KRPE-6830-1/ČJ-2017-170306. 

21.Budou dodrženy podmínky souhlasného závazného stanoviska Krajského úřadu Pardubického kraje 
v Pardubicích, odboru dopravy a silničního hospodářství ze dne 23.05.2018 pod č.j.: KrÚ 30918/2018: 

- Stavbou nesmí být dotčena silnice ani její součásti nebo příslušenství a provoz na této silnici, pokud k 
tomu v samostatném řízení nezíská stavebník (zhotovitel) povolení příslušného silničního správního 
úřadu. Silnice I/37 nesmí být využívána pro skladování jakéhokoliv materiálu nebo pro odstavování 
mechanizace. 
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- V případě zásahu do tělesa silnice I/37 (kanalizační přípojky - příčný protlak, otevřený výkop, podélné 
uložení v silničním pozemku) musí stavebník zajistit, aby zhotovitel prací požádal o povolení pro zvláštní 
užívání silnice I/37 podle § 25 písm. c2) a c3) zákona o PK. 
- Zásah do silničního pozemku může být proveden pouze mimo zimní období (listopad - březen). 
Budou dodrženy podmínky samostatného správního rozhodnutí čj. o zvláštním užívání silnice I/37 pro 
povolení umístění inženýrských sítí, které vydal KrÚ Pk ODSH dne 24.4.2017, č.j.KrÚ 29771/2017-Ky. 
- Během provádění stavebních prací podél silnice I/37 nesmí dojít k ohrožení bezpečnosti provozu na 
pozemních komunikacích. Musí být též zajištěn bezpečný pohyb chodců. 
- Práce u silnice I/37 budou prováděny za plného silničního provozu. Práce dotýkající se silnice I/37 musí 
být prováděny pod ochranou přechodného dopravního značení (ochrana pracovníků při stavbě kanalizace), 
které bude umístěno zhotovitelem stavby na základě platného Stanovení přechodného úpravy provozu na 
pozemních komunikacích, o které je povinen zhotovitel stavby požádat v předstihu příslušný silniční 
správní úřad. 
- Silnice I/37 musí být po dobu provádění stavebních prací udržována v čistotě. Žadatel zajistí očištění 
vozidel při výjezdu ze staveniště tak, aby nemohlo dojít k vyvážení nečistot na přilehlou silniční síť a tím i 
ohrožení BESIP. Komunikace musí být v případě potřeby průběžně zametána či omývána. 
- Stavbou nesmí dojít k poškození silnice I/37 vč. jejích součástí a příslušenství. Případné škody musí být 
neprodleně nahlášeny ŘSD ČR Správě Pardubice. 
- Stavba nesmí zhoršit stávající odtokové poměry. 
- Stavebník zajistí zaměření trasy kanalizace v silničním pozemku silnice I/37 a předání zaměření pro 
potřeby evidence vlastníku silnice I/37 - ŘSD ČR Správě Pardubice. 

22.Budou dodrženy podmínky vyjádření Vodárenské společnosti Chrudim, a.s. (dále jen „VS Chrudim“) ze 
dne 22.11.2017, zn.: 536/TD/17:  
- Prováděcí organizace uvědomí zástupce provozu VS Chrudim – Josef Dočekal o zahájení prací. Bude 
dohodnut harmonogram provádění prací ve vztahu k trvalému zajištění zásobování pitnou vodou a 
odvádění odpadních vod. 
- Přesný termín uzavírky vody pro účely přepojení vodovodu je nutno nahlásit provozovateli min. 17 dní 
předem.  
- Na náklady dodavatele stavby bude řešeno náhradní zásobování obyvatel suchovodem. 
- Napojení na stávající vodohospodářské sítě bude provedeno ve spolupráci s příslušným provozem VS. 
- Bude respektováno prostorové uspořádání sítí dle ČSN 73 6005. 
- Před zahájením zemních prací požádá prováděcí organizace pracovníka VS Chrudim o vytýčení 
provozovaných sítí, dále bude pracovník VS Chrudim s předstihem informován a termínu provádění 
tlakových zkoušek. 
- Investor umožní přístup technikům VS Chrudim na staveniště v průběhu realizace stavby, 
vodohospodářské sítě budou zabezpečeny proti poškození a před záhozem zkontrolovány zástupcem 
provozu VS Chrudim. Poškození sítí bude neprodleně hlášeno na dispečink VS Chrudim. 
- Vlastní připojení na nově vybudované přípojky bude možné teprve po kolaudaci vodohospodářských 
sítí. Ukončení jednotlivých přípojek je nutno geodeticky zaměřit. 
- Nejpozději při zprovoznění stavby je nutné ctít ustanovení § 8 odst. 3) zákona č. 274/2001 Sb., o 
vodovodech a kanalizacích. 

23.Bude dodrženo stanovisko správce povodí – Povodí Labe, s.p., Hradec Králové čj.: PVZ/17/49975/Pe/0 z 
8.1.2018: 

 - Kapacita jímek čerpacích stanic (tj. min. 8 hodin) na kanalizačním systému bude doložena výpočtem. 
 - Při křížení potrubí s korytem vodního toku Chrudimka musí být dodržena minimální hloubka uložení 

1,5 m pod dnem. Technické řešení přechodu kanalizačního potrubí pod dnem vodního toku Chrudimka 
umožní správci toku pojezd techniky korytem a jeho údržbu těžkou mechanizací bez omezení. 

 - K zahájení výstavby přechodu koryta vodního toku Chrudimka bude přizván správce tohoto vodního 
toku (tj. Povodí Labe státní podnik, závod Pardubice, úsekový technik – p. Škarka, tel. 602 122 406). 

 - I k dalším místním šetřením bude přizván mimo jiné správce vodního Chrudimka (tj. Povodí Labe, 
státní podnik, závod Pardubice) 

 - Ke kolaudačnímu řízení bude doloženo výškopisné a polohopisné zaměření přechodu koryta vodního 
toku Chrudimka. 
- Možný způsob vypořádání majetkoprávních vztahů záměru (stavby, činnosti) dotčeného majetku státu  
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bude projednán s Povodím Labe, státním podnikem – závodem Pardubice, Cihelna 135, 530 09 Pardubice 
po předložení samostatné žádosti. V žádosti bude uveden odkaz na značku (číslo jednací) tohoto 
stanoviska Povodí Labe. 

24. Bude dodrženo stanovisko správce vodního toku – Lesy ČR, s.p., Hradec Králové ze dne 10.1.2018, čj.: 
LCR953/000253/2018: 
- před zahájením stavebních prací je nutné ošetřit dotčení pozemků ve vlastnictví Lesy ČR, s.p., v k.ú. 
Trhová Kamenice smlouvou o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene služebnosti, po dokončení 
stavby bude uzavřena smlouva na věcné břemeno služebnosti.  
- při provádění křížení vodních toků ve správě Lesy ČR, s.p. požadujeme přizvat zástupce správce toku 
(Petr Michek) ke kontrole dodržení stanovených podmínek (krytí a urovnání břehů). 

25.Bude dodrženo závazné stanovisko AOPK České republiky, RP Východní Čechy, Správa CHKO Železné 
hory ze dne 14.2.2018, čj.: 05611/VC/17: 
- vzrostlé dřeviny v trase kanalizace je třeba při pracích ochránit dle ČSN 83 9061 

26.Bude dodrženo závazné stanovisko KHS Pardubického kraje, ÚP Chrudim, čj.: KHSPA 20314/2017/HP-
CR ze dne 27.11.2017: 

 - Před uvedením stavby do trvalého provozu bude měřením objektivizován hluk v pracovním a 
venkovním prostředí v objektu ČOV. 

27.Stavba splaškové kanalizace a ČOV bude dokončena v termínu do 31.12.2022. 
28.Stavba nesmí být užívána bez kolaudačního souhlasu. Stavebník požádá po dokončení stavby v souladu s 

§ 122 stavebního zákona příslušný vodoprávní úřad o vydání kolaudačního souhlasu. 
29. Předmětná splašková kanalizace bude vybudována a užívána jako kanalizace pro veřejnou potřebu ve 

smyslu zákona č. 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu v platném znění.    
30.K závěrečné kontrolní prohlídce bude mimo jiné předložena i dokumentace skutečného provedení stavby 

a geodetické zaměření stavby vyhotovené oprávněnou osobou ve smyslu geodetických prací. 
31.Vodoprávnímu úřadu bude předložen kanalizační řád nové splaškové kanalizace vyhotovený ve smyslu 

zákona o vodovodech a kanalizacích v platném znění a příslušném prováděcím právním předpisu. 
  

Účastníci řízení na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu (dle § 27 odst. 1 zák. č. 500/2004 Sb., 
správní řád a § 109 písm. a) stavebního zákona): 

1. Městys Trhová Kamenice, Raisovo náměstí č.p. 4, 539 52 Trhová Kamenice, IDDS: zxzbax4 
 

Účastníci řízení dle § 27 odst. 3 správního řádu a podle § 115 odst. 5 vodního zákona (ve věci 
nakládání s vodami): 
2. Povodí Labe, státní podnik, IDDS: dbyt8g2 
 

Účastníci řízení dle § 27 odst. 2 a 3 správního řádu a podle § 109 písm. c) stavebního zákona (ve věci 
stavby kanalizace a ČOV): 
3. Správa a údržba silnic Pardubického kraje, oddělení majetkové správy - Chrudim, IDDS: ffhk8fq 
4. Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Pardubice, IDDS: zjq4rhz 
5. Josef Bláha, Svobodné Hamry č.p. 13, Vysočina, 539 01 Hlinsko v Čechách 1 
6. Emilie Bláhová, Svobodné Hamry č.p. 13, Vysočina, 539 01 Hlinsko v Čechách 1 
7. Jan Dostál, 5. května č.p. 100, 539 52 Trhová Kamenice 
8. Pavel Růžička, 5. května č.p. 104, 539 52 Trhová Kamenice 
9. Jan Dostál, 5. května č.p. 100, 539 52 Trhová Kamenice 
10. Ing. Iva Dostálová, 5. května č.p. 100, 539 52 Trhová Kamenice 
11. Společenství vlastníků domu čp. 185 a 186 v Trhové Kamenici 
12. Ing. Michaela Dvořáčková, ulice Kosmonautů č.p. 413/11, Starý Lískovec, 625 00 Brno 25 
13. Josef Janotka, 5. května č.p. 186, 539 52 Trhová Kamenice 
14. Radek Kábele, Havlíčkova č.p. 20, 539 52 Trhová Kamenice 
15. Kateřina Kábelová, 5. května č.p. 186, 539 52 Trhová Kamenice 
16. Jindra Švejdová, 5. května č.p. 210, 539 52 Trhová Kamenice 
17. Jaroslav Švejda, 5. května č.p. 210, 539 52 Trhová Kamenice 
18. Hana Pilná, 5. května č.p. 185, 539 52 Trhová Kamenice 
19. Petr Pilný, 5. května č.p. 185, 539 52 Trhová Kamenice 



Stavební povolení – kanalizace a ČOV čj.: Hl 35217/2018/OŽP 

Adresa:  
Město Hlinsko 
Poděbradovo náměstí 1 
539 23 Hlinsko 

Tel: 469 315 311 
Fax: 469 319 255 
E – mail: mesto@hlinsko.cz 

Bankovní spojení: 
KB Chrudim 
19–623531/0100 
IČO: 00270059 

Spisová značka: S-OŽP/VoH-
14637/2018 VH1-565 
Strana 9 (celkem 13) 

 

20. Miroslava Zdražilová, 5. května č.p. 186, 539 52 Trhová Kamenice 
21. Jaroslav Zdražil, 5. května č.p. 186, 539 52 Trhová Kamenice 
22. Hana Měkotová, 5. května č.p. 186, 539 52 Trhová Kamenice 
23. Miroslav Měkota, 5. května č.p. 186, 539 52 Trhová Kamenice 
24. Ilona Žaloudková, 5. května č.p. 185, 539 52 Trhová Kamenice 
25. Pavel Žaloudek, 5. května č.p. 185, 539 52 Trhová Kamenice 
26. Stanislava Šafářová, 5. května č.p. 185, 539 52 Trhová Kamenice 
27. Luděk Šafář, 5. května č.p. 185, 539 52 Trhová Kamenice 
28. Kateřina Kudláčková, 5. května č.p. 186, 539 52 Trhová Kamenice 
29. Pavel Kudláček, 5. května č.p. 186, 539 52 Trhová Kamenice 
30. Drahomíra Krejčová, 5. května č.p. 185, 539 52 Trhová Kamenice 
31. Jan Krejčí, 5. května č.p. 185, 539 52 Trhová Kamenice 
32. Marta Odvárková, 5. května č.p. 185, 539 52 Trhová Kamenice 
33. Jaroslav Odvárka, 5. května č.p. 185, 539 52 Trhová Kamenice 
34. Michael Bačkovský, Možděnice č.p. 43, Vysočina, 539 01 Hlinsko v Čechách 1 
35. Martina Bačkovská, Zahradní č.p. 206, 539 52  Trhová Kamenice 
36. Římskokatolická farnost Nasavrky, Náměstí č.p. 323, 538 25 Nasavrky 
37. PILA KAMENICE s.r.o., IDDS: xystby7 
38. Daniel Morávek, Kameničky 13, 539 01 Trhová Kamenice 
39. Jiří Vařečka, Táborská č.p. 135, 539 52 Trhová Kamenice 
40. Jitka Holubová, Okružní č.p. 117, 539 52 Trhová Kamenice 
41. Miloš Dopita, Raisovo náměstí č.p. 36, 539 52 Trhová Kamenice 
42. Povodí Labe, státní podnik, IDDS: dbyt8g2 
43. Ředitelství silnic a dálnic ČR, IDDS: zjq4rhz 
44. Pardubický kraj, IDDS: z28bwu9 
45. Správa a údržba silnic Pardubického kraje, Doubravice 98, Pardubice, IDDS: ffhk8fq 
46. Vodárenská společnost Chrudim, a.s., IDDS: 3b9gxrh 
47. Lesy České republiky, s.p., Správa toků - OPL, IDDS: e8jcfsn 
48. GridServices, s.r.o., IDDS: jnnyjs6 
49. ČEZ Distribuce, a. s., IDDS: v95uqfy 
50. Telco Pro Services, a. s., IDDS: id6pgkc 
51. Česká telekomunikační infrastruktura a.s., IDDS: qa7425t 
 
Účastníci řízení dle § 27 odst. 3 správního řádu a podle § 109 písm. e) a f) stavebního zákona: 

osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním pozemkům: 

st. p. 3/2, 6, 9, 11, 12/1, 12/2, 14, 15/1, 15/2, 16/1, 16/2, 16/3, 17/1, 18/1, 18/2, 18/3, 19, 22, 23/1, 25, 
26/1, 26/3, 26/4, 34/2, 35/1, 35/2, 38, 42, 47, 50, 51, 52, 54, 55, 56, 57, 58, 59/1, 59/4, 60, 61, 62, 63, 64, 
65/2, 78, 83/2, 84, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 97, 98, 99, 100, 105/1, 110/2, 111, 113, 114, 115, 116, 
117/1, 117/2, 118, 119, 121/2, 157, 159, 160, 165, 169, 170, 171, 172, 174, 175, 176, 177, 178, 183, 
187/1, 187/2, 188, 189, 191, 195, 196, 197, 201, 202, 203, 205, 212, 213, 214, 215, 220, 222, 226, 227, 
228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 236, 238, 240, 241, 244, 246, 250, 251, 262, 265, 278, 279, 280, 
325/1, 325/2, 328, 336, 340, 341, 344, 352, 388, 444, 445, 449, 450, 451, 452, 453, 454, 455, 460, 467, 
468, 501, 502, 503, 504, 505, 506, 507, 545, 546, 560, 570, 572, 580, 581, 662, 669, 675, 678, 699, 730, 
731, 735, 79, 77, 461, 235, 190, 101, 102, 103, 109/1, 109/2, 110/1, 515, parc. č. 1, 2/4, 5/1, 5/6, 5/12, 
5/14, 11, 12/1, 13/3, 18/1, 18/2, 18/3, 18/4, 19, 30, 31, 33, 36/2, 39, 40, 41, 49, 50, 51, 52/3, 52/4, 53/2, 
54, 56, 62, 63, 64/1, 64/2, 65, 66/1, 69, 72, 128, 152/1, 153, 154, 161/2, 169/3, 169/4, 170, 171/1, 171/3, 
172/1, 172/2, 172/4, 174/2, 174/3, 174/4, 174/6, 174/13, 174/14, 174/15, 174/16, 174/17, 174/18, 174/19, 
174/20, 174/22, 174/23, 180/6, 182/5, 182/8, 182/11, 182/18, 182/19, 182/20, 182/30, 183/1, 184/1, 
199/2, 203/1, 205, 206/3, 208, 209/1, 209/3, 209/4, 210/1, 210/2, 210/3, 210/4, 213/1, 213/2, 213/3, 
214/1, 214/2, 214/3, 214/4, 214/5, 214/6, 214/7, 214/8, 214/9, 214/11, 216, 220/2, 220/12, 220/14, 
220/15, 220/28, 220/29, 223/4, 223/6, 223/8, 223/9, 223/13, 223/15, 223/17, 223/20, 223/21, 223/22, 
223/23, 223/27, 223/28, 223/29, 223/30, 223/31, 223/32, 223/34, 223/35, 223/36, 223/37, 223/38, 
223/40, 223/41, 223/42, 223/43, 223/44, 223/45, 226/2, 241/2, 241/6, 312/4, 312/5, 315/2, 448/5, 448/6, 
448/7, 448/8, 448/9, 448/10, 753/17, 788/12, 788/13, 788/14, 792, 794/1, 795/2, 795/36, 816/2, 816/3, 
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816/4, 816/5, 816/7, 817/1, 817/3, 817/5, 818, 855/2, 1582/2, 1582/3, 1582/4, 1582/9, 1582/10, 1582/11, 
1582/12, 1582/13, 1603/5, 1603/6, 1603/7, 1604/1, 1604/2, 1605/1, 1605/2, 1605/4, 1606/2, 1606/3, 
1606/4, 1606/5, 1606/6, 1606/7, 1606/10, 1607/2, 1607/3, 1607/4, 1607/5, 1607/8, 1613/1, 1614/3, 
1614/4, 1614/8, 1614/9, 1614/10, 1614/12, 1614/13, 1614/14, 1614/15, 1614/16, 1614/22, 1614/23, 
1614/26, 1614/28, 1614/29, 1614/30, 1614/31, 1614/33, 1614/34, 1614/35, 1614/39, 1614/40, 1614/42, 
1614/43, 1614/45, 1614/46, 1614/47, 1614/48, 1614/49, 1614/55, 1614/56, 1614/57, 1614/67, 1614/68, 
1614/69, 1614/70, 1614/71, 1614/72, 1614/73, 1614/74, 1614/77, 1614/78, 1614/79, 1614/80, 1614/81, 
1614/82, 1614/83, 1616, 1617/5, 1617/8, 1617/17, 1617/22, 1617/23, 1617/24, 1617/25, 1617/27, 
1617/29, 1617/30, 1617/31, 1617/32, 1617/33, 1625/7, 1625/8, 1625/11, 1626/2, 1626/4, 1626/8, 1626/9, 
1626/11, 1626/16, 1626/19, 1626/21, 1626/25, 1626/26, 1626/27, 1626/28, 1626/32, 1626/35, 1626/39, 
1626/41, 1626/42, 1626/43, 1626/48, 1626/49, 1626/50, 1626/52, 1626/53, 1626/54, 1626/55, 1626/56, 
1626/57, 1626/58, 1629/2, 1629/3, 1629/6, 1629/7, 1629/8, 1629/10, 1629/11, 1629/13, 1629/14, 1642/1, 
1642/4, 1642/5, 1642/6, 1756/3, 1757/1, 1757/3, 1757/4, 1758/3, 1773/1, 1773/3, 1773/4, 1773/5, 
1773/7, 1773/8, 1773/10, 1773/11, 1773/12, 1773/13, 1773/14, 1773/18, 1773/19, 1773/20, 1773/21, 
1773/22, 1773/25, 1773/56, 1773/59, 1773/60, 1773/61, 1773/62, 1773/68, 1773/69, 1773/73, 1773/85, 
1773/86, 1773/87, 1774/1, 1774/2, 1775, 1895/1, 1895/3, 1895/4, 1895/5, 1895/6, 1896/4, 1896/6, 
1896/7, 1896/8, 1896/11, 1896/13, 1898/4, 1898/18, 1898/40, 1898/41, 1898/42, 1898/43, 1898/44, 
1898/45, 1898/46, 1898/49, 1898/51, 1900/5, 1900/9, 1900/11, 1900/12, 1900/14, 1900/16, 1900/20, 
1902/1, 1903/4, 1903/6, 1920/1, 1921/2, 1964/2, 1964/5, 1969/1, 1969/3, 1999/3, 2393, 2394, 2395, 
2396, 2403, 2406, 2407, 2408/1, 2408/2, 2408/3, 2409, 2410, 2418, 2419, 2420, 2421, 2423, 2424/1, 
2424/2, 2425, 2426, 2427, 2432/13, 2432/15, 2432/16, 2432/22, 2437, 2438, 2439, 2440, 2445, 3095/1, 
3119, 3169, 3170, 3171, 3172, 3173, 3221, 3222, 3235, 3245, 3309, 3310, 3312, 3320, 3321, 3367, 3371, 
3374, 3375, 3376/2, 3376/3, 3376/4, 3378, 3381, 3391, 3394, 3401, 3407, 3408, 3409, 3410, 3418, 3420, 
3424, 3436, 3449, 3450, 3479, 3932, 3996, 4013, 4015/1, 4025, 4026, 4029, 4201, 4202, 4206, 58, 
1898/50, 57, 1898/33, 117/3, 1988/3, 120, 121/1, 1106/2, 132, 117/2, 1941/4, 117/1, 116, 1106/24, 123/1, 
129, 121/2, 123/2, 123/3, 1897/2, 3908, 1988/4, 3077, 3067, 70/1, 68/1, 3058, 3289, 3288, 3287, 3368, 
3369, 1617/16, 27, 2429, 26/2, 2412, 2411, 3907, 2432/17, 2432/11, 126/3, 1988/6, 122/1, 3078, 126/1, 
p. p. k. 223/1, 753/18 v katastrálním území Trhová Kamenice 

osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním stavbám: 

Trhová Kamenice č.p. 46, č.p. 45, č.p. 89, č.p. 48, č.p. 86, č.p. 49, č.p. 50, č.p. 187, č.p. 52, č.p. 35, č.p. 
54, č.p. 53, č.p. 58, č.p. 59, č.p. 60, č.p. 66, č.p. 68, č.p. 71, č.p. 102, č.p. 74, č.p. 76, č.p. 75, č.p. 77, č.p. 
1, č.p. 2, č.p. 3, č.p. 5, č.p. 7, č.p. 8, č.p. 9, č.p. 10, č.p. 13, č.p. 14, č.p. 106, č.p. 79, č.p. 101, č.p. 18, č.p. 
95, č.p. 96, č.p. 103, č.p. 17, č.p. 97, č.p. 99, č.p. 28, č.p. 29, č.p. 88, č.p. 91, č.p. 82, č.p. 51, č.p. 78, č.p. 
41, č.p. 42, č.p. 100, č.p. 104, č.p. 111, č.p. 110, č.p. 61, č.p. 19, č.p. 109, č.p. 119, č.p. 125, č.p. 123, č.p. 
116, č.p. 6, č.p. 20, č.p. 113, č.p. 118, č.p. 117, č.p. 114, č.p. 131, č.p. 135, č.p. 201, č.p. 254, č.p. 136, 
č.p. 138, č.p. 139, č.p. 140, č.p. 141, č.p. 143, č.p. 144, č.p. 145, č.p. 147, č.p. 150, č.p. 152, č.p. 155, č.p. 
154, č.p. 159, č.p. 166, č.p. 177, č.p. 172, č.p. 173, č.p. 171, č.p. 175, č.p. 161, č.p. 162, č.p. 55, č.p. 164, 
č.p. 178, č.p. 180, č.p. 179, č.p. 182, č.p. 4, č.p. 191, č.p. 195, č.p. 189, č.p. 33, č.p. 40, č.p. 40, č.p. 44, 
č.e. 71, č.p. 186, č.p. 186, č.e. 44, č.e. 49, č.p. 197, č.p. 214, č.p. 215, č.p. 216, č.p. 217, č.p. 218, č.p. 
219, č.p. 220, č.p. 226, č.p. 227, č.p. 228, č.p. 229, č.p. 230, č.p. 231, č.p. 232, č.p. 258, č.p. 21, č.p. 84, 
č.p. 236, č.p. 174, č.p. 137, č.p. 31, č.p. 36, č.p. 37, č.p. 57 a č.p. 39 

 
Odůvodnění: 

Dne 7.3.2018 podal žadatel Městys Trhová Kamenice, IČ 00271055, Raisovo náměstí 4, 539 52 Trhová 
Kamenice zastoupená starostkou Ing. Ivou Dostálovou žádost o stavební povolení na výše uvedenou stavbu a 
současně žádost o vydání povolení k vypouštění odpadních vod z ČOV do vod povrchových. Uvedeným 
dnem bylo zahájeno stavební a vodoprávní řízení. 

Žádost byla doložena všemi povinnými doklady podle ustanovení vodního zákona a vyhlášky č. 432/2001 
Sb., o dokladech žádosti o rozhodnutí nebo vyjádření a o náležitostech povolení, souhlasů a vyjádření 
vodoprávního úřadu, a dalšími doklady. 

Vzhledem k tomu, že podané žádosti a řízení se týká téhož předmětu (stavba kanalizace a ČOV a vypouštění 
odpadních vod z ČOV) a věcně spolu související a jelikož tomu nebrání povaha věci, vodoprávní úřad 
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v Hlinsku usnesením ze dne 23.4.2018 pod čj.: Hl 23464/2018/OŽP obě tato řízení spojil a veřejnou 
vyhláškou ze dne 23.4.2048, čj.: Hl 23194/2018/OŽP oznámil zahájení řízení známým účastníkům řízení, 
dotčeným orgánům a dalším subjektům. 

Vzhledem k tomu, že Městskému úřadu Hlinsko, odboru životního prostředí žádost poskytuje dostatečný 
podklad pro posouzení navrhované stavby, upustil od místního šetření a ústního jednání a dal možnost 
účastníkům řízení před vydáním rozhodnutí ve věci se vyjádřit k podkladům rozhodnutí. 

Projektovou dokumentaci stavby vodního díla pro stavební povolení „Trhová Kamenice – kanalizace a 
ČOV“ vypracovala v 10/2017 společnost RECPROJEKT s.r.o., Pardubice, (zakázk. číslo 535.P3.17), 
zodpovědný projektant Ing. Jan Falta, autor. číslo 0701131. Projektová dokumentace stavby řeší: 

- Výstavbu nové kanalizační gravitační sítě včetně čtyř čerpacích stanic a výtlačného potrubí a dále 
dvoulinková mechanicko-biologická ČOV pro 1200 EO. Součástí areálu ČOV bude také objekt kalového 
hospodářství. Vyčištěná voda bude vypouštěna do řeky Chrudimky. 

 

Stanoviska dotčených orgánů, odborná posouzení, znalecké posudky, vyjádření: 

- Rozhodnutí o umístění stavby Trhová Kamenice - kanalizace a ČOV vydal Městský úřad Hlinsko, 
Stavební úřad dne 26. 6. 2017 pod č.j.: Hl 44308/2017/SÚ 

- Závazné stanovisko vydala Krajská hygienická stanice Pardubického kraje se sídlem v Pardubicích dne 
27. 11. 2017, č.j.:KHSPA 20314/2017/HP-CR 

- Závazné stanovisko vydal Krajský úřad Pardubického kraje v Pardubicích, odbor dopravy a silničního 
hospodářství dne 23.05.2018 pod č.j.: KrÚ 30918/2018 

- Závazné stanovisko vydal Městský úřad Hlinsko, stavební úřad – úsek silničního hospodářství dne 
12. 3. 2018 č.j. Hl 15354/2018/SÚ. 

- Koordinované závazné stanovisko vydal Městský úřad Hlinsko dne 14. 12. 2017 č.j. Hl 79902/2017/OŽP. 
- Stanovisko k projektové dokumentaci vydalo Krajské ředitelství Policie Pardubického kraje, Odbor 

služby dopravní policie dne 7. 4. 2017, čj.: KRPE-18816-1/ČJ-2017-1700DP. 
- Stanovisko k projektové dokumentaci vydala Policie ČR, dopravní inspektorát Chrudim dne 29. 

11. 2017, č.j. KRPE-89683-1/ČJ-2017-170306. 
- Závazné stanovisko vydal Hasičský záchranný sbor Pardubického kraje, územní odbor Chrudim dne 

13. 12. 2017, č.j.: HSPA-4-579/2017 
- Závazné stanovisko vydalo Ministerstvo obrany ČR, Odbor ochrany územních zájmů a řízení programů 

nemovité infrastruktury, Sekce ekonomická a majetková dne 14. 11. 2017, sp. zn.: 57498/2016-8201-
OÚZ-PCE 

- Souhlas vlastníka a majetkového správce silnice Ředitelství silnice a dálnic ČR ze dne 3. 4. 2017, č.j.: 
001847/38200/3Hro/2017 

- Vyjádření ke stavebnímu povolení vydala Správa a údržba silnic Pardubického kraje, oddělení majetkové 
správy Chrudim dne 8. 12. 2017, zn. SUSPK8233/2017 

- Vyjádření k projektové dokumentaci VS Chrudim dne 22. 11. 2017, zn.: 536/TD/17 
- Stanovisko k projektové dokumentaci vydalo Povodí Labe,s.p., Hradec králové dne 8.1.2018, čj.: 

PVZ/17/49975/Pe/0 
- Stanovisko správce vodního toku vydaly Lesy ČR, s.p., Hradec Králové dne 10. 1.2018, čj.: 

LCR953/000253/2018 
- Závazné stanovisko vydala AOPK České republiky, RP Východní Čechy, Správa CHKO Železné hory 

dne 14. 2. 2018, čj.: 05611/VC/17 
- Vyjádření k projektové dokumentaci vydala AOPK České republiky, RP Správa chráněné krajinné oblasti 

Žďárské vrchy dne 16. 11. 2016, č.j.: 04107/ZV/2016 
- Sdělení o výskytu plynovodu GridServices, s.r.o., Brno dne 23. 11. 2017, zn.: 5001622279 
- Vyjádření k projektové dokumentaci ČEZ Distribuce, a.s., Děčín ze dne 11. 12. 2017, zn.: 1095675127, 
- Souhlas s umístěním stavby v ochranném pásmu elektrického vedení ČEZ Distribuce, a.s. ze dne 12. 12. 

2017, zn.: 1095675169 
- Sdělení o existenci energetického zařízení ČEZ Distribuce, a.s. ze dne 14. 11. 2017, zn.: 0100834956 
- Vyjádření CETIN a.s., Praha ze dne 14. 11. 2017, čj.: 768786/17  
 



Stavební povolení – kanalizace a ČOV čj.: Hl 35217/2018/OŽP 

Adresa:  
Město Hlinsko 
Poděbradovo náměstí 1 
539 23 Hlinsko 

Tel: 469 315 311 
Fax: 469 319 255 
E – mail: mesto@hlinsko.cz 

Bankovní spojení: 
KB Chrudim 
19–623531/0100 
IČO: 00270059 

Spisová značka: S-OŽP/VoH-
14637/2018 VH1-565 
Strana 12 (celkem 13) 

 

K uvedenému záměru stavby vydal obecný stavební úřad Hlinsko dne 26.6.2017 pod čj.: Hl 44308/2017/SÚ 
územní rozhodnutí (spis.zn.: S-SÚ/31505/2017/4), které nabylo právní moci dne 28.7.2017. Dne 15.11.2017 
byl podle § 15 odst. 2 stavebního zákona týmž stavebním úřadem vydán pod čj.: Hl 79924/2017/SÚ souhlas. 

Posouzení vodoprávního úřadu: 

Vodoprávní úřad v provedeném řízení přezkoumal předloženou žádost z hledisek uvedených v ustanoveních 
vodního zákona a stavebního zákona, projednal ji s účastníky řízení a s dotčenými správními úřady a zjistil, 
že jejím uskutečněním nebo užíváním nejsou ohroženy zájmy chráněné zákony a zvláštními předpisy. Při 
přezkoumání žádosti, projednání věci s účastníky řízení a na základě shromážděných právně významných 
skutečností nebyly shledány důvody bránící povolení. 
V průběhu řízení nebyly vzneseny žádné připomínky ani námitky, které by bránily vydání tohoto povolení. 
Podmínky uvedené ve stanoviscích správních orgánů, dotčených organizací, správců inženýrských sítí a 
dalších dotčených subjektů byly zkoordinovány a zapracovány do podmínek tohoto rozhodnutí. 

Z hlediska zájmů daných § 23a vodního zákona, platným Národním plánem povodí Labe a Plánem dílčího 
povodí Horního a středního Labe (§ 24 až 26 vodního zákona) je předmětný záměr možný, protože lze 
předpokládat, že jeho realizací nedojde ke zhoršení stavu záměrem dotčeného vodního útvaru, a že záměr 
nebude mít za následek nedosažení dobrého stavu dotčeného vodního útvaru. 
Stavební záměr je v souladu s uvedenými plány povodí a Plánem rozvoje vodovodů a kanalizací 
Pardubického kraje. 
  

Na základě všech výše uvedených skutečností bylo vodoprávním úřadem rozhodnuto tak, jak je uvedeno ve 
výrocích tohoto rozhodnutí za použití ustanovení právních předpisů ve výrocích uvedených. Investor stavby 
požádal o vydání platnosti povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových na maximálně 
zákonem stanovenou dobu 10 let. Povodí Labe, s.p. Hradce Králové požaduje, aby trvalému provozu ČOV 
předcházel na dobu minimálně 12 měsíců zkušební provoz. Režim zkušebního provozu má být mimo jiné 
zaměřen na maximální dosažení efektivity technologie při odstraňování fosforu z čištěných odpadních vod. 
Všechny tyto požadavky byly zahrnuty do podmínek č. 12, 13 a 14 výrokové části II. tohoto povolení. 
Povolení k vypouštění odpadních vod bylo vydáno s přihlédnutím k navrženému termínu dokončení stavby 
do 31.12.2022 a k tomuto datu přičtení minimální délky zkušebního provozu a jisté časové rezervy. Platnost 
povolení je tak stanovena v souladu s vodním zákonem, dle požadavku Povodí Labe a s přihlédnutím 
k jiným obdobným akcím. 
Vodoprávní úřad zároveň tímto upozorňuje na právo v souladu s § 12 vodního zákona výše uvedené 
podmínky tohoto povolení z hlediska nakládání s vodami (tzn.: vypouštění odpadních vod do vod 
povrchových) změnit popř. doplnit v případě veřejného zájmu.  
 

Řešení navržené žadatelem je technicky a ekonomicky zdůvodněno, neohrožuje a nepoškozuje 
vodohospodářské a všeobecné zájmy. 
 

Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků: 

-  Účastníci neuplatnili návrhy a námitky. 

 

Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí: 

- Účastníci se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili. 

 
Poučení účastníků: 

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení k Odboru životního prostředí a 
zemědělství Krajského úřadu Pardubického kraje podáním u zdejšího správního orgánu v Hlinsku. 

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. 

Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. 
Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné. 
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Vodoprávní úřad po dni nabytí právní moci stavebního povolení zašle stavebníkovi jedno vyhotovení 
ověřené projektové dokumentace a štítek obsahující identifikační údaje o povolené stavbě. Další vyhotovení 
ověřené projektové dokumentace zašle vlastníkovi stavby, pokud není stavebníkem. 

Stavebník je povinen štítek před zahájením stavby umístit na viditelném místě u vstupu na staveniště a 
ponechat jej tam až do dokončení stavby, případně do vydání kolaudačního souhlasu; rozsáhlé stavby se 
mohou označit jiným vhodným způsobem s uvedením údajů ze štítku. 

Stavba nesmí být zahájena, dokud stavební povolení nenabude právní moci. Stavební povolení pozbývá 
platnosti, jestliže stavba nebyla zahájena do 2 let ode dne, kdy nabylo právní moci. 

 
 
 
 
 
       RNDr. Jaroslava Šulcová 
vedoucí odboru životního prostředí            

„otisk úředního razítka“ 
 
 
 

Poplatek: 
Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích položky 18 odst. 1 písm. h) ve výši 
3000 Kč byl zaplacen dne 27.4.2018. 
 
Rozdělovník – toto rozhodnutí obdrží: 
Účastníci řízení: 
 

1. Městys Trhová Kamenice, IDDS: zxzbax4 
 

Toto rozhodnutí bude vyvěšeno po dobu nejméně 15 dnů. 
vyvěšeno na úřední desce dne :    sejmuto dne :  

 
 
 
 

( razítko, podpis ) 

Městský úřad Hlinsko – podatelna 
Úřad městyse Trhová Kamenice 

- úřadům  zasíláme a žádáme o zveřejnění na úřední desce 
 1x bude následně  s vyznačením data vyvěšení a sejmutí vrácena na MÚ Hlinsko odbor ŽP 
 
Dotčené orgány 
Městský úřad Hlinsko, Odbor životního prostředí - Odpadové hospodářství, Adámkova třída 554, Hlinsko 
Městský úřad Hlinsko, Stavební úřad, Adámkova třída č.p. 554, 539 01 Hlinsko 
Městský úřad Hlinsko, Stavební úřad - úsek silničního hospodářství, Adámkova třída 554, 539 01 Hlinsko 
Krajská hygienická stanice Pardubického kraje se sídlem v Pardubicích, ÚP Chrudim, IDDS: 23wai86 
Hasičský záchranný sbor Pardubického kraje, územní odbor Chrudim, IDDS: 48taa69 
Policie České republiky, Dopravní inspektorát Chrudim, IDDS: ndihp32 
AOPK České republiky, RP Správa chráněné krajinné oblasti Žďárské vrchy, IDDS: 3hjdyhg 
AOPK České republiky, RP Východní Čechy, Správa CHKO Železné hory, IDDS: kpddyvy 
Krajský úřad Pardubického kraje, Odbor životního prostředí a zemědělství, Odd. VH, IDDS: z28bwu9 
Krajský úřad Pardubického kraje, ODSH, oddělení silničního hospodářství, IDDS: z28bwu9 
Ministerstvo obrany ČR, Odbor ochrany územních zájmů a řízení programů nemovité infrastruktury, Sekce 
ekonomická a majetková, Teplého č.p. 1899, Pardubice V-Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice 2 
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