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R O Z H O D N U T Í 

     V E Ř E J N Á   V Y H L Á Š K A 
 

účastník řízení dle § 27 odst. 1 zák. č. 500/2004 Sb. - Správní řád: Obec Kostěnice, Kostěnice 8, 530 02 
Pardubice zastoupen na základě plné moci firmou Multiaqua s.r.o., Veverkova 1343, 500 02 Hradec 
Králové 

Výroková část 
Magistrát města Pardubic, odbor životního prostředí, oddělení vodního hospodářství, jako vodoprávní 
úřad příslušný podle § 104 odst. 2, písm. c) a § 106 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně 
některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále „vodní zákon“), jako speciální 
stavební úřad podle § 15 odst. 4 vodního zákona a § 15 odst. 1 písm. d) zákona č. 183/2006 Sb., o 
územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební 
zákon“) a jako místně příslušný správní orgán podle § 11 odst. 1, písm. b) zákona č. 500/2004 Sb. – 
správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), ve správním řízení posoudil žádost, 
kterou dne 18.01.2019 podal 
Obec Kostěnice, Kostěnice 8, 530 02 Pardubice, IČ: 00273821 zastoupen na základě plné moci firmou 
Multiaqua s.r.o., Veverkova 1343, 500 02 Hradec Králové IČ: 60113111 
(dále jen „stavebník“), a na základě tohoto posouzení:  

             p o v o l u j e 
podle ust. § 15 odst. 1 a § 115 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní 
zákon), ve znění pozdějších předpisů a podle ust. § 118 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb. – stavební 
zákon, ve znění pozdějších předpisů změnu stavby  
 

„Splašková kanalizace Kostěnice“ 
IO 01 Splašková kanalizace 

IO 02 Stavební úpravy na ČOV Dašice – zrušeny touto změnou 
SO 01 Elektropřípojky k ČS OV 

PS 01 Doplnění technologie na ČOV Dašice – zrušeno touto změnou stavby 
PS 02 Elektročásti ČSOV – nahrazuje původní MaR a dálkový přenos dat 

PS 03 Strojní části ČSOV – nový provozní soubor oproti DSP 

povolenou pravomocným rozhodnutím Magistrátu města Pardubic, odbor životního prostředí, 
oddělení vodního hospodářství dne 14.11.2014 pod č. j. OŽP/Vod/53170/14/St, které nabylo právní 
moci dne 22.12.2014, prodloužené rozhodnutím ze dne 22.12.2016 pod č. j. OŽP/VOD/82188/16/St, 
které nabylo právní moci dne 19.01.2017, dále prodloužené rozhodnutím ze dne 23.11.2018 pod č.j. 
MmP 99986/2018, které nabylo právní moci dne 12.12.2018, před jejím dokončením v tomto 
rozsahu: 

mailto:marketa.strnadova@mmp.cz


 

Katastrální území: Kostěnice, Dašice 
Dotčené pozemky změnou: k.ú. Kostěnice p. p. č.: 621/28, 621/29, 621/9, 621/32, 553/29, 553/43, 
553/46, 553/48, 553/51, 553/54, 553/57, 553/1, 553/19, 553/37, 553/41, 553/42, 553/44, 553/45, 
553/47, 553/49, 553/50, 553/52, 553/53, 553/55, 553/56, 553/58, 553/40, 553/99, 644/13, 644/25, 
644/28, 553/85, 580/26, 580/1, 553/33, 621/23, 553/25, 553/69, 553/3, 580/12, 553/16, 553/17, 
553/18, 553/38, 553/39, 22/4, 519/12, 519/46, 519/20, 621/3  
st.p.č. 42/1, 128 
k.ú. Dašice p.p.č. 2167/2 
Na základě zrušení vedlejších řadů nově nebudou stavbou dotčeny některé pozemky, které ve stavebním 
povolení byly uváděny jako dotčené. Jedná se o pozemky v k.ú. Kostěnice: st. 168, p.p.č. 54/4, 54/5, 
553/28, 553/77, 580/13, 650, 116/3, 124/2, 124/3, 124/4, 553/20 a 553/59 a v k.ú. Dašice p.p.č. 2347/1 
Souřadnice: zač. změny  X: 1 065 082,72  Y: 638 599,97 
         konec změny X: 1 063 457,95  Y: 637 808,44 

Jedná se o dokumentaci změn stavby před dokončením, které byly vyvolány novými skutečnostmi, 
které vznikly od doby vydání stavebního povolení do doby podání žádosti o změnu stavby před 
dokončením. Jedná se především o změnu části gravitační stoky B na tlakovou stoku Ba, změny délek 
některých stok, zrušení některých gravitačních stok, změny dotčených pozemků vyvolaných 
rozdělením pozemků a také změny materiálu potrubí u gravitačních stok. 
IO 01 Splašková kanalizace 
Gravitační splašková kanalizace 
Níže je uvedena tabulka s délkami jednotlivých gravitačních stok a to jak z dokumentace pro stavební 
povolení, tak i nový návrh: 

 Nový návrh Délky dle DSP Rozdíl  
  DN 250 DN 300 DN 250 DN 300  

 
Stoka A 561,7 485,9 661,5 467,0 -80,9 m 
Stoka A1  182,1  182,0 +0,1 m 
Stoka A1-1 38,0  38,0  0,0 m 
Stoka A2 97,0  97,0  0,0 m 
Stoka A3 0,0  5,1  -5,1 m 
Stoka A3a 0,0  7,4  -7,4 m 
Stoka A4 0,0  5,2  -5,2 m 
Stoka A5 0,0  17,0  -17,0 m 
Stoka A6 0,0  6,4  -6,4 m 
Stoka A7 0,0  31,0  -31,0 m 
Stoka A8 0,0  7,0  -7,0 m 
Stoka A9 0,0  7,3  -7,3 m 
Stoka A10 0,0  6,5  -6,5 m 
Stoka A11 0,0  7,0  -7,0 m 
Stoka A12 0,0  7,0  -7,0 m 
Stoka A13 0,0  7,3  -7,3 m 
Stoka A14 0,0  3,8  -3,8 m 
Stoka A15 0,0  3,7  -3,7 m 
Stoka A16 0,0  7,0  -7,0 m 
Stoka A17 170,2  170,2  0,0 m 
Stoka A18 110,0  110,0  0,0 m 
Stoka A19 0,0  4,4  -4,4 m 
Stoka A20 87,0  87,0  0,0 m 
Stoka B 0,0 166,8 150,1 308,0 -291,3 m 
Stoka B1  214,7  207,0 +7,7 m 
Stoka B1-1 31,0  31,0  0,0 m 
Stoka B1-2 121,0  121,0  0,0 m 
Stoka B1-2a 42,0  42,0  0,0 m 



 

Stoka B1-3 0,0  4,3  -4,3 m 
Stoka B1-4 0,0  3,9  -3,9 m 
Stoka B1-5 0,0  11,0  -11,0 m 
Stoka B1-6 0,0  20,0  -20,0 m 
Stoka B1-7 79,0  79,0  0,0 m 
Stoka B2 31,4  23,0  +8,4 m 
Stoka C 123,2 7,5 132,2 7,5 -9,0 m 
Stoka C1 98,0 87,8 102,3 87,8 -4,3 m 
Stoka C1-1 0,0  6,5  -6,5 m 
Stoka C1-2 0,0  4,3  -4,3 m 
Stoka C2 0,0  6,0  -6,0 m 
Stoka C3 0,0  3,0  -3,0 m 
Stoka D  978,9  1089,9 -111,0 m 
Stoka D1 0,0  4,5  -4,5 m 
Stoka D2 0,0  4,0  -4,0 m 
Stoka D3 0,0  4,5  -4,5 m 
Stoka D4 0,0  4,0  -4,0 m 
Stoka D5  77,1  77,1 0,0 m 
Stoka D6 0,0  4,7  -4,7 m 
Stoka D7 246,0  246,0  0,0 m 
Stoka D8 0,0  4,7  -4,7 m 
Stoka D9 0,0  5,7  -5,7 m 
Stoka D10 63,8  64,0  -0,2 m 
BP1  46,0  43,6 +2,4 m 
BP2  12,9  11,7 +1,2 m 
BP3  9,2  9,2 0,0 m 
CELKEM 1899,3 2268,9 2378,5 2490,8 -701,1 m 

V projektové dokumentaci pro stavební povolení bylo navrženo potrubí z PVC SN 8, nyní je veškeré 
potrubí gravitačních stok navrženo z hladkého plného polypropylenu SN 12 dle ČSN EN 1852-1. 
Oproti stavebnímu povolení byla výrazně zkrácena stoka A, která byla původně navržena až k vrátnici 
firmy AGROSPOL (st.p.č. 151) naproti hřbitovu. Na základě jednání se zástupci této firmy při zpracovávání 
dokumentace „Splašková kanalizace Kostěnice – kanalizační přípojky“ bylo rozhodnuto, že vrátnice 
nebude napojena na splaškovou kanalizaci a je proto možné stoku A zkrátit. Stoka A nově končí na p.p.č. 
580/12 naproti pozemku p.č. 393/3, na který byla v rámci akce „Splašková kanalizace Kostěnice – 
kanalizační přípojky“ navržena kanalizační přípojka pro plánovaný sběrný dvůr. 
Prodloužení stoky B1 je dáno požadavkem osadit česlicový koš do ČSOV 1, čímž došlo k úpravě stok A a B 
tak, aby byly spojeny ještě před čerpací stanicí (nutnost jednoho přítoku do ČSOV). Tím došlo i k úpravě 
trasy stoky B u obecního úřadu a na ní napojené stoky B1. 
Stoka B2 byla oproti stavebnímu povolení drobně prodloužena v rámci stejného pozemku tak, aby bylo 
možné gravitační napojení nemovitostí č.p. 165 a 170. 
Koncová část stoky C navržená v rámci DSP byla nahrazena kanalizační přípojkou a stoka C je tedy oproti 
stavebnímu povolení zkrácena o 9,0 m. 
Koncová část stoky C1 navržená v rámci DSP byla nahrazena kanalizační přípojkou a stoka C1 je tedy 
oproti stavebnímu povolení zkrácena o 4,3 m. 
Stoka D byla v rámci stavebního řízení povolena až za železniční přejezd u č.p. 91 tak, aby bylo možné 
napojení č.p. 91 na gravitační kanalizaci. Na základě požadavku investora akce bylo rozhodnuto, že bude 
stoka D zkrácena a nově bude končit na p.p.č. 519/20 před č.p. 141. Naopak bude prodloužen výtlak V3, 
do kterého bude nově napojena tlaková přípojka od č.p. 91. 
Ve stavebním řízení byla povolena stoka D10 jako rekonstrukce stávají kanalizace. Při podrobném 
průzkumu pro akci „Splašková kanalizace Kostěnice – kanalizační přípojky“ bylo zjištěno napojení                                                                                              
dešťových vod do této kanalizace a je proto navržena nová stoka podél stávající kanalizace. Dotčené 
pozemky se nemění a zůstává prakticky stejná i délka kanalizační stoky D10. 



 

Oproti stavebnímu povolení byly odstraněny všechny vedlejší řady, do kterých nejsou v rámci akce 
„Splašková kanalizace Kostěnice – kanalizační přípojky“ navrženy alespoň dvě kanalizační přípojky. 
Odstraněny tedy byly stoky A3, A3a, A4, A5, A6, A7, A8, A9, A10, A11, A12, A13, A14, A15, A16, A19, B1-3, 
B1-4, B1-5, B1-6, C1-1, C1-2, C2, C3, D1, D2, D3, D4, D6, D8 a D9. Všechny tyto stoky byly buď nahrazeny 
domovními přípojkami, nebo odstraněny bez náhrady (v případě, že domovní přípojka vede jinudy). 
Na základě zkrácení stok A a B a zrušení výše uvedených vedlejších řadů došlo k tomu, že nově nebudou 
stavbou dotčeny některé pozemky, které ve stavebním povolení byly uváděny jako dotčené. Jedná se o 
pozemky v k.ú. Kostěnice: st. 168, 54/4, 54/5, 553/28, 553/77, 580/13, 650, 116/3, 124/2, 124/3, 124/4, 
553/20 a 553/59. 

Tlaková kanalizace 
Oproti stavebnímu povolení byla výrazně zkrácena gravitační stoka B. Koncová část této stoky je nyní 
nahrazena tlakovou stokou „Ba“. Návrh tlakové kanalizace v tomto místě byl navržen na základě výsledků 
inženýrsko-geologického průzkumu, kdy se zjistila velmi vysoká hladina podzemní vody a riziko stržení 
této vody při ukládání potrubí v otevřené rýze. Potrubí tlakové kanalizace bude ukládáno pomocí řízeného 
protlaku a navíc v menších hloubkách než gravitační kanalizace a tím se ovlivnění hladiny podzemní vody 
minimalizuje – bude ovlivněna pouze při provádění, kdy budou nutné startovací jámy a také stavební 
jámy pro napojení jednotlivých nemovitostí na hlavní řad. 
Hlavní řad tlakové kanalizace je navržen z potrubí PE 100 RC d110/6,6 mm SDR 17 s ochranným pláštěm 
z PP, které odpovídá typu 3 dle klasifikace PAS 1075. Délka tlakové stoky Ba je 239,1 m. Na tuto stoku 
budou pak pomocí elektro T-kusů napojeny vedlejší řady zakončené domovními čerpacími stanicemi u 
jednotlivých nemovitostí. Níže je uveden výpis vedlejších řadů z potrubí PE 100 d50/4,6 mm SDR 11: 

Číslo popisné Délka vedlejšího řadu (m) 
18 5,4 
19 0,9 
20 1,8 

190 2,1 
193 7,1 
23 6,9 
66 1,9 

CELKEM 26,1 m 

Na konci každého vedlejšího řadu bude osazena prefabrikovaná čerpací stanice DN 1000 s odstředivým 
čerpadlem. 
Pro číslo popisné 21 je čerpací stanice a vedlejší řad tlakové kanalizace navržen v rámci akce „Splašková 
kanalizace Kostěnice – kanalizační přípojky“. 

Kanalizační výtlaky 
Kanalizační výtlaky jsou navrženy z potrubí PE 100 RC SDR 17. Níže je uvedena tabulka s délkami 
jednotlivých výtlaků a to jak z dokumentace pro stavební povolení, tak i nový návrh: 

 Nový návrh Délky dle DSP 
Rozdíl 

 d90 d110 d90 d110 
Výtlak V1 321,4  317,8  +3,6 
Výtlak V2  826,7  708,6 +118,1 
Výtlak V3 357,1  246,2  +110,9 
CELKEM 678,5 826,7 564,0 708,6 +232,6 

Změna délky trasy výtlaku V1 je dána upřesněním umístění ČSOV 1. Umístění ČSOV 1 bylo upřesněno na 
základě požadavku osadit do čerpací stanice česlicový koš, kvůli čemuž je nutné přivést do čerpací stanice 
pouze jeden přítok. Z tohoto důvodu byla před ČSOV 1 navržena ještě spojná šachta, ve které dojde ke 
spojení stok A a B a následně všechny odpadní vody přitékají z této šachty do ČSOV. 
Na základě požadavku VAK Pardubice, a.s. bylo změněno zaústění výtlaku V2. Návrh v rámci DSP počítal 
se zaústěním do koncové šachty stávající kanalizace v Dašicích u č.p. 385. Nově je zaústění navrženo o cca 
120 m dále v křižovatce ulic Žižkova a 28. října. Délka výtlaku V2 je tedy delší a to přesně o 118,1 m. 
Jak již bylo popsáno výše, byla zkrácena stoka D a naopak prodloužen výtlak V3. Výtlak je oproti 
vydanému stavebnímu povolení delší o 110,9 m a naopak stoka D o 111,0 m kratší. 



 

Navrhované změny stavby jsou rozděleny do 14 částí: 
Změna 1 – Změna umístění a velikosti čerpací stanice ČSOV 1 
Změna 2 – Změna velikosti ČSOV 3 
Změna 3 – Zvýšení nivelety dna Stoky A 
Změna 4 – Úprava trasy stoky A mezi KŠ8 až KŠ12 
Změna 5 – Zkrácení stoky A 
Změna 6 – Náhrada části gravitační stoky B tlakovou kanalizací 
Změna 7 – Změna trasy stoky B mezi KŠ205 a KŠ207 
Změna 8 – Prodloužení stoky B2 
Změna 9 – Úprava stoky D10 
Změna 10 – Zkrácení stoky D, prodloužení výtlaku V3 
Změna 11 – Změna místa zaústění výtlaku V2 
Změna 12 – Odstranění vedlejších stok 
Změna 13 – Odstranění IO 02 a PS 01 
Změna 14 – Odstranění bezvýkopové rekonstrukce stávající kanalizace v Žižkově ulice v Dašicích 
Všechny změny jsou popsány a zakresleny v projektové dokumentaci, která je součástí tohoto 
rozhodnutí o změně stavby před dokončením. 

Kvůli upřesnění požadavků budoucího provozovatele byla navržena nová vystrojení jednotlivých 
čerpacích stanic. 
Strojní části ČSOV 
Elektro části ČSOV 
Domovní čerpací stanice u tlakové kanalizační stoky Ba 

Podle ustanovení § 15 odst. 3 vodního zákona a § 115 odst. 1 stavebního zákona  

s t a n o v u j e 
povinnosti a podmínky pro provedení změny stavby: 

1. Stavba bude provedena podle předložené projektové dokumentace zpracované a ověřené Ing. 
Luborem Dítě, firma Multiaqua s.r.o., Veverkova 1343, 500 02 Hradec Králové v srpnu 2018, 
ČKAIT 0602230. Případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení 
vodoprávního úřadu. 

2. Před zahájením zemních prací zajistí stavebník v zájmovém území vytyčení veškerých podzemních 
inženýrských, energetických a telekomunikačních sítí u jejich provozovatelů a po dobu výstavby 
zabezpečí zhotovitel stavby ochranu sítí před poškození. 

3. Při provádění stavby bude zajištěno dodržování bezpečnostních předpisů a předpisů o ochraně 
zdraví při práci, zejména nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a 
ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky a nařízení 
vlády č. 591/2006 Sb., o minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na 
staveništích.  

4. S odpady, které vzniknou během stavby, bude nakládáno v souladu s ustanovením zákona 
č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých zákonů. Odpady lze využívat nebo odstraňovat 
pouze na zařízeních k tomu účelu odsouhlasených, ve smyslu ust. § 14 odst. 1 zákona 
č. 185/2001 Sb. o odpadech v pozdějším znění. 

5. Stavba bude prováděna stavebním podnikatelem, který při její realizaci zabezpečí odborné vedení 
provádění stavby stavbyvedoucím. Název a sídlo stavebního podnikatele oznámí stavebník 
stavebnímu úřadu před zahájením prací. 

6. Stavbou dotčené pozemky budou uvedeny do řádného technického stavu. Stavba bude 
prováděna tak, aby nedocházelo ke škodám na sousedních pozemcích a stavbách. Budou  
zajištěny přechody a přejezdy v nejnutnější míře. 

7. Zahájení prací v ochranných pásmech stávajících podzemních sítí bude nahlášeno 
provozovatelům sítí 15 dní předem, zemní práce v ochranných pásmech podzemních sítí budou 
prováděny ručně, pracovníci provádějící zemní práce v ochranných pásmech podzemních sítí 
budou prokazatelně seznámeni s polohou těchto sítí, případné poškození bude neprodleně 
oznámeno správci poškozené sítě. 



 

8. Dojde-li při provádění zemních prací k odrytí sítí, bude přizván zástupce správce sítě ke 
kontrole. 

9. Při provádění prací musí být dodrženy stanoviska dotčených orgánů, která jsou v plném znění 
nedílnou součástí dokladové části projektové dokumentace a vztahující se k povolovaným 
objektům: 
- Budou dodrženy podmínky závazného stanoviska Drážního úřadu, Wilsonova 300/8, Praha 

2 ze dne 21.11.2018, č.j. DUCR-68085/18/Bn. 
- Budou dodrženy podmínky závazného stanoviska Správy železniční dopravní cesty, státní 

organizace, oblastní ředitelství Hradec Králové ze dne 12.12.2018, č.j. 30839/2018-SŽDC-
OŘ HKR-ÚT. 

- Stanovisko dotčeného orgánu na úseku požární ochrany ze dne 28.11.2018 pod čj.: HSPA-
7-802/2018-Ča. Hasičský záchranný sbor Pardubického kraje v souladu s ustanovením § 31 
odst. 1 písm. b) zákona č.133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů 
(dále jen „zákon o PO“), posoudil v rozsahu  požárně bezpečnostního hlediska předloženou 
projektovou dokumentaci výše uvedené stavby. K výše uvedené dokumentaci vydává 
v souladu s ustanovením § 31 odst. 4 zákona o PO souhlasné závazné stanovisko. 

Stanoviska a vyjádření účastníků řízení, která jsou v plném znění nedílnou součástí dokladové 
části projektové dokumentace a vztahující se k povolovaným objektům: 

- Bude dodrženo vyjádření společnosti Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s. ze dne 
03.12.2018, zn. č. Ja/2018/v,k/836, zejména: 
 Do navržené kanalizace nebudou připojovány zdroje balastních a dešťových vod a dále 

odpadní vody se specifickým znečištěním (technologické vody, silážní šťávy apod.) – 
stokový systém je určen pouze pro odvádění splaškových vod z domácností a jim 
podobných (živnosti, občanská a technická vybavenost). 

 Ke stokám a ČSOV bude zajištěna přístupnost pro techniku provozovatele. Přístup na 
soukromé a zaplocené pozemky bude ošetřen věcným břemenem (oprávnění pro obec 
a provozovatele). 

 Návrh kanalizace bude koordinován s návrhem kanalizačních přípojek (samostatná 
dokumentace). 

 Vystrojení vzdušníkových a kalníkových šachet bude provedeno z armatur a prvků 
určených pro splaškovou kanalizaci. 

 V rámci stavby bude zajištěna účast techniků VAK při kontrolních dnech. Před 
zahájením stavby bude na vstupní schůzce dohodnuta spolupráce zhotovitele, 
investora a VAK Pardubice, a.s. při realizaci stavby. 

 Stavba bude po dokončení geodeticky zaměřena podle směrnice VAK a zpracuje se 
dokumentace skutečného provedení. 

- Bude dodrženo vyjádření společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. ze dne 
16.11.2018 pod č.j. 783481/18. Při realizaci stavby dojde ke střetu se sítí elektronických 
komunikací společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s.  

- Bude dodrženo vyjádření společnosti ČEZ Distribuce, a.s. ze dne 10.12.2018 pod zn. č. 
1101390349. Při realizaci stavby dojde ke střetu s energetickým zařízením nebo jeho 
ochranným pásmem: podzemní vedení NN, nadzemní vedení VN, el. stanice. 

- Budou dodrženy podmínky společnosti GridServices, s.r.o. ze dne 23.11.2018, pod č.j. 
5001827320. Při realizaci stavby dojde ke styku s plynárenskými zařízeními a to: STL a NTL 
plynovody a přípojky, elektropřípojka pro regulaci plynu, blokové regulační zařízení. 

- Budou dodrženy podmínky Správy a údržby silnic Pardubického kraje ze dne 11.12.2018 
pod č. j. SUSPK/9007/2018: 
 Změnou stavby nebudou dotčeny nové pozemky oproti stavebnímu povolení. 
 Budou dodrženy podmínky stanoviska k PD pro stavební povolení č.j. 

SUSPK/4391/2014 ze dne 15.08.2018. 
- Bude respektováno stanovisko Povodí Labe, státní podnik ze dne 17.12.2018, č.j. 

PVZ/18/47145/Ka/0. 
10. Po celou dobu výstavby budou stávající komunikace udržovány ve sjízdném stavu, jakékoliv 

znečištění bude neprodleně odstraněno. 



 

11. Zelené plochy, dotčené v průběhu provádění stavebních prací budou po jejich ukončení uvedeny 
do původního stavu. 

12. Při závěrečné kontrolní prohlídce stavby bude doložen doklad o nezávadné likvidaci odpadů ze 
stavby a přebytečné zeminy. 

13. K závěrečné kontrolní prohlídce stavby stavebník opatří mimo jiné zaměření skutečného 
provedení stavby, ze kterého musí být zřejmé, na kterých pozemcích se stavba nachází. 

14. Stavba může být užívána pouze na základě vydaného kolaudačního souhlasu! 

V ostatních částech zůstává předmětné vodoprávní povolení nezměněno. 

Odůvodnění: 
Žadatel, tj. Obec Kostěnice, Kostěnice 8, 530 02 Pardubice zastoupen na základě plné moci firmou 
Multiaqua s.r.o., Veverkova 1343, 500 02 Hradec Králové, požádal dne 18.01.2019 Magistrát města 
Pardubic, odbor životního prostředí o změnu stavby před dokončením, spočívající ve změně vodních 
děl:  

IO 01 Splašková kanalizace 
IO 02 Stavební úpravy na ČOV Dašice – zrušeny touto změnou 

SO 01 Elektropřípojky k ČS OV 
PS 01 Doplnění technologie na ČOV Dašice – zrušeno touto změnou stavby 

PS 02 Elektročásti ČSOV – nahrazuje původní MaR a dálkový přenos dat 
PS 03 Strojní části ČSOV – nový provozní soubor oproti DSP 

to v rámci stavby: Splašková kanalizace Kostěnice. 
Stavba byla povolena rozhodnutím Magistrátu města Pardubic ze dne 14. 11. 2014 č. j. 
OŽP/VOD/53170/14/St (právní moc 22. 12. 2014), jehož platnost byla prodloužena rozhodnutími téhož 
úřadu č. j. OŽP/VOD/82188/16/St ze dne 22. 12. 2016 (právní moc 19. 1. 2017) a dále pod 
č.j. OŽP/VOD/99952/18/St ze dne 23. 11. 2018 (právní moc 12. 12. 2018). 
K žádosti o povolení změny stavby před dokončením byla doložena projektová dokumentace zpracovaná 
oprávněným projektantem zahrnující dle doložené souhrnné technické zprávy celkem 14 dílčích změn 
oproti ověřené projektové dokumentaci. Dílčí změna č. 11 řeší změnu zaústění výtlaku V2 do kanalizace 
města Dašice. V technické zprávě se konstatuje, že na základě požadavku budoucího provozovatele 
kanalizace, společnosti Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s., je výtlak V2 oproti původnímu projektu 
prodloužen až do křižovatky ulic Žižkova a 28. října v Dašicích. Odpadní vody budou dále odváděny 
prostřednictvím kanalizační sítě města Dašice na ČOV Dašice. Odvádění odpadních vod do kanalizační sítě 
města Dašice a na ČOV Dašice je řešeno i stavebním povolením z roku 2014. Podle tohoto stavebního 
povolení je však výtlak V2 napojen na kanalizaci města Dašice bezprostředně na začátku zástavby v ulici 
Žižkova ve směru od Kostěnic. Nově projednávanou změnou by výtlak V2 byl delší o 118,1 m v zástavbě 
města Dašice.  
Součástí předloženého projektu byla dokladová část obsahující stanovisko společnosti Vodovody a 
kanalizace Pardubice, a.s., ze dne 03. 12. 2018, stanoviska správců sítí, společné vyjádření odboru 
životního prostředí Magistrátu města Pardubic, závazné stanovisko s podmínkami Magistrátu města 
Pardubic, oddělení odpadů a ovzduší, vyjádření Krajského úřadu Pardubického kraje z hlediska souladu s 
Plánem rozvoje vodovodů a kanalizací Pardubického kraje, stanovisko Magistrátu města Pardubic, orgánu 
státní památkové péče, sdělení odboru dopravy Magistrátu města Pardubic, stanovisko Správy a údržby 
silnic Pardubického kraje, závazné stanovisko Drážního úřadu jako drážního správního úřadu s 
podmínkami, souhrnné stanovisko Správy železniční dopravní cesty, stanovisko Povodí Labe, státní 
podnik, závazné stanovisko Hasičského záchranného sboru Pardubického kraje, vyjádření Krajské 
hygienické stanice Pardubického kraje, plná moc pro společnost Multiaqua s.r.o. a souhlasy vlastníků 
pozemků s umístěním stavby na jejich pozemcích vyznačené na výřezech z koordinačního situačního 
výkresu z projektové dokumentace. Dokladová část však neobsahovala souhlas města Dašice s 
prodloužením výtlaku V2 na pozemku parc. č. 2167/2 v k.ú. Dašice, který je v majetku města Dašice. Ve 
spise je doložena smlouva o uzavření smlouvy budoucí o zřízení práva věcného břemene k pozemkům 
č. 2462/1 a 2167/2 uzavřená mezi obcí Kostěnice a městem Dašice ze dne 22. 7. 2011.  



 

Dopisem ze dne 04. 02. 2019 vyzval vodoprávní úřad žadatele k zaplacení správního poplatku. Potvrzení o 
jeho zaplacení bylo do spisu doloženo dne 11. 02. 2019.  
Dne 11. 02. 2019 vydal vodoprávní úřad rozhodnutí č.j. MmP 14010/2019, kterým byla podle § 118 odst. 
1 stavebního zákona povolena změna stavby „Splašková kanalizace Kostěnice“. Rozhodnutí bylo s 
odkazem na ustanovení § 115 odst. 11 vodního zákona vydáno bez předchozího oznámení o zahájení 
řízení. Rozhodnutí bylo vyvěšeno na úřední desce Magistrátu města Pardubic, obce Kostěnice a města 
Dašice. Účastníkům řízení podle § 109 písmeno a) c) a d) stavebního zákona bylo doručeno jednotlivě. 
Proti vydanému rozhodnutí se dopisem ze dne 20. 02. 2019 odvolalo město Dašice (doručeno 25. 02. 
2019). Jako důvod odvolání byl chybějící souhlas města Dašice s napojením plánované stavby splaškové 
kanalizace pro obec Kostěnice do stávající kanalizační stoky v ulici Žižkova v Dašicích. Odvolatel uvádí, že 
kanalizační stoka v ulici Žižkova je ve vlastnictví města Dašice. Dále uvádí, že v současné době společnost 
Vodovody a kanalizace, a. s., není ani provozovatelem předmětné kanalizační stoky v ulici Žižkova, neboť 
dne 29. 01. 2018 obdrželo město Dašice z jeho strany výpověď smlouvy o nájmu a provozování 
kanalizace.  
Dne 06. 03. 2019 se konalo jednání za účasti žadatele, města Dašice a vodoprávního úřadu města 
Pardubic. Ani na tomto jednání nebylo dosaženo dohody o možném prodloužení výtlaku V2. Bylo však 
dohodnuto, že ve sporném úseku bude provedena kamerová zkouška stávající kanalizace.  
Dne 08. 03. 2019 obdržel vodoprávní úřad města Pardubic dopis města Dašice č. j. OMaSSÚ/0462/19/Le, 
ve kterém se město Dašice vyjadřuje tak, že do doby vypracování a vyhodnocení kamerové prohlídky 
kanalizační stoky v ulici Žižkova v Dašicích „pozastavuje výše uvedené odvolání“.  
Opatřením ze dne 13. 03. 2019 č. j. MmP 27328/2019 vodoprávní úřad v souladu s § 82 odst. 2 správního 
řádu seznámil účastníky řízení s podaným odvoláním a poskytl jim lhůtu pro vyjádření se k podanému 
odvolání.  
Dne 25. 03. 2019 obdržel vodoprávní úřad dopis Mgr. Jany Zwyrtek Hamplové, Olomoucká 36, 789 85 
Mohelnice, IČ 43989667, ve kterém sděluje, že k tomuto dni převzala právní zastoupení města Dašice ve 
věci spisu OŽP/VOD/7215/St „Splašková kanalizace Kostěnice“. Zároveň sděluje, že originál plné moci a 
vyjádření se k odvolání zašle do 29. 03. 2019, a to z důvodu data převzetí zastoupení a dále z toho 
důvodu, že je do 27. 03. 2019 v pracovní neschopnosti.  
Dne 09. 04. 2019 byl Magistrátu města Pardubic doručen další dopis od Mgr. Jany Zwyrtek Hamplové ze 
dne 02. 04. 2019, označený jako „Vyjádření se a doplnění odvolání“. 
Dopisem ze dne 06. 05. 2019 č.j. MmP 48137/2019 předal vodoprávní úřad předložené odvolání spolu se 
spisovou dokumentací Krajskému úřadu Pardubického kraje (doručeno dne 07. 05. 2019). Zároveň se 
vodoprávní úřad dopisem ze dne 06. 05. 2019 č.j. MmP 48118/2019 vyjádřil k podanému odvolání. 
Vodoprávní úřad uvedl, že při vydávání rozhodnutí, kterým se povoluje změna stavby před dokončením 
stavby „Splašková kanalizace Kostěnice“, vycházel z doložených podkladů a dokladů, ze smluv uzavřených 
při vydávání stavebního povolení v roce 2014 a z pravomocného územního povolení k této stavbě. Jelikož 
se změna stavby před dokončením nedotkla nových pozemků a vlastnických práv nad rámec uzavřených 
dohod a smluv, rozhodl vodoprávní úřad bezodkladně v souladu s § 115 odst. 11 vodního zákona. 
Vodoprávní úřad uvádí, že společnost Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s., již není provozovatelem 
kanalizace, neboť dne 29. 01. 2018 obdrželo město Dašice z jeho strany výpověď smlouvy o nájmu a 
provozování kanalizace. Vodoprávní úřad je toho názoru, že podání odvolání je výsledkem dlouhodobých 
neshod mezi městem Dašice a společností Vodovody a kanalizace Pardubice, a. s. 
Odvolací orgán, Krajský úřad Pardubického kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, oddělení 
vodního hospodářství, uvedené rozhodnutí zrušil rozhodnutím č.j. KrÚ 39916/2019 ze dne 03.06.2019, 
sp.zn. SpKrÚ 35170/2019/OŽPZ OVH, a věc vrátil vodoprávnímu úřadu Magistrátu města Pardubic 
k novému projednání a rozhodnutí. 
Vodoprávní úřad po provedeném odvolacím řízení odvolacím orgánem a dle právního názoru odvolacího 
orgánu, jímž je vodoprávní úřad v dalším řízení vázán, zjistil, že předložená žádost nemá předepsané 
náležitosti podle § 118 stavebního zákona a neposkytuje dostatečný podklad pro posouzení záměru. 
Žadatel byl proto dne 26.06.2019 vyzván k doplnění žádosti o potřebné údaje ve smyslu podaného 
odvolání a oznámil pokračování řízení č.j. MmP 67951/2019 a zároveň s touto výzvou rozhodl usnesením 
o přerušení řízení do 15.10.2019. 



 

Stavebník v zastoupení na základě plné moci firmou Multiaqua s.r.o., Veverkova 1343, 500 02 Hradec 
Králové podal dne 02.10.2019 žádost o pokračování řízení v souladu s ust. § 141 správního řádu. Byl 
uzavřen smír mezi městem Dašice a obcí Kostěnice, jehož písemná podoba byla doložena současně 
s podanou žádostí. 

Žádost byla doložena závaznými stanovisky, stanovisky, rozhodnutími, souhrnnými vyjádřeními, 
vyjádřeními a souhlasy a všemi povinnými doklady podle ustanovení podle §118 stavebního zákona. 

Vodoprávní úřad v řízení ověřil, že změny povolovaných vodních děl nebudou v rozporu s veřejnými zájmy 
a se zájmy chráněnými vodním zákonem, posoudil projektovou dokumentaci, dokladovou část, vyjádření 
účastníků řízení a dotčených orgánů a na základě výsledku vodoprávního řízení rozhodl změnu stavby 
povolit. 

Vodoprávní úřad vychází pouze z podkladů ve spise založených, což jsou zejména stanoviska dotčených 
orgánů, která jsou kladná a garantují soulad stavby se zvláštními právními předpisy, podle kterých tyto 
orgány hájí veřejné zájmy. 

Projektovou dokumentaci stavby zpracoval a ověřil Ing. Lubor Dítě, firma Multiaqua s.r.o., Veverkova 
1343, 500 02 Hradec Králové v srpnu 2018, ČKAIT 0602230. 

Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí: 
Účastníci se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili. 

Poučení účastníků: 
Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení podat podle ustanovení § 81 odst. 1 a § 83 odst. 1 zák. č. 
500/2004 - správní řád odvolání, 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 Pardubického kraje se sídlem v Pardubicích, 
Komenského nám. č.p.125, Pardubice, podáním učiněným u Magistrátu města Pardubic, odboru 
životního prostředí.  
Odvolání se podává v počtu účastníků řízení + 1 stejnopisů. Nepodá-li účastník potřebný počet 
stejnopisů, vyhotoví je na jeho náklady Magistrát města Pardubic. Podané odvolání má v souladu 
s ustanovením § 85 odst. 1 správního řádu odkladný účinek. Odvolání jen proti odůvodnění je 
nepřípustné. 

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. 

Poplatek: 
Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích položky 18 odst. 5) ve výši  
1000,- Kč byl zaplacen dne 11.02.2019. 

 

Ing. Miroslav Míča 
vedoucí odboru       
      

Otto Sigmund 

v zastoupení        „otisk úředního razítka“ 

 

 

 

 

 



 

Toto oznámení musí být vyvěšeno nejméně po dobu 15 dnů na úřední internetové desce Magistrátu 
města Pardubic, na úřední desce odboru životního prostředí Magistrátu města Pardubic a na úředních 
deskách místně příslušných úřadů městských obvodů a obecních úřadů. Vývěsní lhůta začíná den 
následující po dni vyvěšení, sejmutí vyhlášky je možné následující pracovní den po posledním dni vývěsní 
lhůty. Žádáme o vyvěšení této vyhlášky neprodleně po jejím obdržení po dobu 15 dnů způsobem 
v místě obvyklým (jen obdržení se nepočítá). Zároveň žádáme o následné navrácení tohoto oznámení po 
15-ti dnech s uvedením data vyvěšení a sejmutí odboru životního prostředí, oddělení vodního 
hospodářství, Magistrátu města Pardubic.   

 

 

Rozhodnutí – vyhláška zveřejněna dne…………………….. 

Rozhodnutí – vyhláška sejmuta dne………………………… 

Podpis a razítko orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí rozhodnutí:  
 
 
 
 
 
K vyvěšení na úřední desku, elektronickou desku: 
Obecní úřad Kostěnice 
Městský úřad Dašice 
Magistrát města Pardubic 

 

Obdrží: 

Účastníci řízení ve věci stavebního povolení podle § 109 zák. č. 183/2006 Sb. (stavební zákon) v platném 
znění 

Účastníci řízení dle § 109 písm. a) stavebního zákona: 
1. Obec Kostěnice, Kostěnice 8, 530 02 Pardubice, doručuje se: Multiaqua s.r.o., Veverkova 1343, 

500 02 Hradec Králové – zmocněnec 

Účastníci řízení dle § 109 písm. c) a d) stavebního zákona: 
2. Svatoň Zbyněk Ing., č. p. 21, 53002 Kostěnice 
3. Svatoňová Petra Ing., č. p. 21, 53002 Kostěnice 
4. Žáček Pavel, č. p. 20, 53002 Kostěnice 
5. Žáčková Marie, č. p. 20, 53002 Kostěnice 
6. Polák Miloslav, č. p. 19, 53002 Kostěnice 
7. Poláková Jaroslava, č. p. 19, 53002 Kostěnice 
8. Zahrádko Jiří, č. p. 170, 53002 Kostěnice 
9. Zamastilová Iveta, Štenclova 307, 53303 Dašice 
10. Žáček Pavel, č. p. 190, 53002 Kostěnice 
11. Lorenc Čestmír, č. p. 29, 53002 Kostěnice 
12. Lorencová Jana, č. p. 29, 53002 Kostěnice 
13. Krátký František, č. p. 34, 53002 Kostěnice 
14. Krátká Marie, č. p. 34, 53002 Kostěnice 
15. Jelínek František, č. p. 33, 53002 Kostěnice 
16. Jelínková Bohuslava, č. p. 33, 53002 Kostěnice 
17. Hájek Jan, Smetanova 135, 533 53 Pardubice – Ohrazenice 
18. Douda Tomáš, č. p. 133, 53002 Kostěnice 
19. Novotná Jana, č. p. 133, 53002 Kostěnice 
20. Kaplanová Marie, č. p. 34, 53373 Uhersko 
21. Kettnerová Regina, Rosická 145, Polabiny, 53009 Pardubice 
22. Lacina Ladislav Ing., č. p. 132, 53002 Kostěnice 



 

23. JEDNOTA, spotřební družstvo v Pardubicích, 17. listopadu 235, Zelené Předměstí, 53002 Pardubice 
24. Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Dlážděná 1003/7, Nové Město, 11000 Praha 1 
25. Občanská a bytová výstavba s.r.o., Bratranců Veverkových 680, Zelené Předměstí, 53002 Pardubice 
26. České dráhy, a.s., nábřeží Ludvíka Svobody 1222/12, Nové Město, 11000 Praha 1 
27. Správa a údržba silnic Pardubického kraje, Doubravice 98, 533 53 Pardubice 
28. Povodí Labe, státní podnik, Víta Nejedlého 951, 500 03 Hradec Králové 
29. Vodovody a kanalizace Pardubice a.s., Teplého 2014, 530 02 Pardubice 
30. ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín IV – Podmokly 
31. GridServices, s.r.o., Plynárenská 499/1, 602 00 Brno – Zábrdovice 
32. Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Olšanská 2681/6, 130 00 Praha 3 – Žižkov 
33. Město Dašice, Komenského 25, 533 03 Dašice   

Účastníci řízení dle § 109 písm. e) stavebního zákona (veřejnou vyhláškou): 
34. Vlastníci pozemků k.ú. Kostěnice p.p.č. 580/11, 252/7, 252/3, 410/15, 451/9, 425/3, 425/2, 

451/6, 433/2, 433/6, 425/1, 433/4, 434/4, 437/1, 442/2, 435/4, 435/2, 571/3, 571/4, 571/2, 
247/1, 69/2, 64/1, 664, 80/1, 243/4, 243/3, 79/1, 44/2, 46/3, 48, 44/3, 43, 663, 37, 32, 35/2, 
29/1, 29/2, 29/3, 553/31, 553/90, 553/63, 553/62, 553/81, 553/86, 21/1, 553/82, 25/2, 26, 22/1, 
22/2, 17/1, 16/3, 16/2, 553/98, 14, 553/13, 507/14, 507/6, 507/2, 15/3, 503/4, 18/1, 19/1, 107, 
111/1, 109, 108, 111/2, 112/9, 112/3, 115/7, 112/8, 112/2, 559/6, 112/7, 112/5, 559/3, 619/4, 
113/4, 115/32, 113/1, 115/12, 115/26, 115/23, 115/24, 115/6, 13/1, 115/36, 553/100, 553/101, 
553/61, 29/4, 87/11, 87/12, 500, 501/1, 659, 507/9, 7/2, 553/79, 553/80, 553/78, 553/89, 6/1, 
6/2, 1/3, 553/88, 609/2, 621/5, 621/6, 554/5, 621/26, 621/27, 554/3, 554/4, 519/13, 519/14, 
519/15, 519/32, 519/30, 519/28, 519/37, 519/47, 519/36, 519/4, 519/43, 519/45, 544/3, 519/5, 
541/4,  541/3,  621/30,  621/25,  518/5,  621/31,  513/2,  518/2,  513/4,  513/5,  542/15,  544/19,  
 
541/11, 542/16, 541/10, 542/15, 541/9, 541/13, 519/9, 541/12, 541/15, 541/6, 542/6, 542/7, 
118/2, 558/1, 544/18, 544/5, 544/16, 544/17, 125/1, 644/24;  
k.ú. Kostěnice st.p.č. 117, 63, 64, 65, 66, 20/1, 20/2, 22, 23, 30, 31/2, 33/1, 35, 36, 70, 39/1, 
40/1, 40/2, 3/1, 3/2, 4/2, 41, 42/2, 42/4, 98, 45, 46, 48, 139, 71, 59, 60, 61, 80, 226, 53, 54, 57, 
79/1, 122, 126, 127, 142, 143, 144, 146, 147, 298, 99/1, 130/1, 130/2, 130/3, 101, 102, 103, 104, 
105, 106, 108, 109, 110, 115, 123, 125, 182, 183, 184, 244; 
k.ú. Moravanský p.p.č. 431/1; 
k.ú. Dašice p.p.č. 1140/5, 1137/16, 1153/13, 1137/7, 2167/13, 2167/19  

Dotčené orgány: 
35. Hasičský záchranný sbor Pardubického kraje, Teplého 1526, 530 02 Pardubice 
36. Drážní úřad, Wilsonova 300/8, 121 06 Praha 2 
37. Městský úřad Dašice, Komenského 25, 533 03 Dašice    
38. Obecní úřad Kostěnice, č. p. 8, 53002 Kostěnice, doručuje se: Multiaqua s.r.o., Veverkova 1343, 

500 02 Hradec Králové – zmocněnec 
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