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ROZHODNUTÍ
Výroková část:
Městský úřad Vysoké Mýto, 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, kterou dne
14.12.2010 podala
Obec Stradouň, IČ 00270962, 538 63 Stradouň 98 (dále jen "žadatel"), a na základě tohoto posouzení:
I.

Podle § 8 odst. 1 písm. c) vodního zákona
vydává povolení

k vypouštění odpadních vod z ČOV Stradouň do vod povrchových – vodního toku Svařeňka (dále jen
"nakládání s vodami") na místě:
Název kraje
Název obce
Identifikátor katastrálního území
Název katastrálního území
Pozemek parc.č. dle evidence katastru nemovitostí
Číselný identifikátor vodního toku
Název vodního toku
Číslo hydrologického pořadí a podpořadí
Říční km vodního toku
Přímé určení polohy (souřadnice X, Y)

Pardubický
Stradouň
755800
Stradouň
739/31 v k.ú. Stradouň
10185445
Svařeňka
1-03-02-065
1,705
1070136, 627031
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v tomto rozsahu:
Druh vypouštěných vod (Č 07)
Druh recipientu (Č 08)
Průměrné povolené
Maximální povolené
Maximální měsíční povolené
Roční povolené
Počet měsíců v roce, ve kterých se vypouští
Počet dnů v roce, ve kterých se vypouští
Časové omezení platnosti povolení
Údaje o povolené jakosti vypouštěných vod
a) BSK5 t/r
b) CHSKCr t/r
c) NL t/r
a) BSK5 Hodnota "p"
a) BSK5 Hodnota "m"
b) CHSKCr Hodnota "p"
b) CHSKCr Hodnota "m"
c) NL Hodnota "p"
c) NL Hodnota "m"
d) N-NH4 Hodnota "p"
d) N-NH4 Hodnota "m"
g) Pcelk Hodnota "p"
g) Pcelk Hodnota "m"

splaškové
vodní tok
0,52 l/s
0,78 l/s
2025 m3/měs.
24300 m3/rok
12
365
31.08.2022
0,24 t/r
1,31 t/r
0,33 t/r
15 mg/l
20 mg/l
80 mg/l
120 mg/l
20 mg/l
30 mg/l
1 mg/l
5 mg/l
5 mg/l
7 mg/l

II. Stanoví povinnosti a podmínky pro nakládání s vodami:
1. Doba povoleného nakládání s vodami: do 31.08.2022.
2. Na odtoku z ČOV bude trvale a průběžně měřeno množství vypouštěných vod zařízením
s ověřenou správností měření. Naměřené hodnoty budou 1 x za 3 měsíce zaznamenány a
uchovány pro potřeby evidence, vyhodnocení a kontroly.
3. Kontrola ukazatelů kvality vypouštěných odpadních vod pro posouzení souladu s hodnotami “p“
a „“m“, bude prováděna v četnosti 1 x za 3 měsíce na odtoku z ČOV. Rozbory budou zajištěny
oprávněnou laboratoří. Jedná se o dvouhodinový směsný vzorek získaný sléváním osmi
objemově stejných dílčích vzorků v intervalu 15 minut. Kontrolní profil pro odběr vzorků
vypouštěných splaškových odpadních vod je na výtoku z ČOV. Sledovány budou ukazatele
BSK5 ( ČSN EN 1899-1 ), CHSKCr ( TNV 757520 ), NL ( ČSN EN 872 ), N-NH4 ( ČSN EN
ISO 14911 ), Pcelk ( ČSN EN ISO 6878 ) a N-NO3 ( ČSN EN ISO 10304-2 ).
4. Výsledky měření ( množství a jakosti vypouštěných odpadních vod ) budou vždy za každý
uplynulý rok předloženy Městskému úřadu ve Vysokém Mýtě, odboru životního prostředí a
Povodí Labe, státní podnik, Hradec Králové v termínu do 31.01. následujícího roku, jako
tabelární přehled množství vypouštěných odpadních vod a přehled výsledků předepsaných
rozborů včetně vyhodnocení ročního bilančního množství vypouštěného znečištění
v limitovaných i sledovaných ukazatelích.
5. Likvidace přebytečných kalů bude zabezpečena v souladu s platnými legislativními předpisy.

III. Podle § 15 vodního zákona
vydává stavební povolení
ke stavbě vodního díla:
Kanalizace a ČOV Stradouň (dále jen "stavba").
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Údaje o místu předmětu rozhodnutí:
Název kraje
Název obce
Identifikátory katastrálních území
Názvy katastrálních území
Číselný identifikátor vodního toku
Název vodního toku
Čísla hydrologického pořadí
Říční km vodního toku (konec stavby)
Název vodního díla

Pardubický
Stradouň
755800
Stradouň
10185445
Svařeňka
1-03-02-065
1,705 km
Kanalizace a ČOV Stradouň

Stavba Kanalizace a ČOV Stradouň je situována na pozemcích parc.č. st. 39, st. 59/1, st. 85, st. 89/1, st.
90/1, st. 90/2, st. 101, st. 108, st. 114, st. 115, 5, 7, 10/5, 49/1, 129/3, 132, 423/4, 608/3, 608/5, 609/1,
609/2, 611, 642/1, 651/9, 652/4, 657/2, 657/3, 657/4, 658/2, 670/1, 671/1, 671/5, 672/1, 672/2, 672/8,
672/11, 672/16, 672/18, 672/27, 672/29, 672/46, 672/47, 672/48, 674, 675, 676/1, 676/2, 676/5, 676/6,
679/1, 679/2, 716, 718/1, 739/6, 739/8, 739/29, 739/31, 739/40, 739/42, 739/43, 747 v katastrálním území
Stradouň.
Stavba sestává z níže uvedených stavebních objektů a provozních souborů:
SO 01 -Stoková síť
Sběrač "A" - 1. část v celkové délce 229,21 m z trub PVC DN 250
Sběrač "A" - 2. část v celkové délce 887,84 m z trub PVC DN 250
Sběrač "A1" v celkové délce 754,12 m z trub PVC DN 250
Sběrač "A1-1" v celkové délce 3,00 m z trub PVC DN 250
Sběrač "A1-2" v celkové délce 7,00 m z trub PVC DN 250
Sběrač "A1-3" v celkové délce 17,00 m z trub PVC DN 250
Sběrač "A1-4" v celkové délce 30,00 m z trub PVC DN 250
Sběrač "A2" v celkové délce 13,00 m z trub PVC DN 250
Sběrač "A3" v celkové délce 13,00 m z trub PVC DN 250
Sběrač "A4" v celkové délce 23,20 m z trub PVC DN 250
Sběrač "A5" v celkové délce 19,41 m z trub PVC DN 250
Sběrač "A6" v celkové délce 15,57 m z trub PVC DN 250
Sběrač "A7" v celkové délce 5,10 m z trub PVC DN 250
Sběrač "A8" v celkové délce 8,00 m z trub PVC DN 250
Sběrač "A9" v celkové délce 5,00 m z trub PVC DN 250
Sběrač "A10" v celkové délce 9,00 m z trub PVC DN 250
Sběrač "A11" v celkové délce 22,31 m z trub PVC DN 250
Sběrač "A12" v celkové délce 14,00 m z trub PVC DN 250
Sběrač "A13" v celkové délce 16,00 m z trub PVC DN 250
Sběrač "A14" v celkové délce 27,00 m z trub PVC DN 250
Sběrač "A15" v celkové délce 24,20 m z trub PVC DN 250
Sběrač "B" v celkové délce 241,92 m z trub PVC DN 250
Sběrač "C" v celkové délce 39,01 m z trub PVC DN 250
Sběrač "C1" v celkové délce 36,74 m z trub PVC DN 250
Výtlak "V1" v celkové délce 218,30 m z trub PE DN 80
Výtlak "V2" v celkové délce 12,97 m z trub PE DN 80
Výtlak "V3" v celkové délce 14,42 m z trub PE DN 32
Výtlak "V4" v celkové délce 395,41 m, z toho z trub PE DN 80 v délce 185,83 m,
z trub PE DN 50 v délce 145,46 m a z trub PE DN 32 v délce 64,12 m
Výtlak "V5" v celkové délce 52,01 m z trub PE DN 32
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Výtlak "V6" v celkové délce 24,14 m z trub PE DN 32
Výtlak "V7" v celkové délce 22,93 m z trub PE DN 32
Výtlak "V8" v celkové délce 18,45 m z trub PE DN 32
Výtlak "V9" v celkové délce 31,05 m z trub PE DN 32
Výtlak "V10" v celkové délce 29,31 m z trub PE DN 32
Výtlak "V11" v celkové délce 28,34 m z trub PE DN 32
Výtlak "V12" v celkové délce 113,09 m, z toho z trub PE DN 50 v délce 60,17 m
a z trub PE DN 32 v délce 52,92 m
Výtlak "V13" v celkové délce 95,11 m z trub PE DN 32
Výtlak "V14" v celkové délce 16,58 m z trub PE DN 32
Výtlak "V15" v celkové délce 15,01 m z trub PE DN 32
Přečerpávací šachta PČS 1
Přečerpávací šachta PČS 2
SO 03 -ČOV
SO 03.1 - Sdružené nádrže
SO 03.2 - Provozní domek
SO 03.3 - Spojovací potrubí, svozová jímka
SO 03.4 - ČOV - Uskladňovací plocha ( kalové pole )
SO 03.8 - ČOV - Elektro ( stavební, hromosvod, uzemnění )
PS 01 -ČOV - strojní část
PS 02 -ČOV - elektro + MaR
IV. Stanoví povinnosti a podmínky pro provedení stavby:
1. Stavba vodního díla bude provedena podle schválené projektové dokumentace, kterou zpracovala
firma EVČ s.r.o., IČ 13582275, se sídlem Arnošta z Pardubic 676, 530 02 Pardubice ( Milan
Michálek, ČKAIT 0700776 ) v měsíci listopadu 2010 a měsíci březnu 2011; případné změny
nesmí být provedeny bez předchozího povolení vodoprávního úřadu.
2. Při provádění stavby vodního díla je nutno dodržet předpisy týkající se bezpečnosti práce a
technických zařízení, zejména zákona č. 309/2006 Sb., o požadavcích bezpečnosti práce a
ochrany zdraví a nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na
bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích.
3. Před zahájením zemních prací zajistí investor prostorové vytýčení stavby oprávněnou osobou.
4. Před zahájením zemních prací investor zajistí vytýčení inženýrských sítí a zařízení a v průběhu
stavby zabezpečí, dle podmínek a požadavků vlastníků a správců podzemních sítí a zařízení,
jejich ochranu před poškozením. K žádosti o vydání kolaudačního souhlasu bude předložen
doklad o provedené kontrole podzemního vedení před záhozem výkopu ve správě ČEZ
Distribuce, a.s., RWE Distribuční služby, s.r.o. a Telefónica O2 Czech Republic, a.s.
5. Při závěrečné kontrolní prohlídce bude předložen přehled odpadů, které vznikly stavební činností,
jejich množství a způsob využití nebo odstranění ( doklady o likvidaci ).
6. Kanalizační potrubí, vedoucí v souběhu s vodotečí Svařeňka, nebude umístěno blíže jak 2,00 m
od břehové hrany. Přechody kanalizace přes vodní tok budou zabezpečeny tak, aby správce toku
mohl pojíždět těžkou mechanizací v korytě bez omezení. Správci toku ( Povodí Labe, státní
podnik ) bude předloženo geodetické zaměření přechodů vodoteče ( výškové a polohopisné ). Na
obou březích budou osazeny kovové sloupky v ose trasy podchodu pod vodotečí.
7. Zahájení stavby bude s týdenním předstihem oznámeno na Povodí Labe, státní podnik – závod
Pardubice.
8. Stavba bude provedena právnickou nebo fyzickou osobou oprávněnou k provádění příslušných
stavebních prací jako předmětu své činnosti.
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9. V souladu s ustanovením § 6 vyhlášky č. 526/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení
stavebního zákona ve věcech stavebního řádu, oznámí stavebník vodoprávnímu úřadu termín
zahájení stavby, název a sídlo stavebního podnikatele, který bude stavbu provádět.
10. Zhotovitel stavby před zahájením prací v silnici I/17 ( v silničním pozemku ) požádá Krajský úřad
Pardubického kraje, odbor dopravy, silničního hospodářství a investic, o vydání rozhodnutí na
zvláštní užívání silnice – provádění stavebních prací. K žádosti bude doložen souhlas
majetkového správce silnic I. třídy – Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správy Pardubice.
11. Pozemky dotčené stavbou budou uvedeny do původního stavu.
12. Termín zahájení stavby bude v předstihu oznámen vlastníkům, popř. nájemcům zemědělských
pozemků.
13. Práce budou prováděny v době vegetačního klidu nebo po sklizni.
14. Před zahájením prací bude provedena skrývka kulturní vrstvy zeminy v tl. 0,20 m, zemina bude
využita na zbytku pozemku, který bude nadále zemědělsky obhospodařován tak, aby nedošlo ke
změně odtokových poměrů v území.
15. Případný narušený meliorační systém bude na náklady investora uveden do původního stavu.
16. Termín zahájení stavby bude oznámen orgánu ochrany ZPF ( Městský úřad Vysoké Mýto, odbor
životního prostředí ).
17. Nebude znemožněn nebo omezen přístup do přilehlých lesních porostů.
18. Vodoprávnímu úřadu bude oznámeno dokončení stavby, včetně úpravy terénu, za účelem
provedení závěrečné kontrolní prohlídky stavby.
19. Stavba může být užívána pouze na základě kolaudačního souhlasu.
20. Stavba bude provedena do 31.12.2015.
Účastníci řízení (§ 27 odst. 1 správního řádu):
- Obec Stradouň, IČ 00270962, 538 63 Stradouň 98
Účel užívání povolené stavby vodního díla:

Odvádění a čištění splaškových odpadních vod v obci Stradouň.
Odůvodnění:
Dne 14.12.2010 podal žadatel žádost o povolení k nakládání s vodami a o stavební povolení na výše
uvedenou stavbu, uvedeným dnem bylo zahájeno vodoprávní řízení.
Vzhledem k tomu, že žádost nebyla doložena všemi povinnými doklady podle ustanovení § 3c a § 6
vyhlášky č. 432/2001 Sb., o dokladech žádosti o rozhodnutí nebo vyjádření a o náležitostech povolení,
souhlasů a vyjádření vodoprávního úřadu v platném znění, vodoprávní úřad vodoprávní řízení přerušil
usnesením ze dne 19.01.2011, č.j. 44852/2011OZP-3 a dále usnesením ze dne 02.05.2011, č.j.
44852/2011/OZP-5 a vyzval žadatele, aby svoji žádost doplnil.
Poté podle ustanovení § 115 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní
zákon), ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů,
oznámil příslušný vodoprávní úřad zahájení vodoprávního řízení všem známým účastníkům řízení i
dotčeným správním úřadům veřejnou vyhláškou ze dne 26.06.2012, č.j.: 44852/2010/OZP-8, kterou bylo
stanoveno i ústní jednání spojené s místním šetřením na den 09.08.2012 s upozorněním, že na námitky,
které nebudou sděleny nejpozději při ústním jednání (místním šetření), nebude možno, podle ustanovení
§ 115 odst. 8 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění
pozdějších předpisů, brát zřetel.
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.
Vodoprávní úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů
ve výroku uvedených.
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Účastníci řízení (§ 27 odst. 2 správního řádu):
- Zdeňka Vopařilová, Stradouň č.p. 25, 538 63 Chroustovice
- Jaromír Vaňous, Stradouň č.p. 14, 538 63 Chroustovice
- Jitka Vaňousová, Stradouň č.p. 14, 538 63 Chroustovice
- RSDr. František Tomášek, Stradouň č.p. 46, 538 63 Chroustovice
- Vlasta Tomášková, Stradouň č.p. 46, 538 63 Chroustovice
- Alena Podlesná, Smilova č.p. 352, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice 2
- František Matoušek, Stradouň č.p. 17, 538 63 Chroustovice
- Věra Matoušková, Stradouň č.p. 17, 538 63 Chroustovice
- Miloslav Jirsák, Stradouň č.p. 45, 538 63 Chroustovice
- Irena Burešová, Tolstého č.p. 1063/21, Vršovice, 101 00 Praha 101
- Libuše Říhová, Stradouň č.p. 103, 538 63 Chroustovice
- Lukáš Zamiška, Stradouň č.p. 109, 538 63 Chroustovice
- Rudolf Vopařil, Stradouň č.p. 84, 538 63 Chroustovice
- Robert Talácko, Jiřího z Poděbrad č.p. 185, Pražské Předměstí, 566 01 Vysoké Mýto
- Vlasta Šrůtová, Vinary č.p. 73, 538 63 Chroustovice
- Jaroslava Špringrová, Vraclav č.p. 125, 565 42 Vraclav
- Emilie Říhová, Stradouň č.p. 93, 538 63 Chroustovice
- Radka Kárníková, Stradouň č.p. 29, 538 63 Chroustovice
- Marie Muchová, Stradouň č.p. 29, 538 63 Chroustovice
- Miroslava Modráčková, Rumunská č.p. 363, Studánka, 530 03 Pardubice 3
- Jaroslav Nudzík, Stradouň č.p. 70, 538 63 Chroustovice
- Vlasta Nudzíková, Stradouň č.p. 70, 538 63 Chroustovice
- Jaroslav Lukas, Stradouň č.p. 24, 538 63 Chroustovice
- Anežka Lukasová, Stradouň č.p. 24, 538 63 Chroustovice
- Olga Korečková, Kozojedy č.p. 73, Lány, 537 01 Chrudim 1
- Hana Jirsáková, Stradouň č.p. 45, 538 63 Chroustovice
- Miloslav Hašek, Stradouň č.p. 10, 538 63 Chroustovice
- Jiří Fuksa, Stradouň č.p. 42, 538 63 Chroustovice
- Květoslava Fuksová, Stradouň č.p. 42, 538 63 Chroustovice
- Ludmila Cinková, Bělehradská č.p. 312, Polabiny, 530 09 Pardubice 9
- Josef Mlíka, Vraclav č.p. 106, 565 42 Vraclav
- Jiří Dlouhý, Stradouň č.p. 67, 538 63 Chroustovice
- Ladislav Dlouhý, Gagarinova č.p. 378, Polabiny, 530 09 Pardubice 9
- Josef Dubec, Vysokomýtská č.p. 318, 534 01 Holice v Čechách
- Povodí Labe, státní podnik, Víta Nejedlého č.p. 951/8, Slezské Předměstí, 500 03 Hradec Králové 3
- Správa a údržba silnic Pardubického kraje, Doubravice č.p. 98, 533 53 Pardubice 19
- Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci č.p. 546/56, Nusle, 140 00 Praha 4
- Lesy České republiky, s.p., Lesní správa Choceň, Pernerova č.p. 75, 565 01 Choceň 1
- RWE Distribuční služby,s.r.o., Plynárenská č.p. 499, 657 02 Brno 2
- ČEZ Distribuce,a.s.,, Teplická č.p. 874, 405 02 Děčín 4
- Telefónica O2 Czech Republic,a.s., Za Brumlovkou č.p. 266, 140 22 Praha 4 - Michle
Poučení účastníků:
Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu
Pardubického kraje podáním u zdejšího správního orgánu.
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.
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.
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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.
otisk úředního razítka

Ing. Stanislava Jetmarová
vedoucí odboru životního prostředí

Poplatek:
Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích položky 17 odst. 1 písm. i) ve výši
3000 Kč byl zaplacen.

Upozornění!
Vyvěšení této vyhlášky okamžitě po jejím obdržení po dobu 15-ti dnů ( v souladu s ustanovením § 25,
odst. 2 a 3 zákona č. 500/2004 Sb. o správním řádu ) způsobem v místě obvyklým zajistí Městský úřad
Vysoké Mýto a Obecní úřad Stradouň. Současně žádáme uvedené úřady o navrácení této vyhlášky
s uvedením dne vyvěšení a sejmutí ( razítko a podpis orgánu ).

Obdrží:
účastníci (dodejky)
- Obec Stradouň, Stradouň č.p. 98, 538 63 Chroustovice
dotčené orgány státní správy:
- Krajský úřad Pardubického kraje, odbor dopravy, Komenského nám. č.p. 125, 532 11 Pardubice
- Městský úřad Vysoké Mýto, odbor dopravních agend, Jiráskova č.p. 179, 566 32 Vysoké Mýto
- Městský úřad Vysoké Mýto odbor stavební úřad, B.Smetany 92, 566 32 Vysoké Mýto
- Policie České republiky, Dopravní inspektorát, Tvardkova č.p. 1191, 562 27 Ústí nad Orlicí
- Krajská hygienická stanice Pardubického kraje, Smetanova č.p. 1390, 562 01 Ústí nad Orlicí 1
- Hasičský záchranný sbor Pardubického kraje, Třebovská č.p. 5, Hylváty, 562 03 Ústí nad Orlicí 3
- Obecní úřad Stradouň, Stradouň č.p. 98, 538 63 Chroustovice
- Městský úřad Vysoké Mýto, B. Smetany 92, 566 32 Vysoké Mýto

