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                                    VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA       
                                                      

R o z h o d n u t í

                                                              Výroková část

     Městský úřad Polička, Palackého náměstí 160, 572 01 Polička, jako vodoprávní úřad  
věcně příslušný podle ustanovení § 104 odst. 2 písm. c) a ustanovení § 106 odst. 1 zákona č. 
254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších 
předpisů s působností speciálního stavebního úřadu podle ustanovení § 15 odst. 4 vodního 
zákona a podle ustanovení § 15 odst. 1, písm. d) zákona č. 183/2006 Sb., o územním 
plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů a místně příslušný 
správní orgán podle ustanovení § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších 
předpisů, 

účastníkovi řízení (dle ust. § 27 odst. 1 správního řádu), kterým je:
Obec Pustá Kamenice, Pustá Kamenice 64, 569 82 Borová u Poličky, IČO 002 77 231
                                                                v zastoupení 
Ing. Radka  Gregora, Počítky 18, 591 01 Žďár nad Sázavou 1, IČO 657 52 503

I.                                                                  vydává

Podle ustanovení § 8, odstavec 1, písm. c) zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně
některých zákonů (vodní zákon) v platném znění, 

                                                povolení k nakládání s vodami

k vypouštění odpadních vod do vod povrchových z čistírny odpadních vod (dále pouze ČOV)
na hraně poz. p. č. 757/32 a poz. p. č. 1323/3 v katastrálním území Pustá Kamenice (736821),
v kraji Pardubickém, okrese Svitavy, obci Pustá Kamenice, v povodí vodního toku
Kamenická Voda, IDVT 10185462, č.h.p. 1-03-03-052, ř. km. 4,750,  HGR 6530 
Kutnohorské krystalinikum a Železné hory

v kvalitě:
Ukazatel         přípustné hodnoty „p“                maximální hodnoty „m“        
                                   (mg/l-1)                                           (mg/l-1)                             (t/rok-1)          
CHSKCr 110                                                 170                                   1,80                                  

BSK5                30                                                   50                                   0,40

NL                40                                                   60                                   0,55              

v množství : prům. 0,7 l/s-1,  max. 3,3 l/s-1,   max. 1880 m3 /měs.-1,  22 876 m3 /rok-1
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Hodnoty „p“ jsou hodnoty zjišťované ve dvouhodinovému směsnému vzorku získanému 
sléváním 8 objemově stejných dílčích vzorků odebíraných v intervalu 15 minut, hodnoty „m“ 
jsou hodnoty maximální.
Hodnoty „p“ – přípustné koncentrace , které mohou být překročeny v povolené míře dle 
hodnot uvedených v příloze č. 5 k NV č. 61/2003 Sb..
Hodnoty „m“ - maximální koncentrace, které jsou nepřekročitelné.      
                                                
Povolení se uděluje za těchto podmínek:
1. Kontrola jakosti vypouštěných odpadních vod bude zjišťována dvouhodinovým směsným 
vzorkem, s odběrem vzorku přímo v šachtě 0.2 umístěné na odtoku za Parshallovým žlabem
v četnosti 1x za 4 měsíce. 
2. Odběr těchto kontrolních vzorků i provádění analýz vzorků bude provedeno akreditovanou 
laboratoří.
3.Mimo limitovaných ukazatelů bude sledován Pcelk. dle ČSN EN ISO 6878, N-NH4

+ dle ČSN 
EN ISO 14911, N-NO3 dle ČSN EN  ISO 10304-2.  Pro posouzení účinnosti čištění stejným 
způsobem bude sledována také jakost odpadní vody na přítoku do ČOV.
4.Měření množství vypouštěných odpadních vod bude prováděno v Parshallově žlabu P2 
ultrazvukovou měřící sondou osazenou v plastové šachtě na odtokovém potrubí z ČOV 
(jehož správnost měření musí být ověřena).Výsledky měření v četnosti 1x za měsíc budou 
zaznamenávány a uchovávány pro účely evidence, vyhodnocení a kontroly. 
5.ČOV bude provozována podle provozního řádu ČOV.
6.Výsledky rozborů budou předávány v četnosti 1 x za  rok příslušnému vodoprávnímu úřadu
a příslušnému správci povodí, kterým je Povodí Labe, s.p., Víta Nejedlého 951, 503 03 
Hradec Králové.

Povolení k nakládání s vodami bude časově omezeno do 31.12.2018.

II.                                                                  vydává

podle ustanovení § 15 odst. 1  zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů 
(vodní zákon) v platném znění a podle ustanovení § 115 zákona č. 183/2006 Sb., o územním 
plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů a podle
ustanovení § 5 a 6 vyhlášky č. 526/2006 sb., kterou se provádějí některá ustanovení 
stavebního zákona ve věcech stavebního řádu,

stavební povolení

k provedení stavby vodního díla s názvem
                                  „Kanalizace a ČOV v obci Pustá Kamenice“
(dále pouze „stavba“).

Stavba bude probíhat na pozemcích v zastavěném území obce Pustá Kamenice, 
v katastrálním území Pustá Kamenice a částečně v katastrálním území Rychnov. Přesný výčet 
pozemků dotčených stavbou je uveden v Příloze č. 1, která tvoří nedílnou součást tohoto 
rozhodnutí. Uvedení vlastníci dotčených pozemků jsou zároveň účastníky řízení podle § 27 
odst. 2 správního řádu.
Stavba se nachází v katastrálním území Pustá Kamenice (736821) a Rychnov (744085), 
v kraji Pardubickém, okrese Svitavy, obci Pustá Kamenice, v povodí vodního toku 
Kamenická Voda, IDVT 10185462, č.h.p. 1-03-03-052, HGR 6530 Kutnohorské 
krystalinikum a Železné hory.

Základní údaje o povolované stavbě:



Spisová značka: MP/16133/2013/06              - 3 -      
Číslo jednací: MP/01596/2014/OÚPRaŽP/RK                                                                                                                                             

1.Účel stavby: Vybudování nové kanalizační sítě pro celou obec a vybudování ČOV.

2.Druh vodního díla: Kanalizační  stoka a ČOV dle  § 55  odst. 1 písm. c)  vodního zákona. 

3.Stavba se člení na následující stavební objekty:
SO 01 Kanalizace a veřejné části přípojek (odboček)
SO 02 Čistírna odpadních vod – stavební část
SO 03 Čistírna odpadních vod – technická část

Technické provedení stavby bude následující:
Soustava: Kanalizační síť obce Pustá Kamenice obsahující stoky A, A.1, A.2, A.B, A.B-1, 
A.B-2, A.C, A.C-1, A.C-2, A.C-3, A.D, A.D-1, A.D-2, A.D-3, A.E, A.F, B, B.A, B.B, B.C, 
O a ČOV.
Kapacita čistírny odpadních vod  je 450 EO.
Kanalizace je gravitační o celkové délce 5 261 m, výtlačný řad je délky 241 m, čerpací 
stanice – 1 ks.
Výustní objekt z ČOV Pustá Kamenice bude v ř. km. 4,750 na levém břehu.

III.                                                     stanovuje podmínky
pro provedení vodního díla:

1.Stavba bude provedena podle projektové dokumentace ověřené ve vodoprávním řízení, 
kterou zpracoval Ing. RADEK GREGOR, Počítky 18, kanc. Horní 2299/36, 591 01 Žďár nad 
Sázavou, IČO 657 52 503, zakázka č. 112/2012, zodp. projektant Ing. Radek Gregor 
autorizovaný inženýr pro stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství, ČKAIT –
0700720. Případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení vodoprávního 
úřadu.
2.Při provádění stavby budou dodrženy základní technické požadavky pro vodní díla a 
obecné technické požadavky na stavební konstrukce vodních děl podle vyhlášky č. 590/2002 
Sb., o technických požadavcích pro vodní díla, ve znění pozdějších předpisů, v platném 
znění. 
3.Před započetím stavebních prací žadatel zabezpečí vytýčení všech podzemních vedení a 
zařízení v obvodu staveniště. Jejich ochranu, provádění zemních prací v jejich blízkosti a 
případné přeložení zajistí podle příslušných norem a předpisů za odborného dohledu správců 
(vlastníků) vedení a zařízení.
4.Realizací stavby nesmí dojít ke znečištění podzemních a povrchových vod.
5.Veškerá případná manipulace se závadnými látkami musí být prováděna tak, aby bylo 
zabráněno nežádoucímu úniku závadných látek do půdy nebo jejich nežádoucímu smísení 
s odpadními nebo srážkovými vodami.
6.Využití pozemků sousedících se stavbou ke vstupu případně k přejezdu techniky bude 
předem projednáno a odsouhlaseno s vlastníkem tohoto pozemku.
7.Na pozemcích sousedících se stavbou nebude skladován žádný materiál, popř. zemina a 
dále nebudou na těchto pozemcích prováděny žádné výkopové práce.
8.V případě jakéhokoli poškození pozemků sousedících se stavbou, žadatel, popř. stavebník 
uvede tyto pozemky na své náklady do odpovídajícího stavu.
9.Při provádění stavby musí být dodrženy následující požadavky dotčených orgánů státní 
správy a správců inženýrských sítí:
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9.1.Budou splněny podmínky vyjádření, které vydala Správa a údržba silnic Pardubického 
kraje,  úsek majetkové  správy  a  prognózy,  T. G. Masaryka 985,  570 01 Litomyšl dne 
14.05.2013 pod zn.: SUSPK/2419/2013 zastupující Pardubický kraj, Komenského náměstí 
125, 530 02 Pardubice, které je nedílnou součástí projektové dokumentace (kapitola D. –
Dokladová část).
9.2.Budou splněny podmínky vyjádření, které vydala Správa a údržba silnic Pardubického 
kraje,  oddělení majetkové správy Chrudim dne 18.06.2013 pod zn.: SUSPk 2486/2013
zastupující Pardubický kraj, Komenského náměstí 125, 530 02 Pardubice, které je nedílnou 
součástí projektové dokumentace (kapitola D. – Dokladová část). 
9.3.Budou splněny podmínky souhrnného stanoviska, které vydala Správa železniční 
dopravní cesty, s. o., U Fotochemy 259/1, 501 01 Hradec Králové dne 15.07.2013 pod zn.: 
9856/2013-OŘ HKR/S, které je nedílnou součástí projektové dokumentace (kapitola D. –
Dokladová část).  
9.4.Budou splněny podmínky vyjádření, které vydala spol. ČEZ Distribuce, a.s., Děčín 4, 
Děčín IV – Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02 dne 13.05.2013 pod zn.: 1053867632, 
které je nedílnou součástí projektové dokumentace (kapitola D. – Dokladová část).  
9.5.Budou splněny podmínky vyjádření, které vydala spol. RWE Distribuční služby, s.r.o., 
Plynárenská 499/1, 657 02 Brno dne 20.05.2013 pod zn.: 5000787615, které je nedílnou 
součástí projektové dokumentace (kapitola D. – Dokladová část).  
9.6.Budou splněny podmínky vyjádření, které vydala spol. VHOS, a.s., Nádražní 6, 571 01 
Moravská Třebová dne 21.05.2013 pod zn.: Ing.MN/2013/1206, které je nedílnou součástí 
projektové dokumentace (kapitola D. – Dokladová část).  
9.7.Budou splněny podmínky vyjádření, které vydala spol. Telefónica 02 Czech Republic, 
a.s., Za Brumlovkou 266/2, 140 22  Praha 4 dne 06.05.2013 pod č.j.: 573966/13, které je 
nedílnou součástí projektové dokumentace (kapitola D. – Dokladová část).
9.8.Budou splněny podmínky vyjádření, které vydala spol. ČD-Telematika a.s., Pernerova 
2819/2a, 130 00 Praha 3 dne 29.05.2013 pod zn.: 10254/2013-0, které je nedílnou součástí 
projektové dokumentace (kapitola D. – Dokladová část).
9.9.Budou splněny podmínky závazného stanoviska, které vydala Správa CHKO Žďárské 
vrchy, Brněnská 39, 591 01 Žďár nad Sázavou dne 03.06.2013 pod č.j.: 1834/ZV/2013, které 
je nedílnou součástí projektové dokumentace (kapitola D. – Dokladová část).
9.10.Budou splněny podmínky vyjádření, které vydal Národní památkový ústav, územní 
odborné pracoviště v Pardubicích, Zámek 5, 531 16 Pardubice dne 14.05.2013 pod č.j. NPU-
361/33893/2013/TC, které je nedílnou součástí projektové dokumentace (kapitola D. –
Dokladová část).
9.11.Budou splněny podmínky vyjádření, které vydalo Krajské ředitelství policie 
Pardubického kraje, územní odbor Svitavy, Dopravní inspektorát, Purkyňova 2, 568 14 
Svitavy dne 05.06.2013 pod č.j.: KRPE-38012-1/ČJ-2013-170906, které je nedílnou součástí 
projektové dokumentace (kapitola D. – Dokladová část) a budou splněny podmínky 
závazného stanoviska, které vydalo Krajské ředitelství policie Pardubického kraje, územní 
odbor Svitavy, Dopravní inspektorát, Purkyňova 2, 568 14 Svitavy dne 03.07.2013 pod č.j.: 
KRPE-51318-1/ČJ-2013-170906, které je nedílnou součástí projektové dokumentace 
(kapitola D. – Dokladová část).
9.12.Budou splněny podmínky souhlasu ke zřízení stavby, které vydal Drážní úřad, sekce 
stavební, Wilsonova 300/8, 121 06 Praha 2 dne 24.07.2013 pod zn.: MP-SOP1153/13-2/So
DUCR-40567/13/So, který je nedílnou součástí projektové dokumentace (kapitola D. –
Dokladová část).
9.13.Budou splněny podmínky vyjádření Městského úřadu Polička, odboru dopravy, 
Palackého náměstí 160, 572 01 Polička ze  dne  10.06.2013  vedeného  pod číslem jednacím: 
MP/10824/2013/OD/OST39/B,  které  je nedílnou součástí projektové dokumentace (kapitola
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D. – Dokladová část).
9.14.Budou splněny podmínky závazného stanoviska Městského úřadu Polička, odboru 
územního plánování, rozvoje a životního prostředí, Palackého náměstí 160, 572 01 Polička ze 
dne 15.07.2013 vedeného pod č.j.: MP/13180/2013/OÚPRaŽP/Bs, které je nedílnou součástí 
projektové dokumentace (kapitola D. – Dokladová část).
10.Budou splněny podmínky stanoviska správce vodního toku, kterým jsou Lesy ČR, s.p., 
Správy toků – oblast povodí Labe, Přemyslova 1106, 501 68 Hradec Králové (detašované 
pracoviště Svitavy, Vančurova 1, 568 02 Svitavy), ze dne 28.08.2013 č.j.
LCR953/003861/2013 vztažené ke stavebnímu povolení  cit.:
„- Jednotlivá křížení budou provedena dle přeložené projektové dokumentace (hloubkové 
uložení 1 m včetně chráničky, stranové  min. 3 m od přelivné hrany VT ve stejné výškové 
nivelitě), křížení budou ve dně a  březích ochráněna kamennou rovnaninou.
-Shybky budou vzdáleny od přelivné hrany VT minimálně 2 m.
-Výustní objekt bude opevněn dle projektové dokumentace, stoka bude ochráněna v délce 6 
m od přelivné hrany VT, bude též ochráněn protisvah výustě proti vzniku nátrží a eroze břehu 
(např. kamennou rovnaninou), celý objekt bude ohraničen závěrným pasem s nulovou 
výškou.
-Výustní objekt kanalizační stoky bude v majetku vlastníka stavby (investora) a Lesy České 
republiky, s.p., neponesou zodpovědnost za poškození tohoto výustního objektu vlivem 
klimatických činitelů a za případné potíže v odtoku vlivem zvýšeného ukládání sedimentu a 
za poškození nebo omezení funkčnosti v důsledku klimatických vlivů na výtoku nebo při 
zvýšených průtocích.
-Výkopek z výkopové rýhy nebude ukládán do toku a na přelivnou hranu, aby nebyl 
splavován povrchovou vodou do toku, aby nezmenšoval zátopovou oblast a nenavyšoval 
terén.
-Přebytečný výkopek a stavební zbytky budou v blízkosti VT odklizeny v pruhu minimálně 6 
m od přelivné hrany VT.
-Stavbou nesmí být změněny odtokové poměry vodoteče.
-Nejpozději před vydáním kolaudačního souhlasu bude předložen geodetický zákres (pasport 
stavby) včetně dotčení námi spravované vodoteče, popisu hloubkové uložení a použití 
ochránění vašich sítí a vlastní kanalizační stoky.“
11.Pozemky dotčené stavbou budou uvedeny do odpovídajícího stavu.
12.Komunikace využívané ke stavebním pracím budou pravidelně čištěny a udržovány 
v řádném stavu tak, aby nedocházelo k ohrožení bezpečnosti silničního provozu.
13.Stavba bude prováděna oprávněným stavebním podnikatelem.
14.Vodoprávnímu úřadu bude oznámen termín zahájení stavby a název a sídlo stavebního 
podnikatele, který bude stavbu provádět.
15.Stavba bude dokončena nejpozději do 31. 03. 2016.
16.Ke kolaudaci stavby budou předloženy doklady týkající se likvidace odpadů vzniklých při 
stavbě.
17.Stavbu k trvalému užívání bude možno užívat pouze na základě vyhodnocení zkušebního 
provozu.
18.Stavbu lze užívat jen na základě kolaudačního souhlasu. O vydání kolaudačního souhlasu 
bude požádáno podle § 122 odst. 1 stavebního zákona.

Účastníci řízení (dle ust. § 27 odst. 1 správního řádu):
Obec Pustá Kamenice, Pustá Kamenice 64, 569 82 Borová u Poličky, IČO 002 77 231 
v zastoupení Ing. Radka  Gregora, Počítky 18, 591 01 Žďár nad Sázavou 1, IČO 657 52 503
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O d ů v o d n ě n í      

     Městský úřad Polička, odbor územního plánování, rozvoje a životního prostředí obdržel 
dne 28.08.2013 žádost Obce Pustá Kamenice, Pustá Kamenice 64, 569 82 Borová u Poličky 
v zastoupení Ing. Radka Gregora, Horní 2299/36, 591 01 Žďár nad Sázavou o povolení 
k vypouštění odpadních vod do vod povrchových a o stavební povolení k vodním dílům.
Žádost byla doložena všemi povinnými doklady podle ustanovení § 6  vyhlášky č. 432/2001 
Sb., o dokladech žádosti o rozhodnutí nebo vyjádření a o náležitostech povolení, souhlasů a 
vyjádření vodoprávního úřadu, a dalšími doklady, v platném znění.

Podle ustanovení § 115 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní 
zákon), ve znění pozdějších předpisů a příslušných ustanovení zákona č. 183/2006 Sb., o 
územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů oznámil 
příslušný vodoprávní úřad zahájení vodoprávního řízení všem známým účastníkům řízení i 
dotčeným správním úřadům oznámením o zahájení vodoprávního řízení veřejnou vyhláškou 
č. j. MP/16715/2013/OÚPRaŽP/RK ze dne 09.09.2013 a stanovil ústní jednání spojené 
s místním šetřením na 11.10.2013. Žádost o povolení k vypouštění odpadních vod do vod 
povrchových a o stavební povolení stavby „Kanalizace a ČOV v obci Pustá Kamenice“ byla 
projednána, o jednání byl sepsán protokol. Vzhledem k pochybení, které vzniklo 
nedostatečným určením účastníků řízení vodoprávní úřad oznámením o zahájení 
vodoprávního řízení veřejnou vyhláškou č. j. MP/20020/2013/OÚPRaŽP/RK ze dne 
24.10.2013 a stanovil opětovně ústní jednání spojené s místním šetřením na 25.11.2013. 
Žádost o povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových a o stavební povolení 
stavby „Kanalizace a ČOV v obci Pustá Kamenice“ byla opětovně projednána, o jednání byl 
sepsán protokol.
Obojí oznámení bylo vodoprávním úřadem řádně vyvěšeno i na internetových stránkách 
Města Poličky (www.policka.org) tak, aby byla účastníkům řízení podle ustanovení § 25 
odst. 2 správního řádu dána možnost dálkového přístupu k informacím.

V rámci celého vodoprávního řízení bylo zjištěno:
a) Projektovou dokumentaci stavby „Kanalizace a ČOV v obci Pustá Kamenice“ vypracoval  
Ing. RADEK GREGOR, Počítky 18, kanc. Horní 2299/36, 591 01 Žďár nad Sázavou, IČO 
657 52 503, zakázka č. 112/2012, zodp. projektant Ing. Radek Gregor autorizovaný inženýr 
pro stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství, ČKAIT – 0700720. Doložen byl 
plán kontrolních prohlídek.
b) K projektové dokumentaci stavby se vyjádřily nebo daly  své kladné stanovisko tyto 
dotčené správní úřady a správci podzemních sítí:
- Městský úřad Polička, stavební úřad, Palackého náměstí 160, 572 01 Polička, územní 
rozhodnutí o umístění stavby ze dne 11.04.2011 č.j.: MP/06909/2011/SÚ/Pu.
- Městský úřad Polička, stavební úřad, Palackého náměstí 160, 572 01 Polička, oprava 
zřejmých nesprávností rozhodnutí o umístění stavby ze dne 06.02.2012 č.j.:
MP/02132/2012/SÚ/Pu.
- Městský úřad Polička, stavební úřad, Palackého náměstí 160, 572 01 Polička, prodloužení 
platnosti rozhodnutí o umístění stavby ze dne 03.06.2013 č.j.: MP/10170/2013/SÚ/Pu.
- Městský úřad Polička, stavební úřad, Palackého náměstí 160, 572 01 Polička, územní 
rozhodnutí o umístění stavby, změna č.1, č.2 a č.3 ze dne 05.08.2013 číslo jednací:
MP/14467/2013/SÚ/Pu.
-Závazné stanovisko Městského úřadu Polička, odboru územního plánování, rozvoje a 
životního prostředí, Palackého náměstí 160, 572 01 Polička ze dne 15.07.2013 vedeného pod 
č.j.: MP/13180/2013/OÚPRaŽP/Bs.

http://www.policka.org/
http://www.policka.org/
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-Sdělení Krajského úřadu Pardubického kraje, odboru životního prostředí a zemědělství, 
Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice ze dne 06.08.2010 číslo jednací: KrÚ 
58787/2010/OŽPZ/FE, že stavba nebude podléhat zjišťovacímu řízení dle zákona o 
posuzování  vlivů na životní prostředí.
-Vyjádření Krajského úřadu Pardubického kraje, odboru životního prostředí a zemědělství, 
Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice ze dne 27.05.2013 č. jednací: KrÚ 33140/2013 
k projektové dokumentaci stavby.
-Závazné stanovisko Hasičského záchranného sboru Pardubického kraje, územního odboru 
Svitavy,  Olbrachtova 37, 568 02 Svitavy dne 07.08.2013 č.j.: HSPA-16-283/2013.
-Vyjádření, které vydala Správa a údržba silnic Pardubického kraje,  úsek majetkové  správy  
a  prognózy,  T. G. Masaryka 985,  570 01 Litomyšl dne 14.05.2013 pod zn.: 
SUSPK/2419/2013.
-Vyjádření, které vydala Správa a údržba silnic Pardubického kraje,  oddělení majetkové 
správy Chrudim dne 18.06.2013 pod zn.: SUSPk 2486/2013. 
-Souhrnné stanovisko, které vydala Správa železniční dopravní cesty, s. o., U Fotochemy 
259/1, 501 01 Hradec Králové dne 15.07.2013 pod zn.: 9856/2013-OŘ HKR/S.
-Vyjádření, které vydala spol. ČEZ Distribuce, a.s., Děčín 4, Děčín IV – Podmokly, Teplická 
874/8, PSČ 405 02 dne 13.05.2013 pod zn.: 1053867632.
-Vyjádření, které vydala spol. RWE Distribuční služby, s.r.o., Plynárenská 499/1, 657 02 
Brno dne 20.05.2013 pod zn.: 5000787615.
-Vyjádření, které vydala spol. VHOS, a.s., Nádražní 6, 571 01 Moravská Třebová dne 
21.05.2013 pod zn.: Ing.MN/2013/1206.
-Vyjádření, které vydala spol. Telefónica 02 Czech Republic, a.s., Za Brumlovkou 266/2, 140 
22  Praha 4 dne 06.05.2013 pod č.j.: 573966/13.
-Vyjádření, které vydala spol. ČD-Telematika a.s., Pernerova 2819/2a, 130 00 Praha 3 dne 
29.05.2013 pod zn.: 10254/2013-0.
-Závazné stanovisko, které vydala Správa CHKO Žďárské vrchy, Brněnská 39, 591 01 Žďár 
nad Sázavou dne 03.06.2013 pod č.j.: 1834/ZV/2013.
-Vyjádření, které vydal Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Pardubicích, 
Zámek 5, 531 16 Pardubice dne 14.05.2013 pod č.j. NPU-361/33893/2013/TC.
-Vyjádření, které vydalo Krajské ředitelství policie Pardubického kraje, územní odbor 
Svitavy, Dopravní inspektorát, Purkyňova 2, 568 14 Svitavy dne 05.06.2013 pod č.j.: KRPE-
38012-1/ČJ-2013-170906.
-Závazné stanovisko, které vydalo Krajské ředitelství policie Pardubického kraje, územní 
odbor Svitavy, Dopravní inspektorát, Purkyňova 2, 568 14 Svitavy dne 03.07.2013 pod č.j.: 
KRPE-51318-1/ČJ-2013-170906.
-Závazné stanovisko, které vydala Česká republika – Ministerstvo obrany, Vojenská 
ubytovací a stavební správa Pardubice, Teplého 1899, 530 02 Pardubice dne 05.06.2013 č.j.: 
3488/25614-ÚP/2013-1420.
-Souhlas ke zřízení stavby, které vydal Drážní úřad, sekce stavební, Wilsonova 300/8, 121 06 
Praha 2 dne 24.07.2013 pod zn.: MP-SOP1153/13-2/So DUCR-40567/13/So.
-Vyjádření Městského úřadu Polička, odboru dopravy, Palackého náměstí 160, 572 01 
Polička  ze  dne  10.06.2013  vedeného  pod číslem jednacím: MP/10824/2013/OD/OST39/B.
-Závazné stanovisko Krajské hygienické stanice Pardubického kraje se  sídlem v Pardubicích, 
územní pracoviště Svitavy, Polní 2, Svitavy ze dne 22.05.2013 zn.: KHSPA 
06983/2013/HOK-SY.
-Vyjádření správce vodního toku, kterým jsou Lesy ČR, s.p., Správy toků – oblast povodí 
Labe, Přemyslova 1106, 501 68 Hradec Králové (detašované pracoviště Svitavy, Vančurova 
1, 568 02 Svitavy), ze dne 28.08.2013 č.j. LCR953/003861/2013.
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-Vyjádření správce vodního toku, kterým jsou Lesy ČR, s.p., Správy toků – oblast povodí 
Labe, Přemyslova 1106, 501 68 Hradec Králové (detašované pracoviště Svitavy, Vančurova 
1, 568 02 Svitavy), ze dne 17.06.2013 č.j. LCR953/001935/2013.
-Vyjádření Lesů ČR, s.p., Správy toků – oblast povodí Labe, Přemyslova 1106, 501 68 
Hradec Králové (pracoviště Lesní správa Choceň, Pernerova 75, 565 01 Choceň), ze dne 
22.05.2013 č.j. LCR164/001046/2013.
-Souhlas Obce Pustá Kamenice s projektem pro stavební povolení.
-Stanovisko Povodí Labe, s.p., Víta Nejedlého 951, 503 03 Hradec Králové ze dne 
19.06.2013 zn.: PVZ/13/12136/Kv/0.
-Plná moc udělená Obcí Pustá Kamenice, Pustá Kamenice 64, 569 82 Borová u Poličky firmě 
Ing. Radek Gregor, Horní 2299, 591 01 Žďár nad Sázavou ze dne 09.07.2013.
c)Majetkové poměry: 
- Informace o dotčených parcelách.      
- Smlouvy o právu provést stavbu na cizím pozemku uzavřené mezi budoucím oprávněným 
Obcí Pustá Kamenice, Pustá Kamenice 64, 569 82 Borová u Poličky a budoucím povinným –
jednotlivými vlastníky pozemků dotčených stavbou.
- Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene uzavřené mezi budoucím 
oprávněným Obcí Pustá Kamenice, Pustá Kamenice 64, 569 82 Borová u Poličky a budoucím 
povinným – jednotlivými vlastníky pozemků dotčených stavbou. 

Posouzení vodoprávního úřadu:
Projektová dokumentace stavby řeší výstavbu nové splaškové kanalizace a ČOV v Obci Pustá 
Kamenice s vypouštěním přečištěných odpadních vod z ČOV do vodního toku Kamenická 
voda. Vodoprávní úřad Městského úřadu Polička se ztotožnil se stanoviskem Povodí Labe, 
s.p., Víta Nejedlého 951, 503 03 Hradec Králové ze dne 19.06.2013 zn.: PVZ/13/12136/Kv/0 
a se stanoviskem Lesů ČR, s.p., Správy toků – oblast povodí Labe, det. prac. Svitavy, 
Vančurova 1, 568 02 Svitavy ze dne 28.08.2013 č.j.: LCR953/003861/2013 a výrok povolení 
k vypouštění odpadních vod do vod povrchových je stanoven v souladu s výše zmíněnými 
stanovisky. Podmínky stanoviska Lesů ČR, s.p., Správy toků – oblast povodí Labe, det. prac. 
Svitavy, Vančurova 1, 568 02 Svitavy ze dne 28.08.2013 č.j.: LCR953/003861/2013 vztažené 
ke stavebnímu povolení jsou citovány v podmínce č. 10 výroku III.
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.
Na základě předložených dokladů a provedeného řízení vodoprávní úřad dospěl k závěru, že 
povolením k provedení stavby a povolením k vypouštění odpadních vod do vod povrchových 
nebudou ohroženy zájmy chráněné vodním zákonem a zvláštními předpisy. Jednotlivá 
vyjádření dotčených orgánů a správců sítí jsou zapracována jako podmínky do výrokové části 
tohoto rozhodnutí 
Vodoprávní úřad došel k závěru, že povolení k vypouštění odpadních vod do vod 
povrchových a stavební povolení lze vydat za podmínek stanovených ve vyjádření dotčených 
orgánů a účastníků řízení.

Vodoprávní úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení 
právních předpisů ve výroku uvedených.

Žádné námitky, připomínky ani jiné návrhy či opatření během vodoprávního řízení nebyly 
vodoprávnímu úřadu doručeny, popř. sděleny do protokolu.
Námitky proti obsahu protokolu ve smyslu ust. § 18 odst. 3 správního řádu nebyly účastníky 
řízení uplatněny.
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Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků: účastníci neuplatnili návrhy a námitky
Správní poplatek  byl zaplacen dne 13.01.2014.

Účastníci řízení výrok I.:
Obec Pustá Kamenice, Pustá Kamenice 64, 569 82 Borová u Poličky v zastoupení Ing. Radka  
                                                                    Gregora, Horní 2299/36, 591 01 Žďár nad Sázavou
Povodí Labe, s.p., Víta Nejedlého 951, 503 03 Hradec Králové
Lesy ČR, s.p., Správy toků – oblast povodí Labe, Přemyslova 1106, 501 68 Hradec Králové 

Účastníci řízení výrok II. a III.:
Obec Pustá Kamenice, Pustá Kamenice 64, 569 82 Borová u Poličky v zastoupení Ing. Radka  
                                                             Gregora, Horní 2299/36, 591 01 Žďár nad Sázavou
Povodí Labe, s.p., Víta Nejedlého 951, 503 03 Hradec Králové
Lesy ČR, s.p., Správy toků – oblast povodí Labe, Přemyslova 1106, 501 68 Hradec Králové 
Pardubický kraj, Komenského náměstí 125, 530 02 Pardubice v zastoupení Správy a údržby
silnic Pardubického kraje, Doubravice 98, 533 53 Pardubice (Správa a údržba silnic
Pardubického kraje,  úsek majetkové  správy  a  prognózy,  T. G. Masaryka 985,  570 01 
Litomyšl)
Správa železniční dopravní cesty, s. o., Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1
ČEZ Distribuce, a.s., Děčín 4, Děčín IV – Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02 
RWE Distribuční služby, s.r.o., Plynárenská 499/1, 657 02 Brno
VHOS, a.s., Nádražní 6, 571 01 Moravská Třebová 
Telefónica 02 Czech Republic, a.s., Masarykovo náměstí 2655, 530 02  Pardubice
ČD-Telematika a.s., Pernerova 2819/2a, 130 00 Praha 3
Příloha č.1 – výčet pozemků dotčených stavbou a výčet (seznam) vlastníků těchto pozemků 

                                                            Poučení  účastníků

       Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení podat podle ustanovení § 83 odst. 1 zákona 
č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění, 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 k odboru 
životního   prostředí   a   zemědělství   Krajského   úřadu   Pardubického   kraje   se   sídlem v                 
Pardubicích,   Komenského náměstí 125, PSČ 532 11 Pardubice,   podáním   učiněným u    
Městského úřadu Polička, odboru územního plánování, rozvoje a životního prostředí, 
Palackého nám. 160, PSČ 572 01 Polička. Odvolání se podává v počtu 3 stejnopisů. Nepodá-
li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je na jeho náklady Městský úřad Polička, 
odbor územního rozvoje a životního prostředí. Podané odvolání má v souladu s ustanovením 
§ 85 odst. 1 správního řádu odkladný účinek. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je 
nepřípustné. V případě, že bude písemnost uložena a adresát nevyzvedne zásilku ve lhůtě 10 
dnů ode dne, kdy byla připravena k vyzvednutí, rozhodnutí se považuje dle § 24 odst. 1 
správního řádu za doručené posledním dnem této lhůty. 

Příloha č.1 – výčet pozemků dotčených stavbou a výčet (seznam) vlastníků těchto pozemků 

Otisk úředního razítka

                                                                                 Ing. Marta  Mastná
                                                                             vedoucí odboru ÚPR a ŽP

Městského úřadu Polička
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Obdrží:
I. Účastníci vodoprávního řízení - § 27 odst. 1 správního řádu:
Obec Pustá Kamenice, Pustá Kamenice 64, 569 82 Borová u Poličky v zastoupení Ing. Radka  
                                                             Gregora, Horní 2299/36, 591 01 Žďár nad Sázavou

Účastníci řízení veřejnou vyhláškou:
II. Účastníci vodoprávního řízení - § 27 odst. 2 správního řádu:
Povodí Labe, s.p., Víta Nejedlého 951, 503 03 Hradec Králové
Lesy ČR, s.p., Správy toků – oblast povodí Labe, Přemyslova 1106, 501 68 Hradec Králové 
(detašované pracoviště Svitavy, Vančurova 1, 568 02 Svitavy)
Pardubický kraj, Komenského náměstí 125, 530 02 Pardubice v zastoupení Správy a údržby
silnic Pardubického kraje, Doubravice 98, 533 53 Pardubice (Správa a údržba silnic
Pardubického kraje,  úsek majetkové  správy  a  prognózy,  T. G. Masaryka 985,  570 01 
Litomyšl)
Správa železniční dopravní cesty, s. o., Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1
ČEZ Distribuce, a.s., Děčín 4, Děčín IV – Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02 
RWE Distribuční služby, s.r.o., Plynárenská 499/1, 657 02 Brno
VHOS, a.s., Nádražní 6, 571 01 Moravská Třebová 
Telefónica 02 Czech Republic, a.s., Masarykovo náměstí 2655, 530 02  Pardubice
ČD-Telematika a.s., Pernerova 2819/2a, 130 00 Praha 3
Příloha č.1 – výčet pozemků dotčených stavbou a výčet (seznam) vlastníků těchto pozemků 

III. Dotčené orgány:
(doporučeně)
Krajská hygienická stanice Pardubického kraje se  sídlem v Pardubicích, územní pracoviště  
                                                                                             Svitavy, Polní 2, 568 02 Svitavy
Hasičský záchranný sbor Pardubického kraje, územní odbor Svitavy,  Olbrachtova 37,  
                                                                                                                568 02 Svitavy
Správa CHKO Žďárské vrchy, Brněnská 39, 591 01 Žďár nad Sázavou
Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Pardubicích, Zámek 5, 
                                                                                                 531 16 Pardubice
Krajské ředitelství policie Pardubického kraje, územní odbor Svitavy, Purkyňova 2, 
                                                                                          568 14 Svitavy
Drážní úřad, Wilsonova 300/8, 121 06 Praha 2

IV. Na vědomí:
Městský úřad Polička, stavební úřad, Palackého náměstí 160, PSČ 572 01 Polička 
Obec Pustá Kamenice, Pustá Kamenice 64, 569 82 Borová u Poličky
Městský úřad Hlinsko, odbor životního prostředí k rukám Ing. Ladislava Bise, Poděbradovo  
                                                                                                          náměstí 1, 539 01 Hlinsko
        

                                                                                                        

K vyvěšení na úřední desce:
Obec Pustá Kamenice, Pustá Kamenice 64, 569 82 Borová u Poličky
Městský úřad Polička, odbor vnitřních věcí, Palackého náměstí 160, 572 01 Polička
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Toto rozhodnutí musí být vyvěšeno nejméně po dobu 15 dnů.

Vyvěšeno dne: …………………….…                       Sejmuto dne: …………………………

Potvrzení orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení:

Úplné znění tohoto rozhodnutí bude vyvěšeno i na internetových stránkách 
www.policka.org.

http://www.policka.org/
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