MĚSTSKÝ ÚŘAD RYCHNOV NAD KNĚŽNOU
Odbor výstavby a životního prostředí
Havlíčkova 136, 516 01 Rychnov nad Kněžnou
tel.: 494 509 111, fax: 494 534 250, e-mail: e-podatelna@rychnov-city.cz
Č.j.: OVŽP-33494/2018-6330/2018-Nov
Rychnov nad Kněžnou, dne 23. listopadu 2018
Oddělení: životní prostředí
Vyřizuje: Ing. Ilona Novotná linka: 357
Email: ilona.novotna@rychnov-city.cz
Spis. zn.: 231.2 skart. zn.: A/5
Počet listů dokumentu: 5 počet příloh: 1 (situační schéma stavby C.2 - k vyvěšení)
Řízení o společném povolení souboru staveb „Dostavba kanalizace a ČOV v obci Záměl“
v k. ú. Záměl. Řízení ve věci povolení k nakládání s vodami (vypouštění odpadních vod do
vod povrchových z ČOV) v k. ú. Záměl.

OZNÁMENÍ
o

zahájení

veřejná

řízení

vyhláška

Obec Záměl, Záměl 158, 517 43 Potštejn, zastoupená na základě plné moci AKVOPRO s. r. o.,
Vyšehradská 1349/2, 128 00 Praha 2, požádala dne 22. 10. 2018 Městský úřad Rychnov nad
Kněžnou, odbor výstavby a životního prostředí, jako věcně a místně příslušný vodoprávní úřad,
o vydání společného povolení pro soubor staveb „Dostavba kanalizace a ČOV v obci Záměl“
na pozemcích parc. č. 1071/1, 704, 703/34, 703/43, 999/3, 1007/3, 642, 999/2, 605/1, 608/7,
611/7, 542/14, 542/22, 542/13, 538/30, 542/57, 1009/6, 599/28, 1086/2, 1086/1 v k. ú. Záměl.
Stavba je členěna na stavební objekty SO 01 – ČOV, SO 02 – Přípojka pitné vody, SO 03 –
Elektro, SO 04 – Zpevněné plochy a terénní úpravy, SO 05 Oplocení a SO 06 – Splašková
kanalizace. Současně bylo požádáno o povolení k vypouštění odpadních vod z čistírny
odpadních vod do vod povrchových na pozemku parc. č. 1071/1 v k. ú. Záměl. Vypouštění
odpadních vod je navrženo do vodního toku Divoká Orlice v ř. km. cca 55,680, číslo
hydrologického pořadí 1-02-01-0360, v množství: prům. 3,0 l/sec, max. 5,82 l/sec, 1062
m3/měs. a 12740 m3/rok, s touto nejvyšší přípustnou mírou znečištění: BSK5 (p) 30 mg/l a (m)
50 mg/l, NL (p) 40 mg/l a (m) 60 mg/l, CHSKCr (p) 110 mg/l a (m) 170 mg/l. Dnem podání
žádosti bylo zahájeno řízení o společném povolení výše uvedené stavby a řízení ve věci
povolení k nakládání s vodami.
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Projektová dokumentace řeší umístění a stavbu splaškové kanalizace a čistírny odpadních vod
v jihozápadní části obce Záměl. Stavba bude sloužit k odkanalizování stávající a budoucí
zástavby a k předčištění těchto splaškových odpadních vod v čistírně odpadních vod
s kapacitou 150 EO.
Stavební objekt SO 01 – ČOV zahrnuje stavbu čistírny odpadních vod včetně příslušných
staveb a objektů (ČOV, čerpací stanice, kanalizační potrubí mezi čerpací stanicí a ČOV a mezi
provozním objektem a čerpací stanicí, kanalizační potrubí odvádějící vyčištěné vody do
vodního toku a provozní budova). Je navržena ČOV s kapacitou 150 EO v kontejnerovém
provedení, kterou budou tvořit 3 prefabrikované nádrže. Čerpací stanice bude umístěna před
ČOV z důvodu značné hloubky stoky SK 1, která bude na ČOV přivádět splaškové odpadní
vody. Kanalizační potrubí, které patří do tohoto stavebního objektu, bude tvořeno různými
druhy, nejdelší kanalizační stoka bude potrubí, které bude odvádět vyčištěnou vodu z ČOV do
Divoké Orlice. Tato kanalizační stoka bude z PVC DN 200, dlouhá cca 59 m. Provozní budova
bude samostatně stojící zděný objekt se sedlovou střechou.
Stavební objekt SO 02 – Přípojka pitné vody. Je navržena pro potřeby provozu ČOV. Bude
napojena na veřejný vodovodní řad a bude provedena z HDPE DN 25, délky cca 15 m.
Vodoměrná sestava bude osazena v provozní budově ve vodoměrné šachtě.
Stavební objekt SO 03 – Elektro. Elektrické energie pro potřeby čistírny odpadních vod bude
odebírána ze stávajícího rozvodu NN. Ten je veden na betonových sloupech - místo napojení
je na pozemku parc. č. 1086/1 v k. ú. Záměl. Navržený přívod bude veden v zemní rýze a
pomocí protlaku pod silnicí III/3165. Přípojka elektrické energie bude ukončena v elektroměrné
skříni ve stěně provozní budovy. Délka trasy kabelového vedení bude cca 35 m. Další rozvod
NN zajistí provoz čistírny odpadních vod, měrného objektu a provozní budovy.
Stavební objekt SO 04 – Zpevněné plochy a terénní úpravy. Je navržena komunikace, která
umožní příjezd vozidel a přístup osob k areálu ČOV a po uzavřeném areálu ČOV. Příjezd je
napojen na stávající místní nezpevněnou komunikaci přístupnou ze silnice III/3165. Součástí
stavebního objektu je i úprava terénu v bezprostřední blízkosti ČOV. Komunikace pro vozidla
je navržena s krytem z asfaltového betonu s potřebnými podkladními vrstvami, plocha pro pěší
je navržena s krytem z betonové dlažby.
Stavební objekt SO 05 – Oplocení. Je navrženo oplocení okolo celého areálu ČOV. Bude
tvořeno poplastovaným pletivem upevněným na poplastovaných sloupcích, pletivo bude
doplněno řadou ostnatého drátu. Vstupní brána bude z ocelových profilů. Celková délka
oplocení vč. brány bude cca 84 metrů.
Stavební objekt SO 06 – Splašková kanalizace zahrnuje splaškovou kanalizaci „SK1“ DN 300,
dlouhou cca 726 m, splaškovou kanalizaci „SK2“ DN 250, dlouhou cca 60 m, splaškovou
kanalizaci „SK3“ DN 300, dlouhou cca 489 m a splaškovou kanalizaci „SK4“ DN 250, dlouhou
cca 30 m. Splašková kanalizace „SK1“ začíná v navržené čerpací stanici v areálu budoucí ČOV
a končí šachtou č. 21 v místní uličce. Splašková kanalizace „SK2“ začíná v navržené revizní
šachtě č. 5 na stoce „SK1“ a končí v revizní šachtě č. 23 v místní komunikaci. Splašková
kanalizace „SK3“ začíná v navržené revizní šachtě č. 14 na stoce „SK1“ a končí v koncové
šachtě č. 38 v místní komunikaci. Splašková kanalizace „SK4“ začíná v navržené revizní šachtě
č. 20 na stoce „SK1“ a končí v revizní šachtě č. 40 vedle septiku místní prodejny.
Žádost byla doložena projektovou dokumentací vypracovanou AKVOPRO s. r. o.,
Vyšehradská 1349/2, 128 00 Praha 2, zodpovědný projektant: Jan Beran, Podhradní 70, 552 03
Česká Skalice, autorizovaný technik pro vodohospodářské stavby (ČKAIT – 0601506), pod
zak. č. 507, z 8/2018, a ostatními doklady, které jsou stanoveny stavebními a vodoprávními
předpisy, zejména vyhláškou Ministerstva zemědělství č. 183/2018 Sb., o náležitostech
rozhodnutí a dalších opatření vodoprávního úřadu a o dokladech předkládaných vodoprávnímu
úřadu.
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Městský úřad Rychnov nad Kněžnou, odbor výstavby a životního prostředí, jako příslušný
stavební úřad dle ustanovení § 94j zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním
řádu, ve znění pozdějších předpisů, oznamuje v souladu s ustanovením § 94m odst. 1 zákona č.
183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, § 44 zák.
č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, a podle § 115 zák. č. 254/2001 Sb.,
o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zahájení společného
územního a stavebního řízení známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům. Projednání
společného územního a stavebního řízení je v souladu s ustanovením § 94j zákona č. 183/2006
Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů.
U projednání žádosti o vydání společného rozhodnutí v souladu s ustanovením § 94m odst. 3
zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů,
upustil stavební úřad od ústního jednání, neboť jsou mu dobře známy poměry v území a žádost
poskytuje dostatečný podklad pro posouzení stavebního záměru. Stavební úřad zároveň stanoví,
že účastníci řízení mohou své námitky a dotčené orgány závazná stanoviska uplatnit u
Městského úřadu Rychnov nad Kněžnou, odboru výstavby a životního prostředí, oddělení
životní prostředí, nejpozději do 27. 12. 2018, s tím, že k později uplatněným závazným
stanoviskům, námitkám, nebude přihlédnuto (§ 94m odst. 3 a § 94 n odst. 1 zákona č. 183/2006
Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, a § 115 odst. 8 zák.
č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů).
Osoba, která je účastníkem řízení podle § 94k písm. c) až e) zákona č. 183/2006 Sb., o územním
plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, může uplatňovat námitky proti
projednávanému stavebnímu záměru, dokumentaci, způsobu provádění a užívání stavebního
záměru nebo požadavkům dotčených orgánů, pokud jimi může být přímo dotčeno její
vlastnické nebo jiné věcné právo k pozemku nebo stavbě. Obec uplatňuje ve společném
územním a stavebním řízení námitky k ochraně zájmů obce a zájmů občanů obce. Osoba, která
je účastníkem řízení podle zvláštního právního předpisu, může v řízení uplatňovat námitky
pouze v rozsahu, v jakém je projednávaným stavebním záměrem dotčen veřejný zájem, jehož
ochranou se podle zvláštního právního předpisu zabývá. K námitkám, které nesplňují uvedené
požadavky, se nepřihlíží. Účastník řízení ve svých námitkách uvede skutečnosti, které zakládají
jeho postavení jako účastníka řízení, a důvody podání námitek.
Současně vodoprávní úřad v souladu s ustanovením § 36 odst. 3 zák. č. 500/2004 Sb., správní
řád, ve znění pozdějších předpisů, oznamuje, že byly shromážděny podklady pro vydání
rozhodnutí ve věci dané stavby a povolení k nakládání s vodami a dává možnost účastníkům
řízení vyjádřit se k podkladům rozhodnutí ve výše uvedené lhůtě.
Žádost a projektová dokumentace je uložena k nahlédnutí u Městského úřadu Rychnov nad
Kněžnou, odboru výstavby a životního prostředí, vždy v úřední dny (pondělí a středa 7.30 17.00 hod.).
Vodoprávní úřad navrhuje podané žádosti o povolení stavby vodního díla a povolení
k nakládání s vodami vyhovět.
Protože se jedná o liniovou stavbu velkého rozsahu s velkým počtem účastníků řízení, je
doručeno oznámení o zahájení řízení účastníkům řízení o povolení stavby vlastníkům
(správcům) sousedních pozemků veřejnou vyhláškou vyvěšenou na úřední desce vodoprávního
úřadu a OÚ Záměl po dobu 15 dnů (§ 94m odst. 2 zák. č. 183/2006 Sb., o územním plánování
a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, a § 25 zák. č. 500/2004 Sb., správní řád, ve
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znění pozdějších předpisů). V rámci přípravy podkladů pro vedené správní řízení ve věci
povolení stavby vodního díla byl pořízen seznam účastníků řízení (vlastníků stavbou dotčených
pozemků a vlastníků sousedních pozemků nebo staveb na nich, kteří mohou být uvedenou
stavbou dotčeni, identifikovaných označením pozemků a staveb evidovaných v katastru
nemovitostí), který je nedílnou součástí spisové složky vedeného správního řízení.

Ing. Ilona Novotná
referent odboru výstavby a životního prostředí
Městského úřadu Rychnov nad Kněžnou

Rozdělovník:
Účastníci řízení ve věci povolení vypouštění odpadních vod:
1. Obec Záměl, Záměl 158, 517 43 Potštejn (doručí se na adresu: AKVOPRO s. r. o.,
Vyšehradská 1349/2, 128 00 Praha 2)
2. Povodí Labe, s. p., Víta Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí, 500 03 Hradec Králové
Účastníci řízení ve věci společného umístění a povolení stavby:
1. Obec Záměl, Záměl 158, 517 43 Potštejn (doručí se na adresu: AKVOPRO s. r. o.,
Vyšehradská 1349/2, 128 00 Praha 2)
2. Povodí Labe, s. p., Víta Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí, 500 03 Hradec Králové
3. Správa silnic Královéhradeckého kraje, Kutnohorská 59/23, Plačice, 500 04 Hradec Králové
4. Ing. Josef Hloušek, Husova 1591/110, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
5. Jitka Müllerová, Záměl 206, 517 43 Potštejn
6. Zuzana Halamová, Záměl 68, 517 43 Potštejn
7. Ing. Josef Dvořák, Polská 705, 517 54 Vamberk
8. Mgr. Zuzana Dvořáková, Záměl 68, 517 43 Potštejn
9. Kamil Országh, Záměl 236, 517 43 Potštejn
10. Renata Országhová, Záměl 236, 517 43 Potštejn
11. Ing. Jiří Zeman, 517 45 Chleny 58
12. Tran Duc Bay, Kamenice 134, 547 01 Náchod
13. Česká telekomunikační infrastruktura a. s., Olšanská 2681/6, 130 00 Praha 3 – Žižkov
14. ČEZ Distribuce, a.s., skupina poskytování sítí –nn,vn, pracoviště Česká Třebová, zasílací
adresa: Teplická 874/8, 405 02 Děčín 4
15. GridServices, s. r. o., Plynárenská 499/1, Zábrdovice, 602 00 Brno
16. AQUA SERVIS, a. s., Štemberkova 1094, 516 01 Rychnov nad Kněžnou
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Ostatním účastníkům řízení doručeno formou veřejné vyhlášky
vlastníci (správci) sousedních pozemků nebo staveb, kteří jsou nebo mohou být dotčeni
navrhovanou stavbou, a kteří jsou dle § 94m odst. 2 zák. č. 183/2006 Sb., o územním plánování
a stavebním řádu, identifikováni dle těchto parc. č.:
č. parc. 703/40, 703/26, st. 194, 703/24, st. 176, st. 177, 703/22, 703/39, 599/1, 599/23, st. 189,
st. 179, 599/18, 599/19, 599/20, 599/21, st. 182, st. 141, 703/17, 703/10, st. 168, st. 169, st. 164,
703/7, 703/23, st. 178, 703/33, st. 191, 703/27, 654/3, 654/2, st. 88, st. 89, st. 192, 703,28,
703/32, st. 90/1, st. 90/2, 647, 646, st. 92, 703/3, 644/1, 999/5, 999/6, 999/4, 640/3, 640/4,
640/5, 640/6, 640/2, 640/8, 538/38, 682/3, 542/23, 542/10, 610/1, 542/12, 542/29, 542/15,
542/20, 542/27, 542/26, 542/25, 542/24, 542/28, 542/30, st. 93, 643, 604/2, st. 147, 703/30, st.
200, 703/29, 599/12, 599/17, st. 166, 599/8, 570, st. 97, 599/10, 598, st. 295, 628/1, st. 372,
703/35 vše v k. ú. Záměl
Dotčené orgány:
1. Městský úřad Vamberk, odbor stavební úřad
2. MěÚ Rychnov nad Kněžnou, odbor výstavby a životního prostředí, oddělení silničního
úřadu a úřad územního plánování
3. Obecní úřad Záměl (se žádostí o zveřejnění vyhlášky na úřední desce městského úřadu na
dobu 15 dní a zpětné zaslání s uvedením data vyvěšení a sejmutí)
4. Krajská hygienická stanice Královéhradeckého kraje, územní pracoviště Rychnov nad
Kněžnou, Jiráskova 1320, 516 01 Rychnov nad Kněžnou
5. Hasičský záchranný sbor Královéhradeckého kraje, územní odbor Rychnov nad Kněžnou,
Na Spravedlnosti 2010, 516 01 Rychnov nad Kněžnou
Na vědomí:
1. MěÚ Rychnov nad Kněžnou (se žádostí o zveřejnění vyhlášky na dobu 15 dnů)

Vyvěšeno:

Sejmuto:

Razítko, podpis:
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Digitálně podepsal Ilona Novotná
Datum: 23.11.2018 13:00:18 +01:00
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