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Ostatní účastníci řízení:
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KOLAUDAČNÍ ROZHODNUTÍ
Výroková část:
Odbor stavební, vodoprávní a dopravy Městského úřadu v Přelouči jako příslušný vodoprávní úřad podle
ustanov. § 10 a 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“)
a ustanov. § 106 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „vodní zákon“) a dále jako speciální stavební úřad dle ustanov. § 120 odst. 1
zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „stavební zákon“), v souladu s § 190 zákona č. 183/2006 Sb., v kolaudačním řízení posoudil návrh,
který dne 17.9.2012 podala:

Obec Sovolusky, Sovolusky 35, 535 01 Přelouč, IČ: 005 80 660, CZ-NACE : 841 000, (dále jen
„navrhovatel“), a na základě tohoto posouzení navrhovateli, podle § 82 stavebního zákona
povoluje užívání
vodního díla :
Skupinový vodovod Přelouč
Vodovod Turkovice, Rašovy, Svojšice, Stojice, Ledec, a Sovolusky
Vodovod Sovolusky
(dále jen "stavba") na pozemku parc. č. 360/10, 399/1, 482/1, 482/7, 487, 684/1, 684/5, 684/7, 684/10, 709/1,
726, p. p. k. 399, 478, 480, 483, 484, 485, 488, 489, 490, 526, 527, 571/1, 571/2, 571/3, 577, 579, 580, 583, 584,
585/3 v katastrálním území Sovolusky u Přelouče, parc. č. 271/3, 817, p. p. k. 225, 227, 237/1, 237/2, 238, 816
v katastrálním území Turkovice u Přelouče.
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Stavba obsahuje:
Vodovod pro obec Sovolusky, který je napojen na vodojem v Turkovicích. Z tohoto vodojemu je gravitačně
zásobena obec Sovolusky. Vodovod je rozdělen na následující stavební objekty :
SO 01 Přívodní vodovodní řad Sovolusky - řad "C" byl proveden z PVC DN 160, v délce 2140,0 m
SO 02 Rozvodné řady Sovolusky :
"C1" - z PVC DN 110, v délce 61,2 m,
"C2" - z PVC DN 110, v délce 149,3 m
"C2-1" - z PVC DN 110, v délce 51,0 m
"C3" - z PVC DN 110, v délce 350,2 m.
Celková délka provedených vodovodních řadů je dle zaměření : v profilu DN 160 – 2140,0 m a v profilu DN
110 – 611,7 m.
Podmínky a povinnosti pro užívání stavby podle § 82 odst. 1 a 2 stavebního zákona:
1. Vodovod bude provozován v souladu se zákonem č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro
veřejnou potřebu a o změně některých zákonů ( zákon o vodovodech a kanalizacích ) ve znění pozdějších
předpisů.
Účastníci řízení na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu (§ 27 odst. 1 správního řádu):
Obec Sovolusky, Sovolusky 35, 535 01 Přelouč
Odůvodnění:
Dne 17.9.2012 podal navrhovatel návrh na vydání kolaudačního rozhodnutí na výše uvedenou stavbu,
uvedeným dnem bylo zahájeno kolaudační řízení.
Návrh byl doložen všemi povinnými doklady podle ustanovení § 7c vyhlášky č. 432/2001 Sb., o dokladech
žádosti o rozhodnutí nebo vyjádření a o náležitostech povolení, souhlasů a vyjádření vodoprávního úřadu a dle
§ 30 a § 31 vyhlášky č. 132/1998 Sb., ve znění pozdějších předpisů a to:
1. Zápisy o tlakové zkoušce vodovodního potrubí
2. Protokol o rozboru vody
3. Doklad o kontrole provozuschopnosti požárně bezpečnostního zařízení pro zásobování požární vodou
4. Geodetické zaměření skutečného provedení stavby
5. Kladečské schéma vodovodu
Vodoprávní úřad oznámil zahájení řízení známým účastníkům řízení a dotčeným správním úřadům.
K projednání návrhu současně nařídil ústní jednání spojené s místním šetřením na 16.10.2012 s upozorněním, že
na námitky, které nebudou sděleny nejpozději při ústním jednání (místním šetření), nebude možno, podle
ustanovení § 115 odst. 8 vodního zákona, brát zřetel. O výsledku ústního jednání byl sepsán protokol.
Stavbu vodního díla povolil Okresní úřad v Pardubicích, referát životního prostředí rozhodnutím ze dne
29.8.1996 pod č.j.: 684/96/SI/VOD.
K povolení užívání vodovodu zaslali souhlasné závazné stanovisko KHS Pardubického kraje zn. KHSPA
15747/2012/HOK-Pce ze dne 17.10.2012 a HZS Pardubického kraje č.j. HSPA-19-396/2012-Pa ze dne
17.10.2012.
Posouzení vodoprávního úřadu:
Stavba byla provedena podle projektové dokumentace ověřené vodoprávním úřadem ve vodoprávním řízení.
Podmínky stanovené ve stavebním povolení byly dodrženy a ani nebyl zjištěn žádný nedostatek v provedení
stavby vodního díla.
Vodoprávní úřad v provedeném řízení přezkoumal předložený návrh na kolaudaci, projednal ho s přítomnými
účastníky řízení a s dotčenými správními úřady a zjistil, že stavba je provedena v souladu s § 81 odst. 1
stavebního zákona, jejím užíváním nejsou ohroženy zájmy chráněné vodním a stavebním zákonem, zákonem
o vodovodech a kanalizacích, ani předpisy vydanými k jejich provedení a zvláštními předpisy.
Vodoprávní úřad v průběhu řízení neshledal důvody, které by bránily povolení užívání stavby vodního díla,
proto rozhodl za použití ustanovení právních předpisů, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí.
Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků:
• Účastníci neuplatnili návrhy a námitky.
Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí:
• Účastníci se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili.
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Poučení účastníků:
Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení k odboru životního prostředí a
zemědělství Krajského úřadu Pardubického kraje podáním u zdejšího správního orgánu.
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.

Lubomír Novotný
vedoucí odboru

Obdrží:
účastníci (doručenky)
Obec Sovolusky, IDDS: mhiazpq
Vodovody a kanalizace Pardubice a.s., IDDS: xsdgx3v
dotčené orgány
Hasičský záchranný sbor Pardubického kraje, odd. stavební prevence, IDDS: 48taa69
Krajská hygienická stanice Pardubického kraje se sídlem v Pardubicích, IDDS: 23wai86

