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ROZHODNUTÍ
veřejná

vyhláška

Stavba vodního díla – řešení odtokových poměrů v rámci stavby polních cest
v k.ú. Synkov, Slemeno u Rychnova nad Kněžnou – změna stavby před
dokončením.

Výrok
Městský úřad Rychnov nad Kněžnou, odbor výstavby a životního prostředí, jako příslušný
vodoprávní úřad podle ustanovení § 104, § 106 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně
některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů a dále jako příslušný speciální
stavební úřad podle ustanovení § 15 zák. č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním
řádu (stavební zákon), stavebníkovi
Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Královéhradecký kraj
Pobočka Rychnov nad Kněžnou, Jiráskova 1320
516 01 Rychnov nad Kněžnou
IČO 01312774
podle ustanovení § 15 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní
zákon), ve znění pozdějších předpisů a ustanovení § 115, § 118 zákona č. 183/2006 Sb., o
územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů,
povoluje změnu stavby vodního díla před dokončením - řešení odtokových poměrů
v rámci stavby polních cest v k.ú. Synkov, Slemeno u Rychnova nad Kněžnou, v kraji
Královéhradeckém, obci Synkov-Slemeno, v k.ú. Synkov, Slemeno u Rychnova nad Kněžnou,
povolené rozhodnutím Městského úřadu Rychnov nad Kněžnou, Odboru životního prostředí
pod č.j. OVŽP-13311/13 – 2819/2013-Ku ze dne 27.června 2013, rozhodnutím Městského
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úřadu Rychnov nad Kněžnou, Odboru výstavby a životního prostředí pod č.j. OVŽP-19915/15
– 3664/2015-Ku ze dne 19.srpna 2015 prodloužena platnost stavebního povolení a to změnu
dotýkající se tohoto stavebního objektu :
SO4 - vodní příkop MP 10, úsek km 0,47155-0,7753 – zatrubněný od šachty Š5 po šachtu
Š1 z PVC DN 600, kdy úsek mezi šachtou Š5 až Š2 z důvodu kolize s trasou veřejného
vodovodu může být umístěn na pozemcích č.parc. 3356, 3345, 3344 v k.ú. Synkov.
Podmínky pro povolení změny stavby před dokončením :
1. Ostatní podmínky pro provedení stavby vodního díla stanovené v rozhodnutí o povolení
stavby č.j. OVŽP-13311/13 – 2819/2013-Ku ze dne 27.června 2013 zůstávají nadále
v platnosti.

Účastníci řízení (§ 27 odst. 1 správního řádu):
Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Královéhradecký kraj, Pobočka Rychnov
nad Kněžnou, Jiráskova 1320, 516 01 Rychnov nad Kněžnou, IČO 01312774.

Odůvodnění:
Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Královéhradecký kraj, Pobočka Rychnov
nad Kněžnou, Jiráskova 1320, 516 01 Rychnov nad Kněžnou, požádal dne 9.1.2017 Městský
úřad Rychnov n. Kn., odbor výstavby a životního prostředí, jako věcně a místně příslušný
vodoprávní úřad, o povolení změny stavby vodního díla – Řešení odtokových poměrů v rámci
stavby polních cest v k.ú. Synkov, Slemeno u Rychnova nad Kněžnou před dokončením.
Stavba zahrnuje objekty SO4 – vodní příkopy MP10 a MP9, které na sebe navazují, zajišťují
ochranu nemovitostí před přítokem povrchových vod z výše položených pozemků a jejich
odvádění do vodního toku Kněžná. Vodní příkop MP10 navazuje částečně na stavbu polní
cesty C1/1, z níž bude voda sváděna do otevřeného vodního příkopu, přes horskou vpust vody
převedeny do zatrubněného úseku. Ten protlakem pod silnicí navazuje na zatrubněný vodní
příkop MP 9, ukončený vývařištěm a odvádějícím vody dále otevřeným korytem až do řeky
Kněžná. Dále je součástí stavby i objekt SO5 – vodní příkop MP8 v k.ú. Slemeno u Rychnova
nad Kněžnou, který zajistí odvedení vod od trubního propustku samostatným příkopem do
koryta bývalého náhonu, kterým vody odtečou až do vodního toku Kněžná.
Změna stavby se týká zatrubněného úseku objektu vodního příkopu MP 10, km 0,47155-0,7753
od šachty Š5 po šachtu Š1 z PVC DN 600, kdy úsek mezi šachtou Š5 až Š2 měl být veden po
pozemku č.parc. 3356 v k.ú. Synkov. Z důvodu kolize s trasou veřejného vodovodu musel být
tento zatrubněný úsek zejména mezi šachtou Š4 až Š2 délky cca 85 m odkloněn od původní
trasy a umístěn částečně i na severní okraj pozemků č.parc. 3345, 3344 v k.ú. Synkov.
K žádosti o povolení této změny stavby byla předložena situace skutečné trasy zatrubněného
úseku, výkres č.1, z listopadu 2016 a Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení a právu věcného
břemene uzavřené mezi Obcí Synkov – Slemeno (dle uzavřené dohody se Státním pozemkovým
úřadem – budoucí vlastník stavby) a vlastníky nově dotčených pozemků v k.ú. Synkov - č.parc.
3344 (paní Marie Vaněčková, bytem Slemeno 46, Synkov-Slemeno) a č.parc. 3345 (paní
Ladislava Dusilová, bytem Synkov 17, Synkov-Slemeno).
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Povolení ke stavbě bylo vydáno rozhodnutím Městského úřadu Rychnov nad Kněžnou, Odboru
životního prostředí pod č.j. OVŽP-13311/13 – 2819/2013-Ku ze dne 27.června 2013 a
rozhodnutím Městského úřadu Rychnov nad Kněžnou, Odboru výstavby a životního prostředí
pod č.j. OVŽP-19915/15 – 3664/2015-Ku ze dne 19.srpna 2015 prodloužena platnost
stavebního povolení a stanoven termín k dokončení této stavby do 31.12.2017.
Podle ustanovení § 115 zákona č. 254/2001 Sb., „vodní zákon“, § 118 zákona č. 183/2006 Sb.,
„stavební zákon“ a § 44 zákona č. 500/2004 Sb. správní řád, oznámil příslušný vodoprávní
úřad zahájení vodoprávního řízení všem známým účastníkům řízení i dotčeným orgánům
veřejnou vyhláškou Oznámením o zahájení řízení pod č.j.: OVŽP-1416/2017–366/2017-Ku ze
dne 12.1.2017, s upozorněním, že námitky k podané žádosti můžou být sděleny ve stanoveném
termínu do 7.2.2017 s tím, že na později podané připomínky nebude podle ustanovení § 115
odst. 8 zákona č. 254/2001 Sb., „vodní zákon“, ve znění pozdějších předpisů a § 112 odst. 2)
zákona č. 183/2006 Sb., „stavební zákon“, brán zřetel.
MěÚ Rychnov nad Kněžnou, odbor VŽP navrhnul podané žádosti vyhovět a změnu stavby
vodního díla u uvedeného zatrubněného úseku vodního příkopu MP 10 povolit. Pro dokončení
stavby nadále zůstanou v platnosti podmínky stanovené ve výše uvedeném rozhodnutí o
povolení stavby.
Dokončenou stavbu je možno užívat pouze na základě vydaného kolaudačního souhlasu podle
§ 122 zákona č. 183/2006 Sb., „stavební zákon“, v platném znění. Žádost se podává na
formuláři dle přílohy č.14 vyhlášky Ministerstva zemědělství č. 432/2001 Sb., o dokladech
žádosti o rozhodnutí nebo vyjádření a o náležitostech povolení, souhlasů a vyjádření
vodoprávního úřadu, ve znění pozdějších předpisů., včetně dokladů dle podmínek stavebního
povolení.
V průběhu řízení nebyly k podané žádosti uplatněny účastníky řízení a dotčenými orgány žádné
námitky ani závazná stanoviska. Vodoprávní úřad shledal uvedený důvod jako opodstatněný,
nebyly zjištěny žádné okolnosti, které by bránily vydání požadovaného rozhodnutí, a proto
bylo rozhodnuto žádosti vyhovět a změnu stavby před dokončením povolit.
Protože se jedná o stavbu velkého rozsahu s velkým počtem účastníků řízení, je doručeno
rozhodnutí účastníkům řízení (kromě stavebníka) veřejnou vyhláškou vyvěšenou na úřední
desce vodoprávního úřadu a OÚ Synkov-Slemeno po dobu 15 dnů (§ 113 odst.3 zák. č.
183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, a § 25 zák. č. 500/2004 Sb., správní řád).
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, kteří mohou být uvedenou stavbou dotčeni), který je nedílnou součástí spisové složky
vedeného správního řízení.
Od správního poplatku za povolení stavby je Státní pozemkový úřad, jako státní orgán, podle §
8, odst. 1), písm a) zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, v úplném znění pozdějších
předpisů, osvobozen.

Poučení účastníků
Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení podat podle ustanovení § 83 odst. 1 zák. č.
500/2004 Sb., správní řád, odvolání, ve kterém se uvede v jakém rozsahu se rozhodnutí napadá
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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 Královéhradeckého
kraje v Hradci Králové podáním učiněným u Městského úřadu Rychnov nad Kněžnou, odboru
výstavby a životního prostředí. Odvolání se podává v počtu 4 kusů. Podané odvolání má
v souladu s ustanovením § 85 odst. 1 správního řádu odkladný účinek. Odvolání jen proti
odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.

Ing. Dita Kunertová
referent odboru výstavby a životního prostředí
Městského úřadu Rychnov nad Kněžnou

„otisk úředního razítka“

Rozdělovník:
Účastník řízení dle ustanovení § 27 odst. 1 písm a) správního řádu č. 500/2004 Sb., :
1. Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Královéhradecký kraj, Pobočka
Rychnov nad Kněžnou, Jiráskova 1320, 516 01 Rychnov nad Kněžnou
Ostatním účastníkům řízení dle ustanovení § 27 odst. 2,3 správního řádu č. 500/2004 Sb. doručeno formou veřejné
vyhlášky

Účastníci řízení dle ustanovení § 27 odst. 2,3 správního řádu č. 500/2004 Sb. :
vlastníci (správci) pozemků, staveb přímo dotčených stavbou – dle § 109 písm a-d) zák. č.
183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu :
- Obec Synkov – Slemeno
- Královéhradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové (zastoupen dle plné moci
Správa silnic Královéhradeckého kraje, p.o., Kutnohorská 59, 500 04 Hradec Králové)
- Pan Jiří Málek, Synkov 29, 516 01 Synkov – Slemeno
- Paní Renáta Málková, Synkov 29, 516 01 Synkov – Slemeno
- Paní Marie Vaněčková, Slemeno 46, 516 01 Synkov – Slemeno
- Paní Ladislava Dusilová, Synkov 17, 516 01 Synkov - Slemeno
- Pan Radek Dostál, Dlouhá Ves 165, 516 01 Rychnov nad Kněžnou
- Povodí Labe, státní podnik, Víta Nejedlého 951/8, 500 03 Hradec Králové
- CETIN a.s., Olšanská 2681/6 Praha 3
- ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín 4
- AQUA SERVIS, a.s., Štemberkova 1094, 516 01 Rychnov n. Kn.

vlastníci (správci) sousedních pozemků, nebo staveb, kteří mohou být dotčeni navrhovanou
stavbou dle § 109 písm e-f) a kteří jsou dle § 112, odst. 1), zák. č. 183/2006 Sb., o územním
plánování a stavebním řádu, identifikováni dle těchto č.parc. :
- 3211, 3191, 3192, 3219, 3224, 3220, 3388, 3389, 3190, 134, 725/7, 725/11, 725/12, 725/13,
3190, 3347, 3356, 3345, 3344, 3198, 3340, 3167, 3197, 3193, 3188, 3395, 3396, 3397, 3343,
3320, 3314, 3317, 3319, 3316, 3272, 3398 v k.ú. Synkov,
- 3203, 3204, 3220, 3202, 3653, 3652 v k.ú. Slemeno u Rychnova nad Kněžnou.

Digitálně podepsal Dita Kunertová
Datum: 10.02.2017 10:07:28 +01:00
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Dotčené orgány:
1. Městský úřad Rychnov nad Kněžnou, odbor VŽP, oddělení stavební úřad
2. Městský úřad Rychnov n. Kn., odbor VŽP – oddělení silniční úřad a úřad územního
plánování
3. Městský úřad Rychnov nad Kněžnou, odbor VŽP, oddělení ŽP – orgán ochrany přírody a
krajiny
4. Městský úřad Rychnov nad Kněžnou, Odbor ŠKMT
5. Obecní úřad Synkov – Slemeno (se žádostí o zveřejnění vyhlášky na úřední desce
obecního úřadu na dobu 15 dní a zpětné zaslání s uvedením data vyvěšení a sejmutí)

Na vědomí:
MěÚ Rychnov nad Kněžnou (se žádostí o zveřejnění vyhlášky na dobu 15 dnů)

Vyvěšeno:

Sejmuto:

Razítko, podpis:
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