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Technické řešení kanalizace – lokalita „7“ (Seidlov)

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
ROZHODNUTÍ

Městský úřad Vrchlabí, Odbor životního prostředí, jako příslušný vodoprávní úřad podle
ustanovení § 5 a následujících zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád), ve
znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“) a ustanovení § 106 odst. 1 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 příslušný speciální stavební úřad podle
ustanovení § 15 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební
zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“) účastníkovi řízení, kterým
je:
obec Lánov, Prostřední Lánov 200, 543 41 Lánov, IČ 00278041
I.
schvaluje stavební záměr
dle ustanovení § 15 odst.1 vodního zákona a § 94p odst. 1 stavebního zákona stavby
vodního díla: „Technické řešení kanalizace – lokalita „7“ (Seidlov)“ v k. ú. Prostřední
Lánov, obci Lánov, okrese Trutnov, kraji Královéhradeckém.
Souřadnice záměru (S- JTSK):
stoka Ha
ZÚ: X = 995495, Y = 648228, KÚ: X = 995532, Y = 648321
stoka Ha-1
ZÚ: X = 995504, Y = 648280, KÚ: X = 995568, Y = 648285
stoka Ha-2
ZÚ: X = 995499, Y = 648280, KÚ: X = 995475, Y = 648278
Druh umísťované stavby: kanalizační stoka
Vymezení území dotčeného vlivy stavby (vymezení pozemků pro realizaci záměru):
Stavbou budou dotčeny tyto pozemky v k. ú. Prostřední Lánov:
p. p. č. 359/4 (ostatní plocha – ostatní komunikace), 366/6 (ostatní plocha – ostatní
komunikace), 803/3 (trvalý travní porost), 845/9 (ostatní plocha – jiná plocha), 1537/3
(ostatní plocha – ostatní komunikace) a 1596/1 (ostatní plocha – ostatní komunikace)
Sousední pozemky v k. ú. Prostřední Lánov, které mohou být záměrem dotčeny či ovlivněny:
p. p. č. 359/3, 359/5, 359/6, 361, 365/1, 366/1, 366/2, 366/3, 366/7, 803/2, 803/4, 803/5,
804/3, 845/3, 845/4, 845/5, 845/6, 845/7, 845/8, 845/11, 1596/2, 1728
st. p. č. 93, 94, 136/3, 136/5, 279, 303, 304, 305, 406, 421, 470, 476, 492, 543, 685
Umístění stavby na pozemku (vše v k. ú. Prostřední Lánov):
Začátek úseku budované kanalizační stoky Ha se nachází na pozemku p. p. č. 1537/3
u čp. 84 stoka dále pokračuje západním směrem po pozemku p. p. č. 1596/1 a 359/4,
následně mění směr na jižní a pokračuje po pozemku p. p. č. 845/9 až k jeho hranici
s pozemkem p. p. č. 845/8, kde je konec úseku stoky Ha. Začátek úseku stoky Ha-1 se
nachází n a p. p. č. 1596/1 u čp. 237, kde se stoka Ha-1 napojuje na stoku Ha. Stoka Ha-1
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dále pokračuje jižním směrem po pozemcích p. p. č. 366/6 a 803/3, kde se v šachtě lomí
západním směrem a je zakončena při hranici s pozemkum p. p. č. 803/5. Začátek úseku
stoky Ha-2 se nachází na pozemku 359/4, kde se stoka Ha-2 napojuje na stoku Ha. Stoka
Ha-2 dále pokračuje po pozemku p. p. č. 359/4 severním směrem a je zakončena před
čp. 119.
Stavba obsahuje:
Kanalizační stoky z PP trubek UR2 o celkové délce 243,5 m dimenze DN 250: (Ha-2 o délce
26,5 m, Ha o délce 148,5 m a Ha-1 o délce 68,5 m)
Účel užívání povolené stavby vodního díla:
Odkanalizování 10 RD ve stávající lokalitě „Seidlov“ (čp. 116, 117, 118, 235, 236, 237, 382,
119, 214 a plánovaný RD na p. p. č. 803/5). Stávající jednotná kanalizace bude opravena a
předělána na kanalizaci dešťovou. Do daného území je navržena nová oddílná splašková
kanalizace, která bude napojena na stávající kanalizační systém s koncovkou na obecní
ČOV.
Pro umístění a provedení stavby se stanovují následující podmínky:
1) Stavba kanalizačních stok bude umístěna na pozemcích p. p. č. 359/4 (ostatní plocha –
ostatní komunikace), 366/6 (ostatní plocha – ostatní komunikace), 803/3 (trvalý travní
porost), 845/9 (ostatní plocha – jiná plocha), 1537/3 (ostatní plocha – ostatní komunikace)
a 1596/1 (ostatní plocha – ostatní komunikace) v k. ú. Prostřední Lánov v souladu se
situací v katastrální mapě v měřítku 1 : 1 000, která je přílohou tohoto rozhodnutí.
2) Stavba bude provedena podle schválené projektové dokumentace „Technické řešení
kanalizace – lokalita „7“ (Seidlov)“ vypracované Ing. Alešem Kreislem, ČKAIT 0601291,
v 11/2016 a tohoto povolení. Veškeré změny je nutno projednat předem s vodoprávním
úřadem.
3) Stavebník zajistí prostorové vytyčení stavby a inženýrských sítí.
4) Prováděním prací nesmějí být ve svých právech poškozováni vlastníci a uživatelé
sousedních prostor a nemovitostí. Především musí být zajištěn stálý přístup na okolní
pozemky.
5) Stavba bude dokončena do 10/2018.
6) Stavba nebude užívána bez kolaudačního souhlasu.
7) Do doby kontrolní prohlídky stavby budou pozemky dotčené stavbou uvedeny do
původního stavu.
8) Při stavbě budou dodrženy podmínky účastníků řízení a dotčených správních úřadů:
vyjádření České telekomunikační infrastruktury, a. s. čj., POS 361/18 ze dne 01.06.2018:
− Pokládka IS v souběhu a křížení se SEK musí být provedena dle doporučující normy ČSN 73
6005.
− V místě křížení s IS, komunikací, vjezdy, parkovacím stáním, oplocením s podezdívkou,
protihlukovou stěnou apod. je nutno SEK uložit do chráničky s přesahem na každou stranu 0,5 m
(pozor, ve společném výkopu může být více prvků).
− Před zahájením zemních prací v ochranném pásmu SEK (1,0 m na každou stranu od krajního
vedení), je nutno prokazatelně ověřit zemní umístění SEK.
− Za předpokladu ověření uložení SEK příčnými sondami za použití vhodného nářadí, je možno
provádět zemní práce v ochranném pásmu a umístit stavbu pevně spojenou se zemí do
ochranného pásma SEK v min. vzdálenosti 0,5 m od krajního vedení.
souhlas s činností a umístěním stavby v ochranném pásmu elektrického zařízení ČEZ
Distribuce, a. s., zn. 460/2018 ze dne 05.06.2018:
Povoleny činnosti: stavební práce, zemní práce, kácení a prořez, umístění stavby.
Platnost tohoto souhlasu je vázána na dodržení následujících podmínek:
− Podmínkou pro zahájení činnosti v ochranném pásmu je platné „Sdělení o existenci energetického
zařízení v majetku společnosti ČEZ Distribuce, a. s. „ v daném zájmovém území tohoto souhlasu a
dodržení podmínek uvedených v tomto vyjádření.
− Souběhy a křižovatky s elektrickými vedeními musí být provedeny v souladu s platnými normami a
předpisy, zejména ČSN EN 50110-1, ČSN EN 50423-3, PNE 33 0000-6 a PNE 33 3301, ČSN EN
50341-3 pro venkovní vedení VN, ČSN 33 2000-5-52 a PNE 34 1050 pro kabelová vedení a ČSN
73 6005 o prostorovém upořádání sítí technického vybavení.
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− Stavbou kanalizace nedojde k poškození stávajících a budoucích kabelů NN a změně jejich

uložení a krytí. Je nutno dodržet podmínky prostorové normy ČSN 736005 při křížení a souběhy
s kabely NN.
− Upozorňujeme, že v dotčeném území se nachází venkovní vedení NN provedené izolovanými
vodiči AYKYz a AES. Na uvedené vedení se nevztahuje ochranné pásmo dle zákona 458/2000 Sb.
Stavba bude provedena tak, aby neohrožovala stabilitu podpěrných bodů. Výkop pro kanalizaci
bude umístěn min. 2,0 m od podpěrných bodů NN. Křížení bude provedeno dle příslušných
technických norem především PNE 333302. Stavební práce budou prováděny tak, aby
neohrožovaly bezpečnost a spolehlivý provoz vedení ani osob pohybujících se v blízkosti
uvedeného vedení. Stavbou nedojde ke snížení výšky vodičů nad terénem.
− Jakákoliv poškození nebo mimořádné události, způsobené na elektrickém zařízení stavebníkem,
musí být neprodleně oznámeny na poruchovou linku 840 850 860 a budou opraveny na náklady
viníka. Zahrnutí poškozených míst může být provedeno pouze po souhlasu vydaném naší
společností.
− Umístěním stavby nesmí dojít ke ztížení přístupu našich pracovníků a pracovníků námi pověřených
firem k našemu zařízení.
− Při realizaci stavby nesmí dojít v žádném případě k nebezpečnému přiblížení osob, věcí, zařízení
nebo mechanismů a strojů k živým částem pod napětím tj. musí být dodržena minimální vzdálenost
2 m od vodičů dle ČSN EN 50110-1. V případě, že nebude možné tuto vzdálenost dodržet, je
žadatel povinen požádat o vypnutí předmětného vedení.
− Pracovníci provádějící práce budou prokazatelně poučeni o nebezpečí, které hrozí při nedodržení
bezpečnostních předpisů.
− S ohledem k provádění prací v ochranném pásmu upozorňujeme na možnost nebezpečných vlivů
od elektrického zařízení. Opatření proti těmto vlivům je na straně zhotovitele výše uvedené stavby.
ČEZ Distribuce, a. s. nepřevezme žádnou zodpovědnost za případné škody, které vzniknou
stavebníkovi následkem poruchy nebo havárie elektrického zařízení za nepředvídaných okolností
nebo nedodržením výše uvedených podmínek.
− Při případné úpravě povrchu v ochranném pásmu vedení nesmí dojít ke změně výškové nivelety
země oproti současnému stavu.
− Musí být dodrženy podmínky pro práce v ochranném pásmu vedení, které jsou součástí tohoto
souhlasu.
− Jakékoliv události mající vliv na provoz předmětných vedení musí být neprodleně oznámeny na
poruchovou linku 840 850 860 nebo včas oznámeny naši společnosti.
Souhlas s prováděním činností související se zřízením (výstavbou) výše uvedené stavby končí dnem
vydání kolaudačního rozhodnutí.
Provozovatel si vyhrazuje právo odvolat souhlas kdykoli, pokud zjistí, že podmínky stanovené v tomto
„souhlasu s umístěním stavby a prováděním činností v ochranném pásmu elektrického zařízení)
nejsou dodrženy. Pokud zjištěné nedostatky nebyly odstraněny ani na základě písemné výzvy ve
stanoveném termínu, je žadatel povinen uvést ochranné pásmo do původního stavu a zdržet se
provozování jakékoli činnosti, kterou zákon výslovně zakazuje.
Tento souhlas pozbývá platnosti, nebude-li stavba zahájena do 1 roku od udělení souhlasu a netýká
se zajištění dodávky elektřiny pro danou stavbu.
vyjádření Vodárenské společnosti Lánov, spol. s r. o., čj. Str/2018 ze dne 13.06.2018:

− Při křížení a ukládání dalšího zařízení musí být respektována příslušná ustanovení zákona

−
−
−
−
−
−
−

č. 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a prostorové normy ČSN 73
6005
Stavebník zajistí před zahájením prací provedení vytýčení zařízení
Pracovníci, kteří budou provádět zemní práce, musí být prokazatelně seznámeni s polohou těchto
zařízení
Při provádění zemních prací musí být toto zařízení zabezpečeno proti poškození, a to po celou
dobu provádění prací v jeho blízkosti, jakékoli poškození musí být ihned ohlášeno
Před zásypem musí být zajištěna kontrola zařízení příslušným odpovědným pracovníkem
společnosti
Dle § 23 zák.č. 274/2001 Sb. je ochranné pásmo vodovodu a kanalizace vymezeno vodorovnou
vzdáleností od vnějšího líce potrubí na každou stranu do průměru 500 mm včetně 1,5 m
Vzdálenosti se zvyšují o 1,0 m, pokud je potrubí uloženo v hloubce větší než 2,5 m pod upraveným
povrchem
Při souběhu inženýrských sítí s podzemním vedením ve správě společnosti bude dodržen
minimální vodorovný odstup 1,5 m. Ukládání zařízení do ochranného pásma je možné pouze se
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souhlasem společnosti. V ochranném pásmu vodovodu a kanalizace nsmí být umístěny bez
souhlasu společnosti žádné pevné stavby trvalého charakteru a stromové porosty
− Zemní práce v ochranném pásmu podzemních vedení ve správě společnosti budou prováděny
ručně
stanovisko GridServices, s. r. o., zn. 5001706635 ze dne 23.04.2018:
V zájmovém prostoru stavby dojde k dotyku s těmito plynárenskými zařízeními:
STL plynovod PE 90, 63, 50 a STL plynovodní přípojky, plánovaný STL plynovod PE 63
− Před zahájením stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenských zařízení bude provedeno
vytýčení trasy a přesné určení uložení plynárenského zařízení.
− Stavební objekty (včetně kanalizačního potrubí, vpustí, betonových patek atd.) musí být umístěny
min. 1 m od plynárenských vedení – měřeno kolmo na půdorysný obrys potrubí.
Pro realizaci stavby stanovujeme následující podmínky:
− Obrysy kanalizačních šachet budou umístěny minimálně 500 mm od obrysu plynárenského zařízení
− Pokud stavba vyvolá výškovou nebo směrovou úpravu trasy plynárenského zařízení, bude
zpracována PD přeložek plynárenských zařízení
− Při křížení plynovodů z materiálu PE bude provedena kontrola funkčnosti signalizačního vodiče
− Pokud realizace stavbyvyvolá výškovou nebo směrovou úpravu trasy plynárenského zařízení, bude
toto posuzováno jako přeložka. Náklady budou hrazeny investorem stavby.
− Dojde-li ke křížení stokového potrubí s plynovodem v menší vzdálenosti než 500 mm, minimálně
však 150 mm, opatří se plynovod v místě křížení PE chráničkou přesahující stokové potrubí na
každou strano o 1 m.
Při realizaci uvedené stavby budou dodrženy podmínky pro provádění stavební činnosti:
− Za stavební činnosti se pro účely tohoto stanoviska považují všechny činnosti prováděné
v ochranném pásmu plynárenského zařízení (tzn. i bezvýkopové technologie a terénní úpravy) a
činnosti mimo ochranné pásmo, pokud by takové činnosti mohly ohrozit bezpečnost a spolehlivost
plynárenského zařízení a plynovodních přípojek (např. trhací práce, sesuvy půdy, vibrace, apod.).
− Stavební činnosti je možné realizovat pouze při dodržení podmínek stanovených v tomto
stanovisku. Nebudou-li tyto podmínky dodrženy, budou stavební činnosti, popř. úpravy terénu,
prováděné v ochranném pásmu plynárenského zařízení, považovány dle § 68 odst.6 zákona
č.670/2004 Sb. a zákona č.458/2000 Sb., za činnost bez našeho předchozího souhlasu. Při každé
změně projektu nebo stavby (zejména trasy navrhovaných inženýrských sítí), je nutné požádat o
nové stanovisko k této změně.
− Před zahájením stavební činnosti bude provedeno vytyčení plynárenského zařízení a plynovodních
přípojek. Vytyčení provede příslušné provozní oblast (formulář a kontakt naleznete na
www.gridservices.cz nebo nonstop Zákaznická linka 800 11 33 55). Při žádosti uvede žadatel naši
značku (číslo jednací) uvedenou v úvodu tohoto stanoviska. O provedeném vytyčení trasy bude
sepsán protokol. Přesné určení uložení plynárenského zařízení je povinen provést stavebník na
svůj náklad. Bez vytyčení trasy a přesného určení uložení plynárenského zařízení stavebníkem
nesmí být vlastní stavební činnosti zahájeny. Vytyčení plynárenského zařízení a plynovodních
přípojek považujeme za zahájení stavební činnosti.
− Bude dodržena mj. ČSN 736005, TPG 702 04, zákon č.458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů,
případně další předpisy související s uvedenou stavbou.
− Pracovníci provádějící stavební činnosti budou prokazatelně seznámeni s polohou plynárenského
zařízení, rozsahem ochranného pásma a těmito podmínkami.
− Při provádění stavební činnosti, vč. přesného určení uložení plynárenského zařízení je stavebník
povinen učinit taková opatření, aby nedošlo k poškození plynárenského zařízení a plynovodních
přípojek nebo ovlivnění jejich bezpečnosti a spolehlivosti provozu. Nebude použito nevhodného
nářadí, zemina bude těžena pouze ručně bez použití pneumatických, elektrických, bateriových a
motorových nářadí.
− Odkryté plynárenské zařízení a plynovodní přípojky budou v průběhu nebo při přerušení stavební
činnosti řádně zabezpečeno proti jeho poškození.
− V případě použití bezvýkopových technologií (např. protlaku) bude před zahájením stavební
činnosti provedeno úplné obnažení plynárenského zařízení a plynovodních přípojek v místě křížení
na náklady stavebníka. V případě, že nebude tato podmínka dodržena, nesmí být použita
bezvýkopová technologie.
− Stavebník je povinen neprodleně oznámit každé i sebemenší poškození plynárenského zařízení
nebo plynovodních přípojek (vč. izolace, signalizačního vodiče, výstražné fólie atd.) na telefon
1239.
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− Před provedením zásypu výkopu v ochranném pásmu plynárenského zařízení bude provedena

−

−
−

−

−
−

kontrola dodržení podmínek stanovených pro stavební činnosti, kontrola plynárenského zařízení a
plynovodních přípojek. Kontrolu provede příslušná provozní oblast (formulář a kontakt naleznete na
www.gridservices.cz nebo nonstop Zákaznická linka 800 11 33 55). Při žádosti uvede žadatel naši
značku (číslo jednací) uvedenou v úvodu tohoto stanoviska. Povinnost kontroly se vztahuje i na
plynárenské zařízení, která nebylo odhaleno. O provedené kontrole bude sepsán protokol. Bez
provedené kontroly nesmí být plynovodní zařízení a plynovodní přípojky zasypány. V případě, že
nebudou dodrženy výše uvedené podmínky je stavebník povinen na základě výzvy provozovatele
plynárenského zařízení a plynovodních přípojek, nebo jeho zástupce doložit průkaznou
dokumentaci o nepoškození plynárenského zařízení a plynovodních přípojek během výstavby nebo
provést na své náklady kontrolní sondy v místě styku stavby s plynárenskými zařízeními a
plynovodními přípojkami.
Plynárenské zařízení a plynovodní přípojky budou před zásypem výkopu řádně podsypány a
obsypány těženým pískem, bude provedeno zhutnění a bude osazena výstražná fólie žluté barvy,
vše v souladu s ČSN EN 12007-1-4, TPG 702 01, TPG 702 04.
Neprodleně po skončení stavební činnosti budou řádně osazeny všechny poklopy a nadzemní
prvky plynárenského zařízení a plynovodních přípojek.
Poklopy uzávěrů a ostatních armatura plynárenském zařízení vč. hlavních uzávěrů plynu (HUP) na
odběrném plynovém zařízení udržovat stále přístupné a funkční po celou dobu trvání stavební
činnosti.
Případné zřizování staveniště, skladování materiálů, stavebních strojů apod. bude realizováno
mimo ochranné pásmo plynárenského zařízení a plynovodních přípojek (není-li ve stanovisku
uvedeno jinak).
Bude zachována hloubka uložení plynárenského zařízení (není-li ve stanovisku uvedeno jinak).
Při použití nákladních vozidel, stavebních strojů a mechanismů zabezpečit případný přejezd přes
plynárenské zařízení a plynovodní přípojky uložením panelů v místě přejezdu plynárenského
zařízení.

závazné stanovisko podle § 79 odst. 4 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech vydané v rámci
koordinovaného závazného stanoviska MěÚ Vrchlabí čj. KST-STAR/7256/2018 ze dne 14.06.2018:
Městský úřad Vrchlabí, odbor životního prostředí, jako orgán veřejné správy v oblasti odpadového
hospodářství podle § 71 písm.k) zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech ve znění pozdějších předpisů
(dále jen zákon o odpadech), vydává závazné stanovisko podle § 79 odst. 4 zákona o odpadech
k územnímu a stavebnímu řízení.
Výroková část:
Akce: Kanalizace „Seidlov“ lokalita 7 Lánov
Zpracovatel PD: Ing. Aleš Kreisel
Investor: obec lánov
Stupeň: DUR+DSP
Zakázkové číslo:
Významné druhy odpadů uvedené žadatelem: - výkopová zemina cca 190 t
Náš výše uvedený orgán vydává souhlasné stanovisko k předmětnému řízení za těchto podmínek:
1. V případě využití zemin mimo místo stavby bude ověřena jejich kvalita podle na obsah uhlovodíků:
ukazatele C10-C40 a PAU podle příl.č.10 vyhlášky č. 294/2005 Sb.
2. V případě vzorkování bude náš správní orgán vyrozuměn v termínu sedm dnů před odběrem
vzorků ve smyslu:
a) název akreditované laboratoře, která bude odběr a analýzu provádět
b) termín a místo konání odběru vzorků
3. Stavebnímu úřadu bude doloženo vyhodnocení nakládání s odpady dle výše uvedených druhů a
podmínek nakládání. Toto vyhodnocení bude podloženo doklady o předání výše uvedených
odpadů do schválených zařízení k nakládání s odpady a případný protokol. Z dokladu musí být
zřejmé z jaké stavby odpady pochází
4. V případě zjištění kontaminací nebo neočekávaných odpadů po zahájení stavebních prací, bude
tato skutečnost neprodleně oznámena našemu správnímu orgánu.

Účastníci řízení, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:
– obec Lánov, Prostřední Lánov 200, 543 41 Lánov, IČ 00278041
– Petr Jančula, nar. 01.06.1966, Prostřední Lánov 280, 543 41 Lánov
– Blanka Jančulová, nar. 23.04.1971, Bernartice 35, 542 04 Bernartice
– ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín 4 - Podmokly, IČ 24729035
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Odůvodnění:

Žadatel, obec Lánov, Prostřední Lánov 200, 543 41 Lánov, IČ 00278041, podal v zastoupení
Ing. Mečířovou dne 18.06.2018 u Městského úřadu Vrchlabí, Odboru ŽP návrh na vydání
společného územního a stavebního povolení pro stavbu „Technické řešení kanalizace –
lokalita „7“ (Seidlov)“ v k. ú. Prostřední Lánov, obci Lánov, okrese Trutnov, kraji
Královéhradeckém. Dnem podání žádosti bylo zahájeno řízení pod sp. zn. ŽP/9644/2018.
Okruh účastníků řízení byl vodoprávním úřadem posouzen dle ustanovení § 115 vodního
zákona a dle § 94k stavebního zákona takto:
Účastníci společného řízení dle § 27 odst. 1 správního řádu:
– obec Lánov – stavebník a vlastník stavbou dotčených pozemků p. p. č. 803/3, 366/6,
1596/1, 845/9, 359/4 a 1537/3 v k. ú. Prostřední Lánov
– Petr Jančula a Blanka Jančulová – věcné břemeno k pozemku p. p. č. 1537/3
v k. ú. Prostřední Lánov
– ČEZ Distribuce, a. s. – věcné břemeno k pozemkům p. p. č. 1537/3, 366/6 a 803/3
v k. ú. Prostřední Lánov
Účastníci společného řízení dle § 27 odst. 2 a 3 správního řádu:
– obec Lánov – obec, na jejímž území má být požadovaný stavební záměr uskutečněn
– osoby, které mají vlastnická nebo jiná věcná práva k pozemkům sousedícím se stavbou:
p. p. č. 803/5, 803/2, 803/4, 804/3, 845/5, 845/4, 845/3, 845/8, 845/7, 845/6, 359/6, 1728,
359/3, 359/5, 1596/2, 361, 366/7, 366/1, 366/3, 366/2, 365/1, 845/11 a st. p. č. 406, 305,
304, 303, 492, 476, 421, 685, 470, 93, 279, 543, 94, 136/3, 136/5 v k. ú. Prostřední Lánov
– správci inženýrských sítí, do jejichž ochranného pásma bude zasahováno:
Česká telekomunikační infrastruktura, a. s., Olšanská 2681/6, 130 00 Praha 3-Žižkov,
ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín 4-Podmokly,
GridServices, s. r. o., Plynárenská 499/1, 657 02 Brno
Vodárenská společnost Lánov, spol. s r. o., Prostřední Lánov 391, 543 41 Lánov,
obec Lánov (kabelová televize, VO)
Dotčené orgány:
MěÚ Vrchlabí, ORM, orgán územního plánování; MěÚ Vrchlabí, OŽP, ochrana ZPF; MěÚ
Vrchlabí, OŽP, odpadové hospodářství; OÚ Lánov, silniční správní úřad
Při rozhodování vycházel vodoprávní úřad mimo jiné z těchto podkladů:
− žádost o vydání společného povolení ze dne 18.06.2018
− plná moc k zastupování
− projektová dokumentace „Technické řešení kanalizace – lokalita „7“ (Seidlov)“
vypracovaná Ing. Alešem Kreislem, ČKAIT 0601291, v 11/2016
− koordinované závazné stanovisko MěÚ Vrchlabí čj. KST-STAR/7256/2018 ze dne
14.06.2018
− závazné stanovisko MěÚ Vrchlabí, ÚÚP ze dne 12.06.2018 čj. ORM/7977/2018-2
− povolení zvláštního užívání komunikace vydané OÚ Lánov dne 10.07.2016 pod čj. ZÚ –
2/07-2018
− sdělení ČEZ Distribuce, a. s., zn. 0100910419 ze dne 18.04.2018
− souhlas ČEZ Distribuce, a. s., zn. 460/2018 ze dne 05.06.2018
− sdělení Telco Pro Services, a. s., ze dne 18.04.2018 zn. 0200741126
− vyjádření České telekomunikační infrastruktury, a. s., čj. 591667/18 ze dne 18.04.2018
− vyjádření České telekomunikační infrastruktury, a. s., čj. POS 361/18 ze dne 01.06.2018
− stanovisko GridServices, s. r. o., zn. 5001706635 ze dne 23.04.2018
− vyjádření Vodárenské společnosti Lánov, spol. s r. o., ze dne 13.06.2018
− vyjádření správce veřejného osvětlení a kabelové televize (obec Lánov) ze dne
10.07.2018
− stanovisko Povodí Labe, s. p., čj. PVZ/18/35156/Tj/0 ze dne 07.09.2018
− výpis z KN ze dne 06.08.2018
− doklad o zaplacení správního poplatku
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Dne 08.08.2018 vodoprávní úřad oznámil dle ustanovení § 115 vodního zákona a § 94m
odst. 1 známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům zahájení společného řízení.
V souladu s ustanovením § 94m odst. 3 stavebního zákona upustil vodoprávní úřad od
ohledání na místě, protože jsou mu dobře známy poměry v území a žádost poskytuje
dostatečný podklad pro posouzení záměru. Námitky účastníků řízení, stanoviska dotčených
orgánů mohly být uplatněny do 15 dnů od doručení tohoto oznámení.
Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků: Účastníci neuplatnili návrhy a námitky.
Byly doloženy všechny požadované doklady dané vyhláškou č. 432/2001 Sb. ve znění
pozdějších předpisů a § 94l odst. 2 stavebního zákona.
Vodoprávní úřad přezkoumal předloženou žádost, projednal ji s účastníky řízení a dotčenými
orgány a zjistil, že jejím uskutečněním nebo užíváním nejsou ohroženy zájmy chráněné
stavebním zákonem, jeho prováděcími předpisy a zvláštními právními předpisy.
Záměr je dle závazného stanoviska MěÚ Vrchlabí, ÚÚP z hlediska uplatňování cílů a úkolů
územního plánování přípustný.
Umístění stavby kanalizační stoky na pozemcích p. p. č. 359/4, 366/6, 803/3, 845/9, 1537/3
a 1596/1 v k. ú. Prostřední Lánov odpovídá požadavkům dle vyhlášky 501/2006 Sb.
Projektová dokumentace je vypracována oprávněnou osobou, je úplná, přehledná
a v odpovídající míře řeší požadavky na výstavbu. Záměr neklade zvláštní požadavky na
dopravní a technickou infrastrukturu. Budované stoky budou napojeny na fungující veřejnou
kanalizaci. Příjezd ke stavbě je zajištěn prostřednictvím místních komunikací.
Záměr nebude mít za následek nedosažení dobrého stavu dotčeného vodního útvaru.
Vodoprávní úřad v průběhu řízení neshledal důvody, které by bránily povolení stavby, a proto
rozhodl, jak je uvedeno výše.
Poučení stavebníka
1) Před zahájením stavby stavebník oznámí písemně vodoprávnímu úřadu termín zahájení
stavby a název a sídlo stavebního podnikatele, který bude stavbu provádět a v souladu s §
160 stavebního zákona při její realizaci zabezpečí odborné vedení provádění stavby
stavbyvedoucím.
2) Na stavbě musí být veden stavební deník v souladu s § 157 stavebního zákona a § 6
vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, který bude na stavbě k dispozici, stejně
jako dokumentace stavby ověřená vodoprávním úřadem.
3) Před zahájením stavby vodního díla bude na viditelném místě na staveništi umístěn štítek
„Stavba povolena“, který obdrží stavebník, jakmile toto rozhodnutí nabude právní moci.
Štítek musí být chráněn před povětrnostními vlivy, aby údaje na něm uvedené zůstaly
čitelné, a musí být ponechán na staveništi do dokončení stavby.
4) K žádosti o vydání kolaudačního souhlasu budou doloženy následující doklady:
− předávací protokol mezi zhotovitelem stavby a stavebníkem
− dokumentace skutečného provedení stavby (v případě drobných změn oproti projektové
dokumentaci), včetně popisu a zdůvodnění provedených odchylek
− zaměření skutečného provedení stavby v systému JTSK
− prohlášení o shodě na použité materiály a zařízení
− doklad o zkoušce těsnosti kanalizace
− protokoly o kontrole dotčených sítí před jejich zakrytím
− doklady o předání odpadů do oprávněných zařízení a případné protokoly o výsledcích
rozborů
5) Společné povolení pozbývá podle § 94p odst. 5 stavebního zákona platnosti, jestliže stavba
nebude zahájena do dvou let od nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.
Poučení účastníků
Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení podat podle ustanovení § 83 odst. 1 správního
řádu 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 ke Krajskému úřadu Královehradeckého kraje se
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sídlem v Hradci Králové podáním učiněným u Městského úřadu Vrchlabí, Odboru životního
prostředí.
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 na jeho náklady Městský úřad Vrchlabí.
Podané odvolání má v souladu s ustanovením § 85 odst. 1 správního řádu odkladný účinek.
Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.

Toto rozhodnutí musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů na úřední desce MěÚ Vrchlabí a
obecním úřadu Lánov. Po dobu vyvěšení písemného vyhotovení tohoto oznámení na
úředních deskách bude toto oznámení zveřejněno i způsobem umožňující dálkový přístup.
Vyvěšeno dne:
(datum, razítko, podpis)

Sejmuto dne:
(datum, razítko, podpis)

………………………………..

………………………………

otisk úředního razítka
Bc. Radek Vich v. r.
vedoucí Odboru životního prostředí
za správnost vyhotovení
Ing. Jana Beranová
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Příloha: situace stavby v měřítku 1 : 1 000
Ověřená projektová dokumentace a štítek „Stavba povolena“ budou zaslány po
nabytí právní moci společného povolení.
Poplatek: Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve výši
3.000 Kč byl zaplacen.

Účastníci řízení dle § 27 odst. 1 správního řádu – dodejky
obec Lánov, kterou zastupuje Ing. Petra Mečířová, Roztoky u Jilemnice 191, 512 31 Roztoky
u Jilemnice
ČEZ Distribuce, a.s., ID DS: v95uqfy
Petr Jančula, Prostřední Lánov 280, 543 41 Lánov
Blanka Jančulová, Bernartice 35, 542 04 Bernartice
Účastníci řízení dle § 27 odst. 2 a 3 správního řádu – veřejnou vyhláškou
GridServices s.r.o., ID DS: jnnyjs6
Česká telekomunikační infrastruktura, a.s., ID DS: qa7425t
Vodárenská společnost Lánov, spol. s r. o., ID DS qcja4z6
ČEZ Distribuce, a.s., ID DS: v95uqfy
obec Lánov, ID DS: avja7em
osoby, které mají vlastnická nebo jiná věcná práva k pozemkům sousedícím se stavbou:
p. p. č. 803/5, 803/2, 803/4, 804/3, 845/5, 845/4, 845/3, 845/8, 845/7, 845/6, 359/6, 1728,
359/3, 359/5, 1596/2, 361, 366/7, 366/1, 366/3, 366/2, 365/1, 845/11 a st. p. č. 406, 305,
304, 303, 492, 476, 421, 685, 470, 93, 279, 543, 94, 136/3, 136/5 v k. ú. Prostřední Lánov
Dotčené orgány – jednotlivě
MěÚ Vrchlabí, ÚÚP
MěÚ Vrchlabí, OŽP, ochrana ZPF
MěÚ Vrchlabí, OŽP, odpadové hospodářství
OÚ Lánov, silniční správní úřad, ID DS: avja7em
K vyvěšení na úřední desce
MěÚ Vrchlabí
OÚ Lánov, ID DS: avja7em
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