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ROZHODNUTÍ 
 

Výroková část: 

Městský úřad Hlinsko, Odbor životního prostředí, jako vodoprávní úřad příslušný podle § 106 zákona č. 
254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen 
"vodní zákon"), a speciální stavební úřad příslušný podle § 15 odst. 4 vodního zákona a § 15 odst. 1 zákona 
č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále 
jen "stavební zákon"), ve správním řízení posoudil žádost o povolení stavby vodního díla, kterou dne 
25.1.2012 podal 

Lesy České republiky, s.p., IČ 42196451, OKEČ 02012, Přemyslova 1106/19, 501 68 Hradec Králové 8 

(dále jen "žadatel"), a na základě tohoto posouzení: 

 

I. Podle § 15 vodního zákona a § 115 stavebního zákona 

v y d á v á   s t a v e b n í   p o v o l e n í 

ke stavbě vodního díla: 

PPO Ležák - Holetín 
 

(dále jen "stavba") na pozemcích parc. č. 141/2, 142, 2624 v katastrálním území Dolní Holetín, na 
pozemcích parc. č. 360/14, 360/23, 568, 588/2, 2524/1 v katastrálním území Holetín (Obec Holetín, 
Pardubický kraj). 
 

Popis stavby: 

Jedná se o protipovodňovou ochranu obce Holetín, která spočívá ve zkapacitnění průtočného profilu koryta vodního 
toku Ležák, opevnění břehů a rekonstrukci propustku. Úpravou dojde ke stabilizaci břehů. Tato akce koncepčně 
navazuje na zrealizovanou stavbu s ozn. BÚ Ležák - Holetín. Bude realizováno pět samostatných stavebních objektů. 
Celková délka úprav činí 123 m. 
 

Objekty:  SO-02 (úprava výústi potrubí, ř km 2,223) 
SO-05 (úprava koryta, ř km 3,120-3,150) 
SO-06 (úprava koryta, ř km 3,441-3,492) 
SO-09 (úprava koryta, ř km 4,556-4,596) 
SO-10 (odbahnění sedimentační nádrže v množství cca 60 m3, ř km 4,892)   

 

II. Stanoví povinnosti a podmínky pro provedení stavby: 

1. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace ověřené ve vodoprávním řízení, kterou 
vypracovala Agroprojekce Litomyšl s.r.o., Rokycanova 114, Vysoké Mýto v 11.2010, zak. číslo         
080 30/09, autorizovaná osoba Ing. Jaroslav Jakoubek; případné změny nesmí být provedeny bez 
předchozího povolení vodoprávního úřadu. 

 
 

Dle rozdělovníku 
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2. Stavebník zajistí vytýčení prostorové polohy stavby odborně způsobilými osobami. Výsledky vytýčení 
musí být ověřeny úředně oprávněnými zeměměřickými inženýry. 

3. Při provádění stavby bude zajištěno dodržování všech bezpečnostních předpisů a předpisů o ochraně 
zdraví při práci. 

4. Stavbu bude provádět podle § 160 stavebního zákona stavební podnikatel, který při její realizaci 
zabezpečí odborné vedení provádění stavby stavbyvedoucím. Dále je povinen zabezpečit, aby práce na 
stavbě, k jejichž provádění je předepsáno zvláštní oprávnění, vykonávaly jen osoby, které jsou držiteli 
takového oprávnění. 

5. Při realizaci předmětné stavby a provádění zemních nebo jiných prací je nutno v plném rozsahu 
respektovat všechna stávající sítě elektronických komunikací, podzemní vedení vodovodu, nadzemní 
energetické zařízení včetně všech ochranných pásem daných zák. č. 458/2000 Sb. v platném znění, zák. 
č. 274/2001 Sb., v platném znění a souvisejícími technickými normami. 

 Vyjádření dotčených správců inženýrských sítí jsou součástí ověřené projektové dokumentace. Před 
zahájením prací bude požádáno v časovém předstihu o vytýčení polohy všech těchto sítí. 

5a. Budou dodrženy všechny podmínky uvedené ve vyjádření k této akci společností Telefónica Czech 
Republic, a.s., Praha ze dne 7.2.2012, čj.: 21156/12. 

5b. Budou dodrženy podmínky uvedené ve vyjádření k výskytu energetického zařízení v majetku ČEZ 
Distribuce, a.s., Děčín ze 07.02.2012, zn.: 0100028346. 

5c. Při provádění zemních nebo jiných prací v rámci stavby bude dodrženo vyjádření Vodárenské 
společnosti Chrudim, a.s. z 25.11.2010, zn.: 720/TD/10.  

6. a) Před záhozem všech obnažených inženýrských sítí a zařízení musí být příslušný správce vyzván ke 
kontrole, zda nedošlo k poškození, zda byly dodrženy podmínky zabezpečení, ochrany a uložení zařízení 
s ohledem na prováděnou stavbu. O provedené kontrole musí být sepsán protokol, který investor předloží 
při závěrečné kontrolní prohlídce. 
b) Poškození jakýchkoliv inženýrských sítí a zařízení musí být okamžitě ohlášeno příslušnému správci. 

7. Stavbou dotčené pozemky budou uvedeny do řádného technického stavu. Stavba bude prováděna tak, 
aby nedošlo ke škodám na sousedních pozemcích či stavbách. V nezbytném případě bude dočasné 
použití sousedních pozemků předem projednáno s jejich vlastníky. 

8. Investor (popř. zhotovitel) stavby navrhl následující plán kontrolních prohlídek: 
 1) Založení příčného pasu ze štětu (objekt SO-02) 
 2) Při zbudování nátokových a výtokových betonových čel (SO-09) 
 3) před závěrečným svahováním a ozeleněním. 
9. Se všemi stavebními odpady bude nakládáno v souladu se zákonem o odpadech, a v souladu s 

Metodickým návodem odboru odpadů pro řízení vzniku stavebních a demoličních odpadů a pro 
nakládání s nimi. Veškeré odpady vzniklé realizací stavby budou tříděny dle druhů a kategorií a budou 
předávány k využití nebo odstranění pouze osobám oprávněným k jejich převzetí (dle zákona o 
odpadech). 

10. O započetí prací v dolní části obce Holetín bude v předstihu alespoň 14 dnů předem informován pan 
Zdeněk Štěpánek, hospodář MO ČRS Miřetice. 

11. Při realizaci akce budou zachovány a popř. obnoveny případná vyústění obecní a dešťové kanalizace 
nebo odvodnění přilehlých pozemků do vodního toku Ležák. 

12. Budou dodrženy podmínky rozhodnutí – souhlasného závazného stanoviska k zásahu do VKP, které bylo 
vydáno Městským úřadem Hlinsko, Odborem životního prostředí dne 17.3.2011, čj.: Hl 5677/2011/OŽP.  

13. Stavebník je povinen podle zákona o státní památkové péči v platném znění (dále jen památkový zákon) 
v případě objevení archeologického nálezu (kosti, zdivo, střepy atd.) tento nález oznámit AÚ AV ČR 
nebo nejbližšímu muzeu a to nejpozději druhého dne po nálezu nebo potom, kdy se o nálezu dozvěděl. 
Archeologický nález i naleziště musí být ponechány beze změn až do prohlídky AÚ AV ČR nebo 
muzeem, nejméně však po dobu pěti pracovních dnů po oznámení. 

14. Stavba nesmí být užívána bez kolaudačního souhlasu. Stavebník požádá odbor životního prostředí 
Městského úřadu Hlinsko v souladu s § 122 stavebního zákona o vydání tohoto souhlasu. 

15. K závěrečné kontrolní prohlídce bude mimo jiné předložen geometrický plán skutečného provedení 
stavby a geometrický plán vyhotovené oprávněnou osobou ve smyslu geodetických prací. 

16. Stavba bude dokončena do termínu 31.12.2013. 
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Účastníci řízení na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu: 

Lesy České republiky, s.p., Přemyslova č.p. 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08  Hradec Králové 8 
Obec Holetín, Horní Holetín 105, 539 71  Holetín 
Vojtěch Vystavěl, nar. 26.2.1986, Dolní Holetín 119, 539 71  Holetín 

 

Odůvodnění: 

Dne 25.1.2012 podal žadatel Lesy České republiky, s.p., IČ 42196451,Přemyslova č.p. 1106, 501 68 Hradec 
Králové žádost o stavební povolení k vodním dílům na výše uvedenou stavbu. Uvedeným dnem bylo 
zahájeno vodoprávní řízení. 

Žádost byla doložena všemi povinnými doklady podle ustanovení vodního zákona a vyhlášky č. 432/2001 
Sb., o dokladech žádosti o rozhodnutí nebo vyjádření a o náležitostech povolení, souhlasů a vyjádření 
vodoprávního úřadu, a dalšími doklady, a to: 

- Stanovisko správce povodí – Povodí Labe, s.p., Hradec Králové z 11.5.2011, zn.: PVZ/11/10959/Ka/0 

- Vyjádření ČRS Východočeský územní svaz, 500 03 Hradec Králové z 27.6.2011, zn.: vl.279/11 

- Smlouva o budoucí smlouvě z 30.5.2011 na část pozemku p.č. 142, k.ú. Dolní Holetín a na část pozemku 
p. č. 141/2 v k.ú. Dolní Holetín. Dál smlouva o budoucí smlouvě na část pozemků v k. ú. Holetín 

- Sdělení Lesů ČR, Správa toků k žádosti o stavební povolení na vodní dílo „PPO Ležák“ z 20.1.2012 

- Dopisy a souhlasy/nesouhlasy vlastníků pozemků s realizací akce a vstupem na pozemky 

- Plán návrhu kontrolních prohlídek stavby     

Vodoprávní úřad oznámil veřejnou vyhláškou dne 2.2.2012 pod čj.: Hl 1916/2012/OŽP zahájení řízení 
známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům. Vodoprávní úřad podle ustanovení § 112 odst. 2 
stavebního zákona upustil od ohledání na místě a ústního jednání, protože mu poměry byly dobře známy a 
žádost poskytovala dostatečné podklady pro posouzení, a stanovil, že ve lhůtě do 5.3.2012 mohou účastníci 
řízení uplatnit své námitky a dotčené správní úřady svá stanoviska. Současně je upozornil, že na později 
podané námitky nebude možno, podle ustanovení stavebního zákona, brát zřetel. 

Projektovou dokumentaci stavby „Ležák – Holetín, Č.h.p. 1-03-03-082“ vypracovala firma Agroprojekce 
Litomyšl s.r.o., Rokycanova 114/IV, 566 01 Vysoké Mýto, odpovědný zástupce Ing. Jaroslav Jakoubek dne 
11.2010, číslo zakázky 080 30/09.  

Stanoviska dotčených orgánů, odborná posouzení, znalecké posudky: 

- Souhrnné vyjádření odboru životního prostředí MÚ Hlinsko z 15.7.2011, čj.: Hl 13589/2011/OŽP 

- Rozhodnutí orgánu ochrany přírody a krajiny MÚ Hlinsko k zásahu do VKP z 17.3.2011, čj.:                
Hl 5677/2011/OŽP 

- Vyjádření k záměru podle zákona č. 100/2001 Sb. vydané KÚ Pardubického kraje, OŽPZ vydané dne 
19.8.2011, čj.: KrÚ 72318/2011/OŽPZ/Př 

K záměru stavby vydal obecný stavební úřad Městského úřadu Hlinsko územní rozhodnutí pod spis.zn.       
S-SÚ/13/19767/2011, čj.: 23955/2011/SÚ dne 16.11.2011 a souhlas se stavbou podle § 15 odst. 2 stavebního 
zákona pod spis.zn. S-SÚ/13/1568/2012 dne 27.1.2012. 

Posouzení vodoprávního úřadu: 

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. 
 

Stavební povolení bylo vydáno v souladu s předchozí studií odtokových poměrů a zároveň v maximální 
možné míře, která byla akceptována vlastníky dotčených pozemků. Z důvodu nesouhlasu některých 
vlastníků pobřežních pozemků nebyla vyprojektována a povolena úprava vodního toku Ležák v původní 
předpokládané své délce, tj. na všech 10 původně navržených objektech. 
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Vodoprávní úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve 
výroku uvedených. 
 

Účastníci řízení - další dotčené osoby dle § 115 odst. 1 vodního zákona, § 109 odst. 1, písm. e) stavebního 
zákona a § 27 odst. 2 zákona 500/2004 Sb.,  správní řád v platném znění (veřejná vyhláška): 

Milan Kendziersky, Horní Holetín č.p. 33, 539 71  Holetín 
Iva Šiklová, Rataje č.p. 1464, 539 01  Hlinsko v Čechách 1 
Jaroslav Pondělíček, Srnská č.p. 1089, 539 01  Hlinsko v Čechách 1 
Marek Vondráček, Horní Holetín č.p. 72, 539 71  Holetín 
Petr Skala, Čáslavská č.p. 803, Chrudim IV, 537 01  Chrudim 1 
Květa Skalová, Čáslavská č.p. 803, Chrudim IV, 537 01  Chrudim 1 
Zdeněk Šišán, Na Povětrníku č.p. 989, 534 01  Holice v Čechách 
Roman Adámek, Horní Holetín č.p. 50, 539 71  Holetín 
Vladislav Bureš, Horní Holetín č.p. 64, 539 71  Holetín 
Ivan Krykhovskyy, Pražská č.p. 299, 252 41  Dolní Břežany 
Michal Dušek, Horní Holetín č.p. 109, 539 71  Holetín 
Michal Rezler, Kavánova č.p. 815, 539 01  Hlinsko v Čechách 1 
Jan Beneš, Horní Holetín č.p. 139, 539 71  Holetín 
Martin Beneš, Horní Holetín č.p. 139, 539 71  Holetín 
Petr Beneš, Horní Holetín č.p. 143, 539 71  Holetín 
prof.MUDr. Jan Pachl, CSc., Vladislavova č.p. 1587/24, Nové Město, 110 00  Praha 1 
Ak. soch. Magdaléna Pachlová, Vladislavova č.p. 1587/24, 110 00  Praha 1-Nové Město 
Zdeňka Halamková, Horní Holetín č.p. 121, 539 71  Holetín 
Jan Břeň, Horní Holetín č.p. 97, 539 71  Holetín 
Jana Břeňová, Horní Holetín č.p. 97, 539 71  Holetín 
Martin Šoltys, Horní Holetín č.p. 34, 539 71  Holetín 
Jaroslav Kramář, Na Šancích č.p. 1180, Chrudim I, 537 01  Chrudim 1 
Pardubický kraj, IDDS: z28bwu9 
Rudolf Kolbaba, Staré Žďánice č.p. 166, 533 44  Staré Ždánice 
Miloslava Vincencová, Ruzyňská č.p. 584/57, Liboc, 161 00  Praha 614 
Miloslava Čechlovská, Lukavice č.p. 87, 538 21  Lukavice 
Rudolf Vincenc, Ruzyňská č.p. 584/57, Praha 6-Liboc, 162 00  Praha 616 
Petra Plisková, Horní Holetín č.p. 97, 539 71  Holetín 
Kateřina Chytrá, Lipůvka č.p. 201, 679 22  Lipůvka 
Lenka Kramářová, Na Šancích č.p. 1180, Chrudim I, 537 01  Chrudim 1 
ČEZ distribuce, a.s, IDDS: v95uqfy 
Telefónica O2 Czech Republic, a.s., IDDS: d79ch2h 
Vodárenská společnost Chrudim, a.s., IDDS: 3b9gxrh 
Český rybářský svaz, Místní organizace Miřetice, Miřetice, 539 55  Miřetice u Hlinska  

 

Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků: 

-  Účastníci neuplatnili návrhy a námitky. 
 

Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí: 

- Účastníci se k podkladům rozhodnutí písemně nevyjádřili. Telefonický dotaz paní Miloslavy Vincencové 
z 9.2.2012 byl správním orgánem objasněn – bez dalších připomínek.  

 
Poučení účastníků: 

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení k Odboru životního prostředí a 
zemědělství Krajského úřadu Pardubice 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  
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orgán na náklady účastníka. 

 

Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. 
Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné. 

Vodoprávní úřad po dni nabytí právní moci stavebního povolení zašle stavebníkovi jedno vyhotovení 
ověřené projektové dokumentace a štítek obsahující identifikační údaje o povolené stavbě. Další vyhotovení 
ověřené projektové dokumentace zašle vlastníkovi stavby, pokud není stavebníkem. 

Stavebník je povinen štítek před zahájením stavby umístit na viditelném místě u vstupu na staveniště a 
ponechat jej tam až do dokončení stavby, případně do vydání kolaudačního souhlasu; rozsáhlé stavby se 
mohou označit jiným vhodným způsobem s uvedením údajů ze štítku. 

Stavba nesmí být zahájena, dokud stavební povolení nenabude právní moci. Stavební povolení pozbývá 
platnosti, jestliže stavba nebyla zahájena do 2 let ode dne, kdy nabylo právní moci. 
 
 
 
  
    RNDr. Jaroslava Šulcová 
vedoucí Odboru životního prostředí 
 
 
 
Poplatek: 
Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích položky 17 odst. 1 písm. i) ve výši    
3 000 Kč byl zaplacen dne 10.2.2012. 
 
 
 
Rozdělovník - obdrží: 
Účastníci řízení: 
Lesy České republiky, s.p., Hradec Králové, IDDS: e8jcfsn 
Obec Holetín, IDDS: cmfbwqt 
Vojtěch Vystavěl, Dolní Holetín č.p. 119, 539 71 Holetín 
 
 

Toto rozhodnutí musí být v souladu se správním řádem vyvěšeno po dobu 15 dnů. Poslední den této 
lhůty je dnem doručení. 

vyvěšeno na úřední desce dne :    sejmuto dne :  

 
( razítko, podpis ) 

Obecní úřad Holetín, OÚ Horní Holetín 105, 539 71  
- zasíláme 2x, pro zveřejnění na úřední desce(kách) 

 - 1x bude následně  s vyznačením data vyvěšení a sejmutí vrácena na MěÚ Hlinsko odbor ŽP 
 

Dotčené orgány: 
Městský úřad Hlinsko, Stavební úřad, Adámkova třída č.p. 554, 539 01  Hlinsko v Čechách 1 
Městský úřad Hlinsko, Odbor životního prostředí - OOP, Adámkova třída č.p. 554, 539 01 Hlinsko 
 

Ostatní: 
Povodí Labe, státní podnik, Hradec Králové, IDDS: dbyt8g2 
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