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Loukotnický potok, ř.km 0,920-0,980 – stavební povolení

Rozhodnutí
Městský úřad Ústí nad Orlicí, jako vodoprávní úřad věcně příslušný podle ustanovení § 104 odst. (2)
písm. c) a ustanovení § 106 odst. (1) zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů,
ve znění pozdějších předpisů (dále jen "vodní zákon") a jako místně příslušný vodoprávní úřad podle
ustanovení § 11 odst. (1) písm. b) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen "správní řád") a speciální stavební úřad příslušný podle § 15 odst. (1) písm. d) zákona
č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (dále jen "stavební zákon") uděluje
společnosti LESY České republiky, s.p., IČ: 42196451, se sídlem Přemyslova 1106/19, 560 08
Hradec Králové – Nový Hradec Králové

povolení
podle ustanovení § 15 odst. (1) vodního zákona a § 115 odst. (1) stavebního zákona k provedení
vodního díla „Loukotnický potok, ř.km 0,920-0,980“ (§ 55 vodního zákona) a to se souhlasem
příslušného městského úřadu s pravomocí stavebního úřadu (§ 15 stavebního zákona).
Předmětem stavby je oprava levobřežní opěrné zdi, příčných prahů a kamenného stupně v původních
parametrech na vodním toku Loukotnický potok (IDVT 10170920), v ř. km 0,920-0,980 a tím zajištění
stability koryta vodního toku.
Stavbu tvoří následující stavební objekt:
SO 01 Údržba koryta
-

-

-

Oprava LB opěrné zdi – dojde k vybourání části zdi v úseku cca 1,0 m od výusti z nádrže po
kamenný stupeň, tj. v celkové délce 62 m. Je navržena betonová konstrukce z vodostavebního
betonu vyztužená podélnou a příčnou betonářskou výztuží. Stávající výust z rybníka bude při
výstavbě nové zdi nahrazena v tělese konstrukce kameninou DN 100.
Oprava kamenného stupně – konstrukce nevykazuje žádné viditelné poruchy, proto bude
mechanicky očištěna od vegetace a budou pročištěny spáry v rozsahu 100 %. Pročištěné spáry
budou na hl. 40-70 mm přespárovány MC25.
Oprava kamenných prahů – stávající prahy budou v celém rozsahu v počtu 6 ks kompletně
odstraněny. Bude vyhloubena rýha šířky 0,3 m a hloubky 0,3 m pod niveletu dna toku. Do
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připravené rýhy budou zhotoveny prahy jako jednořadé zdivo z LK tl. 300 mm do betonového
lože C 12/15. Výška prahů bude 0,1 m nad úroveň dna koryta.
Stavba je situována na na poz. parc. č. 1392/1, k.ú. Brandýs nad Orlicí, vodní útvar HSL_0770 – Tichá
Orlice od toku Třebovka po ústí do Orlice, na souřadnicích Y: 611362, X: 1068327.
Toto povolení pozbývá platnosti, jestliže stavba nebude zahájena do dvou let ode dne, kdy nabylo
právní moci.
Povolení se uděluje za těchto povinností:
1.

2.

3.
4.

5.

6.

Stavba vodního díla bude provedena podle projektové dokumentace ověřené vodoprávním
úřadem (zpracoval Ing. Tomáš Klikar, PROJEKCE VODOHOSPODÁŘSKÝCH STAVEB, IČ: 73993743,
Úprkova 22/40, 500 09 Hradec Králové, autorizovaný inženýr pro stavby vodního hospodářství,
ČKAIT 0602523, v červenci 2019, č. zak. 18/2019).
Před zahájením stavby se investor přesvědčí, zda-li v zájmovém území nejsou žádná cizí
podzemní, nadzemní vedení nebo zařízení. Nachází-li se zde nějaké vedení či zařízení, je investor
povinen požádat jeho správce o vytyčení a stanovení stavebního dozoru.
Po dokončení stavebních prací budou dotčené pozemky uvedeny do původního stavu.
Budou dodrženy podmínky ze souhrnného vyjádření Městského úřadu Ústí nad Orlicí, odboru
životního prostředí ze dne 17.10.2019 vydaném pod č.j.: MUUO/31134/2019/ŽP/Vel, jehož
kopie je nedílnou součástí dokumentace ověřené ve vodoprávním řízení.
Budou dodrženy podmínky uvedené ve stanovisku Města Brandýs nad Orlicí k projektové
dokumentaci a k umístění zařízení staveniště, ze dne 09.10.2019 pod č.j.
MUBNO/925/2019/TAJ/Kral:
- při realizaci stavby bude používána k dopravě materiálu a odvozu stavební sutě komunikace
směr Olešná a pouze v nezbytných případech a v co nejmenší míře bude používána k dopravě
materiálu ulice Lázeňská – směrem do města,
- pokud dojde ke znečištění komunikace, požadujeme ihned zajištění jejího úklidu,
- s umístěním zařízení staveniště souhlasíme s podmínkou, že nebude narušena možnost
průjezdu automobilů pro jejich otočení, nebude mimo zařízení staveniště skladován stavební
odpad, ani materiál, po skončení prací bude místo uhrabáno a oseto,
- k zařízení staveniště se vztahuje obecně závazná vyhláška č. 1/2016 o místních poplatcích,
z toho vyplývá poplatková povinnost za umístění stavebního zařízení, kde sazba poplatku činí
5,- Kč/m2/den. Poplatník je povinen ohlásit nejpozději 7 dní před zahájením užívání
veřejného prostranství předpokládanou dobu a výměru užívání veřejného prostranství. Po
ukončení užívání je poplatník povinen toto ohlásit správci poplatku.
Budou dodrženy podmínky uvedené v závazném stanovisku Městského úřadu Ústí nad Orlicí,
odboru životního prostředí, ze dne 29.11.2019 pod č.j. MUUO/34252/2019/ŽP/Bu:
- před zahájením prací bude vymezen prostor stavby a mechanizačními prostředky bude
pojížděno v trase cesty. Veškeré práce budou provedeny šetrným způsobem ve vhodném
období, aby bylo minimalizováno ohrožení a rušení všech volně žijících živočichů, pro které
tok a jeho niva představují přirozený biotop. Veškeré práce budou provedeny mimo hlavní
reprodukční období od srpna do března,
- nejdéle 4 dny před zahájením prací bude provedena obhlídka odborně způsobilou osobou a
bude zajištěn transfer přítomných volně žijících živočichů. O výsledcích této obhlídky bude
proveden záznam do stavebního deníku a písemně bude informován orgán OOP, Městský
úřad Ústí nad Orlicí. V případě přerušení prací na dobu delší než 30 dní bude tento postup
opakován. V případě zjištění výskytu zvláště chráněných druhů živočichů je provádění prací
možné pouze na základě výjimky udělené příslušným orgánem ochrany přírody dle § 56
zákona,
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- v případě provádění prací v toku je třeba časově omezit dobu zákalu proudící vody a řešit
odvedení protékající vody mimo vlastní pracoviště, k provádění prací budou použity stroje
v dobrém technickém stavu,
- práce je třeba provádět v souladu s ČSN 83 9061 Technologie vegetačních úprav v krajině –
Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích. Při používání techniky je
nutné dbát na ochranu všech dřevin, zejména nesmí být pojížděno vozidly přes kořenový
systém vzrostlých stromů. Musí být přijata taková opatření a zvolen takový způsob prací, při
kterém bude minimalizováno i poškozování nadzemních částí stromů, práce budou
prováděny stroji v dobrém technickém stavu, bude zabráněno úniku ropných látek,
- případné kácení dřevin rostoucích mimo les je možné za předpokladu, že bude postupováno
v souladu s § 8 zákona a vyhláškou č. 189/2013 Sb., o ochraně dřevin a povolování jejich
kácení v platném znění. Při kácení budou do motorových pil používány oleje a mazadla na
bázi bionafty. Dřevní hmota nebude ukládána v lese ani v nivě toku ani nebude v těchto
místech docházet k jejich pálení,
- po dokončení prací bude, zejména z důvodu prevence šíření invazních a ruderálních druhů,
zajištěna rekultivace všech pozemků dotčených stavebními pracemi.
Budou dodrženy podmínky uvedené v závazném stanovisku Městského úřadu Ústí nad Orlicí,
odboru životního prostředí, ze dne 19.03.2020 pod č.j. MUUO/9121/2016/ŽP/vel:
- Nekontaminovaná zemina vytěžená během stavební činnosti bude použita ve svém
přirozeném stavu pouze v místě stavby. Využití mimo místo stavby se řídí vyhláškou č.
294/2005 Sb.
- O odpadech vznikajících v průběhu stavby a způsobu jejich odstranění nebo využití bude
původcem vedena průběžná evidence o odpadech a způsobech nakládání s nimi v rozsahu
stanoveném zákonem o odpadech a prováděcím právním předpisem, kterou investor při
kontrolních prohlídkách v průběhu stavby nebo po ukončení stavební činnosti předloží
odboru životního prostředí Městského úřadu Ústí nad Orlicí.
Budou dodrženy podmínky uvedené v souhlasu s umístěním stavby nebo využitím území do 50
m od okraje lesa, Městského úřadu Ústí nad Orlicí, odboru životního prostředí, orgánu státní
správy lesů, ze dne 31.10.2019 pod č.j. MUUO/31135/2019/ŽP/grim:
- Při realizaci záměru je nutno dbát základních povinností k ochraně pozemků určených
k plnění funkcí lesa uvedených v § 13 lesního zákona.
- Nebude znemožněn nebo omezen přístup do přilehlých lesních porostů.
Budou dodrženy podmínky uvedené v souhlasu Městského úřadu Ústí nad Orlicí, odboru
dopravy, silničního hospodářství a správních agend, ze dne 07.10.2019 pod č.j.
MUUO/31137/2019/DSS/ba:
- Výše uvedená stavba bude projednána s majetkovým správcem silnice Správou a údržbou
silnic Pk, Ústí nad Orlicí.
- Zhotovitel stavby požádá o zvláštní užívání silnice dle ust. § 25 odst. (6) písm. c) bod 2 zák. č.
13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, pro pohyb mechanizace nebo skládku materiálu.
Žádost bude doplněna souhlasem Správy a údržby silnic Pk, Ústí nad Orlicí a Policie ČR DI Ústí
nad Orlicí.
- Zhotovitel stavby požádá před zahájením prací (min. 15 dní) odbor dopravy o stanovení
přechodné úpravy dopravního značení, které bude vydáno opatřením obecné povahy dle ust.
§ 77 odst. (5) zák. č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích. Žádost bude
doplněna situací s návrhem dopravního značení a písemným vyjádřením Policie ČR DI Ústí
nad Orlicí.
- Budou využívány stávající sjezdy.
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- V průběhu stavby nesmí být na silnici nanášeno bláto a nečistoty, silnice, její součásti a
příslušenství nesmí být poškozeny. V opačném případě bude provedena oprava na náklady
investora stavby, případně zhotovitele prací. Bez povolení nesmí být na silnici skládán
stavební, výkopový či jiný materiál.
Budou dodrženy podmínky uvedené ve stanovisku Správy a údržby silnic Pardubického kraje, ze
dne 16.10.2019 pod zn. SÚSPK-9551/2019:
- Realizace stavby bude prováděna dle projektové dokumentace. Budou dodrženy všechny
související právní předpisy ČR i vybrané ČSN, TP, TKP na PK.
- Zhotovitel nebude bez předchozího povolení používat ani na přechodnou dobu vozovky
silnice jako skladiště materiálu, manipulační prostor pro mechanizmy apod.
- Pro přístup ke stavbě bude používán stávající sjezd, který bude udržován v takovém stavu,
aby nebyla vozovka silnice III/3155 neúměrně zatěžována a znečišťována.
- V případě nutnosti zřízení nových dočasných sjezdů je třeba požádat o vydání povolení
k připojení příslušný silniční úřad po předchozím souhlasu správce komunikace.
- Vozovka nebude znečišťována, v případě znečištění zajistí zhotovitel neprodleně očištění
vozovky. V případě poškození vozovky nebo krajnic vozovky bude provedena oprava dle
podmínek dohodnutých se SÚSPk Ústí nad Orlicí.
- V nezbytném případě požádá zhotovitel stavby příslušný Silniční správní úřad o povolení ke
zvláštnímu užívání silnice po předchozím souhlasu Dopravního inspektorátu Policie ČR, KŘÚstí nad Orlicí také o stanovení přechodného dopravního značení po dobu provádění prací.
Budou dodrženy podmínky uvedené ve stanovisku Krajského ředitelství policie Pardubického
kraje, Územního odboru Ústí nad Orlicí, Dopravního inspektorátu, ze dne 23.10.2019 pod č.j.
KRPE-78112-1/ČJ-2019-171106:
- Na silnici III/3155 bude muset být ponechán jízdní pruh o šíři min. 2,75 m. Pracovní místo
bude označeno vodícími deskami místo kuželů. Omezení rychlosti jízdy na 30 km/h musí být
za projetím stavby ukončeno DZ B20b.
- Musí být učiněna taková opatření, aby nedocházelo k znečišťování okolní silniční sítě.
- Pokud při umístění inženýrských sítí a jiných nadzemních nebo podzemních vedení všeho
druhu v silničním pozemku, na něm nebo mostních objektech dojde k užití komunikací jiným
než obvyklýn způsobem, nebo účelům a může-li při tom dojít k ovlivnění bezpečnosti a
plynulosti silničního provozu, bude zhotovitelem předložena žádost o vydání závazného
stanoviska k provádění stavebních prací dle § 25 odst. (6) písm. d) zákona 13/1997 Sb., o
pozemních komunikacích.
- Návrh stanovení místní nebo přechodné úpravy projedná ve smyslu ust. § 77 odst. (3) výše
uvedeného zákona č. 361/2000 Sb., se zdejší součástí Policie ČR silniční správní orgán. Vždy
bude k písemné žádosti předložen grafický návrh trvalého dopravního značení.
Před zahájením stavby vodního díla bude na viditelném místě u vstupu na staveniště umístěn
štítek „Stavba povolena“, který obdrží stavebník po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí. Štítek
musí být chráněn před povětrnostními vlivy, aby údaje na něm uvedené zůstaly čitelné a
ponechán na stavbě do zahájení užívání stavby. Stavebník na štítek uvede údaje o vybraném
stavebním podnikateli, který bude stavbu realizovat. Tyto údaje před zahájením realizace stavby
písemně oznámí příslušnému vodoprávnímu úřadu.
Stavbu provede organizace oprávněná k provádění stavebních nebo montážních prací jako
předmětu své činnosti podle zvláštních předpisů.
Stavba vodního díla bude dokončena do 31.12.2021.
Po dokončení stavby je stavebník povinen požádat vodoprávní úřad o povolení užívat stavbu
(vydání kolaudačního souhlasu). Stavbu lze užívat jen na základě kolaudačního souhlasu.
Na základě žádosti stavebníka o vydání kolaudačního souhlasu bude provedena závěrečná
prohlídka stavby. Současně se stanovením termínu závěrečné prohlídky stavby bude uvedeno,
které doklady budou při ní předloženy (jedná se zejména o zaměření skutečného provedení
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stavby promítnuté do katastrální mapy, doklady o výsledcích předepsaných zkoušek, certifikáty o
prohlášení o shodě na použité materiály, přehled odpadů, které vznikly při stavební činnosti,
zatříděných dle Katalogu odpadů, s uvedením způsobu jejich využití nebo odstranění, zápis o
odevzdání a převzetí stavby).
Účastníci vodoprávního řízení ve věci povolení stavby (§ 27 odst. (1) správního řádu a § 109 písm. a)
stavebního zákona):
-

Lesy České republiky, s.p., Přemyslova 1106/19, 500 08 Hradec Králové - Nový Hradec Králové

Odůvodnění
Městský úřad Ústí nad Orlicí jako příslušný vodoprávní úřad posoudil návrh žadatele - společnosti
Lesy České republiky, s.p., IČ: 42196451, se sídlem Přemyslova 1106/19, 500 08 Hradec Králové Nový Hradec Králové, ze dne 07.05.2020, kterým požádal o povolení ke zřízení vodního díla
"Loukotnický potok, ř.km 0,920-0,980“ situovaného na poz. parc. č. 1392/1, k.ú. Brandýs nad Orlicí
(ustanovení § 15 odst. (1) vodního zákona a § 115 odst. (1) stavebního zákona).
Z hlediska zájmů daných § 23a vodního zákona, platným Národním plánem povodí Labe a Plánem
dílčího povodí Horního a středního Labe (§24 až 26 vodního zákona) je předmětný záměr možný,
protože lze předpokládat, že realizací záměru nedojde ke zhoršení chemického stavu a ekologického
stavu/potenciálu dotčených útvarů povrchových vod a chemického stavu a kvantitativního stavu
útvarů podzemních vod, a že nebude znemožněno dosažení jejich dobrého stavu/potenciálu.
Protože návrh žadatele obsahoval potřebné náležitosti, které jsou nutné pro posouzení dosahu
žádaného rozhodnutí na vodohospodářské poměry, vodoprávní úřad upustil od ústního jednání
spojeného s místním šetřením a oznámením pod č.j. MUUO/16155/2020/ŽP/Lin ze dne 20.05.2020
informoval účastníky řízení a dotčené orgány o zahájení vodoprávního řízení, o skutečnosti, že byly
shromážděny doklady potřebné pro posouzení vlivu věci na vodohospodářské poměry a o právu
vyjádřit se k těmto podkladům.

Okruh účastníků řízení byl vymezen takto:
Účastníci vodoprávního řízení ve věci povolení stavby (§ 27 odst. (1) správního řádu a § 109 písm. a)
stavebního zákona):
-

Lesy České republiky, Přemyslova 1106/19, 500 08 Hradec Králové - Nový Hradec Králové

Účastníci vodoprávního řízení ve věci povolení stavby (§ 27 odst. (2) správního řádu a § 109 písm. e)
a f) stavebního zákona):
-

Jiří Halama, Weisova 397, 561 12 Brandýs nad Orlicí
Zbyněk Halama, Podhomolí 1539, 565 01 Choceň
Správa a údržba silnic Pardubického kraje, Doubravice 98, 533 53 Pardubice
Město Brandýs nad Orlicí, Náměstí Komenského 203, 56112 Brandýs nad Orlicí -
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K vodoprávnímu řízení byly mimo jiné předloženy následující doklady:
-

-

souhrnné vyjádření Městského úřadu Ústí nad Orlicí, odboru životního prostředí ze dne
17.10.2019 vydaném pod č.j.: MUUO/31134/2019/ŽP/Vel,
stanovisko Města Brandýs nad Orlicí k projektové dokumentaci a k umístění zařízení staveniště,
ze dne 09.10.2019 pod č.j. MUBNO/925/2019/TAJ/Kral,
závazné stanovisko Městského úřadu Ústí nad Orlicí, odboru životního prostředí, ze dne
29.11.2019 pod č.j. MUUO/34252/2019/ŽP/Bu,
závazné stanovisko Městského úřadu Ústí nad Orlicí, odboru životního prostředí, ze dne
19.03.2020 pod č.j. MUUO/9121/2016/ŽP/vel,
souhlas s umístěním stavby nebo využitím území do 50 m od okraje lesa, Městského úřadu Ústí
nad Orlicí, odboru životního prostředí, orgánu státní správy lesů, ze dne 31.10.2019 pod č.j.
MUUO/31135/2019/ŽP/grim,
souhlas Městského úřadu Ústí nad Orlicí, odboru dopravy, silničního hospodářství a správních
agend, ze dne 07.10.2019 pod č.j. MUUO/31137/2019/DSS/ba,
stanovisko Správy a údržby silnic Pardubického kraje, ze dne 16.10.2019 pod zn. SÚSPK9551/2019,
stanovisko Krajského ředitelství policie Pardubického kraje, Územního odboru Ústí nad Orlicí,
Dopravního inspektorátu, ze dne 23.10.2019 pod č.j. KRPE-78112-1/ČJ-2019-171106,
vyjádření jednotlivých správců sítí,
stanovisko správce povodí tj. Povodí Labe, s.p., Víta Nejedlého 951, Hradec Králové, vydané dne
15.10.2019 pod zn.: PLa/2019/0444115,
stanovisko Českého rybářského svazu, z.s., místní organizace Brandýs nad Orlicí ze dne
11.10.2019,
sdělení Městského úřadu Ústí nad Orlicí, staveního úřadu, orgánu územního plánování ze dne
09.10.2019 pod č.j. MUUO/31136/2019/SÚú franz,
plán kontrolních prohlídek stavby,
souhlas s dočasným užítím pozemku č. 1198, 1200/1 a 1201, k.ú. Brandýs nad Orlicí,
vyhodnocení směsného vzorku zeminy – Loukotnický potok, ř.km 0,92 – 0,98 Brandýs nad Orlicí.

Správní poplatek podle zákona 634/2004 Sb. o správních poplatcích, položky 18, ost. (1), písm. h)
ve výši 3000,- Kč byl uhrazen dne 29.05.2020.
Vodoprávní úřad mimo jiné upozorňuje na skutečnost, že případná realizace změny stavby před
dokončením musí být předem projednána s vodoprávním úřadem (viz ustanovení § 118 stavebního
zákona).
Na základě výše uvedeného vodoprávní úřad v dané věci rozhodl tak, jak je uvedeno ve výroku.
Poučení účastníků
Proti tomuto rozhodnutí se lze podle ustanovení § 81 odst. (1) správního řádu odvolat ve lhůtě
15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu Pardubického kraje, podáním učiněným
u Městského úřadu Ústí nad Orlicí. Odvolání musí mít potřebné náležitosti (viz ustanovení § 37
odst. (2) správního řádu) a musí obsahovat údaje o tom, proti kterému rozhodnutí směřuje, v jakém
rozsahu ho napadá a v čem je spatřován rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí
nebo řízení, jež mu předcházelo.
Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí
je nepřípustné. Odvolání se podle ustanovení § 82 odst. (2) správního řádu podává s potřebným
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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.

„Otisk úředního razítka“
Mgr. Tomáš Kopecký, v. r.
vedoucí odboru
Za správnost vyhotovení
Ing. Zdeňka Lindenthalová
oprávněná úřední osoba
Přílohy:
1 x Štítek "Stavba povolena“ a ověřenou projektovou dokumentaci (po nabytí právní moci
stavebního povolení obdrží žadatel a Město Brandýs nad Orlicí).

Na doručenku do vlastních rukou obdrží účastníci řízení:
-

Lesy České republiky, Přemyslova 1106/19, 500 08 Hradec Králové - Nový Hradec Králové
Jiří Halama, Weisova 397, 561 12 Brandýs nad Orlicí
Zbyněk Halama, Podhomolí 1539, 565 01 Choceň
Správa a údržba silnic Pardubického kraje, Doubravice 98, 53353 Pardubice
Město Brandýs nad Orlicí, Náměstí Komenského 203, 56112 Brandýs nad Orlicí

Dotčené orgány:
-

Městský úřad Ústí nad Orlicí, odbor DSS, Sychrova 16, 562 24 Ústí nad Orlicí
Policie ČR, Krajské ředitelství policie Pardubického kraje, územní odbor vnější služby, DI,
Tvardkova 1191, 562 01 Ústí nad Orlicí
MO ČRS Brandýs nad Orlicí, Wihanova 364, 561 12 Brandýs nad Orlicí

Na vědomí:
-

Povodí Labe, s.p., V. Nejedlého 951, 500 03 Hradec Králové
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