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OPRAVNÉ ROZHODNUTÍ
Městský úřad Náchod, odbor životního prostředí (dále jen „vodoprávní úřad“), podle
ustanovení § 115 odst. 1 zákona číslo 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů
(vodní zákon), v platném znění a podle ustanovení § 70 zákona číslo 500/2004 Sb., správní
řád, v platném znění (dále jen „správní řád“), z moci úřední
rozhodl
o opravě zřejmé nesprávnosti v písemném vyhotovení ve výrokové části B. rozhodnutí
vodoprávního úřadu SpZn 8244/2013/ŽP/Na/Pl/PT ze dne 18. září 2013 ve věci povolení
stavby vodního díla „Stárkov – splašková kanalizace a ČOV“ v katastrálním území Stárkov
takto:
původní znění:
KMENOVÁ STOKA A (p.p.č. 249, 1110, 237, 1056/3, 1056/1, 204/4, 1114/2, 1040/22,
1041/1, 109, 1040/20, 180/1, 1040/23, 1040/14, 1040/1, 1040/15, 1087/1 k.ú. Stárkov)
– potrubí PVC DN 250 délky 595 m (od Š1 po Š2,1, do které je napojen výtlak V1A) a
délky 308 m (od ČS 1 po Š31, do které je napojen výtlak V2A)
– kanalizační revizní šachty Š1 – Š31
– protlak: pod vodním tokem Jívka (ocelová chránička 324/8 délky 8 m), pod komunikací
III/30313 (ocelová chránička 324/8 délky 10 m), pod komunikací III/30318 (ocelová
chránička 324/8 délky 10 m)
opravuje takto:
KMENOVÁ STOKA A (p.p.č. 249, 1110, 237, 1056/3, 1056/1, 204/4, 1114/2, 1040/22,
1041/1, 109, 1040/20, 180/1, 1040/23, 1040/14, 1040/1, 1040/15, 1087/1 k.ú. Stárkov)
– potrubí PVC DN 250 délky 595 m (od Š1 po Š2,1, do které je napojen výtlak V1A) a
délky 308 m (od ČS 1 po Š31, do které je napojen výtlak V2A)
– napojení stávající splaškové kanalizace potrubím PVC DN 250 délky 10 m
– kanalizační revizní šachty Š1 – Š31
– protlak: pod vodním tokem Jívka (ocelová chránička 324/8 délky 8 m), pod komunikací
III/30313 (ocelová chránička 324/8 délky 10 m), pod komunikací III/30318 (ocelová
chránička 324/8 délky 10 m)
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Oprava spočívá v doplnění rozsahu stavby o napojení stávající splaškové kanalizace
potrubím PVC DN 250 délky 10 m.
Odůvodnění:
Vodoprávní úřad byl dne 9. října 2013 stavebníkem, kterým je Město Stárkov, Stárkov 82,
549 36 Stárkov, telefonicky informován, že ve výrokové části B. shora citovaného povolení
není uvedeno napojení stávající kanalizace do kmenové stoky A. Jedná se potrubí PVC DN
250 v délce 10 m, které přepojí stávající kanalizaci končící v současné době ve vodním toku
do kmenové stoky A, která bude končit na centrální ČOV.
Vodoprávní úřad prohlédl stavební povolení, projektovou dokumentaci ke stavebnímu
povolení a další podklady ze spisové složky k předmětné stavbě a zjistil, že ve výrokové části
B. toto napojení není zahrnuto, přestože je v projektové dokumentaci obsaženo. Napojení
(jako součást kmenové stoky A) bude realizováno na pozemkové parcele číslo 249 v
katastrálním území Stárkov, čímž žádná nová pozemková parcela nebude dotčena.
Uvedená nesprávnost pak může mít přímý vliv na právní účinky meritorního rozhodnutí, a
proto vodoprávní úřad využil zmocnění zakotveného v ustanovení § 70 správního řádu, a
opravil (resp. doplnil) shora popsanou nesprávnost jako chybu v psaní tímto konstitutivním
úkonem, přičemž k tomuto účelu využil institut správního rozhodnutí podle ustanovení § 67 a
násl. správního řádu. Ostatní části vydaného rozhodnutí nejsou vydáním tohoto rozhodnutí
dotčeny.
Z výše uvedeného důvodu vodoprávní úřad rozhodl tak, jak je uvedeno ve výroku.
Poučení účastníků:
Proti tomuto rozhodnutí se může ve smyslu ustanovení § 70 správního řádu odvolat ve
lhůtě 15 dnů ode dne jeho oznámení účastník řízení, který jím může být přímo dotčen a to ke
Krajskému úřadu Královéhradeckého kraje, podáním učiněným u Městského úřadu Náchod,
odbor životního prostředí.
otisk úředního razítka

Ing. Ondřej Poul
vedoucí odboru životního prostředí
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Účastník řízení:
(doporučeně do vlastních rukou na doručenku)
Město Stárkov, Stárkov 82, 549 36 Stárkov (IČO 00273066)
Dotčené správní orgány:
(doporučeně)
1. Městský úřad Hronov, odbor výstavby, nám. Čs. armády 5, 549 31 Hronov (IČO
00272680)
2. Správa Chráněné krajinné oblasti Broumovsko, Ledhujská 59, 549 54 Police nad Metují
3. Krajská hygienická stanice Královéhradeckého kraje se sídlem v Hradci Králové,
Habrmanova 19, 501 01 Hradec Králové (IČO 71009213)
adresa pro doručení: Krajská hygienická stanice Královéhradeckého kraje, územní
pracoviště Náchod, Českoskalická 254, 547 01
4. Česká republika - Hasičský záchranný sbor Královéhradeckého kraje, nábřeží U Přívozu
122/4, 500 03 Hradec Králové (IČO 70882525)
adresa pro doručení: Hasičský záchranný sbor Královéhradeckého kraje, územní odbor
Náchod, Náchodská 530, 549 32 Velké Poříčí
5. Městský úřad Náchod, odbor dopravy a silničního hospodářství – zde
6. Městský úřad Náchod, odbor životního prostředí (ochrana ZPF, státní správa lesů) – zde
7. Měststký úřad Stárkov, Stárkov 82, 549 36 Stárkov (IČO 00273066)
Na vědomí:
1. Městský úřad Náchod - zde (vyhláška k vyvěšení)
2. Městský úřad Stárkov, Stárkov 82, 549 36 Stárkov (IČO 00273066) (vyhláška k vyvěšení)
Vodoprávní úřad žádá Městský úřad Náchod, odbor kanceláře tajemníka a Městský úřad
Stárkov o zajištění vyvěšení této vyhlášky po dobu 15 dnů na úřední desce. Datum vyvěšení
a sejmutí je nutné vyznačit na vyhlášce a vyhlášku následně vrátit vodoprávnímu úřadu.
Oznámení je zpřístupněno na www.mestonachod.cz

Vyvěšeno dne:

Sejmuto dne:

