
Městský  úřad  Náchod,  odbor  životního  prostředí  (dále  jen  „vodoprávní  úřad“),  obdržel  dne
23.  května  2018 žádost  Obce  Žďárky,  IČO 00273287,  se  sídlem Žďárky  35,  549  37  Žďárky  (dále  jen 
„stavebník“) o vydání  kolaudačního souhlasu k užívání části vodního díla „Žďárky - Splašková kanalizace a 
ČOV, stavební  objekty  F.2.1  -  ČOV a trubní  propoje,  F.2.6  -  Splašková  kanalizace  (jižní  část),  F.2.7  -  
Splašková kanalizace (severní část), F.3 - Provozní soubory ČOV“,  v katastrálním území Žďárky. 

Stavba  vodního  díla  byla  povolena  rozhodnutím  vodoprávního  úřadu  čj.  10918/2014/ŽP  ze  dne
26. února 2014. 

Pro  objekt  centrální  čistírny  byl  vodoprávním  úřadem  povolen  zkušební  provoz  (rozhodnutí  čj. 
MUNAC81923/2017/ŽP ze  dne  21.12.2017)  v  délce  trvání  1  roku  od  nabytí  právní  moci  rozhodnutí.
V žádosti  stavebník proto uvedl,  že žádá o vydání kolaudačního souhlasu pouze pro potrubí  splaškové  
kanalizace.  Po  ukončení  a  vyhodnocení  zkušebního  provozu  bude  objekt  centrální  ČOV  zkolaudován 
samostatně. 

Vodoprávní  úřad přezkoumal  žádost,  všechny obdržené podklady a  na základě závěrečné kontrolní  
prohlídky  konané dne  29.6.2018 a v souladu  s ustanovením § 122 odst.  3  zákona číslo  183/2006 Sb.,
o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, vydává 

dílčí kolaudační souhlas

s užíváním části vodního díla  „Žďárky - Splašková kanalizace a ČOV, stavební objekty F.2.1 - ČOV a  
trubní propoje, F.2.6 - Splašková kanalizace (jižní část), F.2.7 - Splašková kanalizace (severní část),  
F.3 - Provozní soubory ČOV“ v tomto rozsahu:

Jižní část:
Stoka „A“ na pozemkových parcelách číslo 193/1, 193/7, 193/9, 194/5, 193/10, 193/3, 161, 940/1, 999/2,  
1016, 890/5, 936, 135/3, 273/3, 273/2, 1042, 899/1, 123/2, 123/1, 998/4, 127/1, 998/3, 125/2, 1019, 962/1,  
99/1, 105/1, 94, 93/22, 93/13, 701/17 a stavebních parcelách číslo 77, 66 
Stoka „A1“ na pozemkových parcelách číslo 940/1, 940/2 
Stoka „A3“ na pozemkových parcelách číslo 959, 131, 999/1 
Stoka „A4“  na pozemkových parcelách číslo 273/2, 905/1, 286/8, 286/7, 286/9, 286/22, 286/27, 286/26,  
290/2, 286/4 
Stoka „A4-2“ na pozemkových parcelách číslo 286/22, 286/9 
Stoka „A4-3“ na pozemkové parcele číslo 909 
Stoka „A4-4“ na pozemkových parcelách číslo 286/8, 115/1, 113, 108 
Stoka „A5“ na pozemkových parcelách číslo 962/1, 998/3, 961/4, 960, 723/3 
Stoka „A5-1“ na pozemkových parcelách číslo 960, 126/1, 127/3, 1010/2, 774/2 
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Městský úřad Náchod

Odbor životního prostředí
Palachova 1303, 547 01  Náchod

Sp.zn.: KS 6260/2018/ŽP/Na/K Adresa:
Čj.(Če.): MUNAC48132/2018/ŽP viz rozdělovník
Vyřizuje: Hynek Navara
Tel./mobil: 491 405 457
E-mail: hynek.navara@mestonachod.cz

Datum: 29.06.2018

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

DÍLČÍ KOLAUDAČNÍ SOUHLAS



Stoka „A6“ a pozemkové parcele číslo 701/17 
Stoka „A18“ na pozemkové parcele číslo 943 a stavební parcele číslo 200 
Stoka „A19“ na pozemkové parcele číslo 934/2

Dešťová kanalizační stoka „Da“ na pozemkových parcelách číslo 193/10, 193/3, 998/1
Dešťová kanalizační stoka „Db“ na pozemkové parcele číslo 943
Dešťová kanalizační stoka „Dc“ na pozemkové parcele číslo 934/2
Dešťová kanalizační stoka „Dd“ na pozemkových parcelách číslo 1016, 936
Dešťová kanalizační stoka „De“ na pozemkových parcelách číslo 936, 892/3, 998/4
Dešťová kanalizační stoka „Df“ na pozemkových parcelách číslo 890/7, 936, 890/8, 998/4
Dešťová kanalizační stoka „Dg“ na pozemkových parcelách číslo 131, 998/4
Dešťová kanalizační stoka „Dh“ na pozemkových parcelách číslo 286/4, 286/3
Dešťová kanalizační stoka „Dl“ na pozemkových parcelách číslo 131, 999/1, 780/1

Severní část:
Stoka „A“ na pozemkových parcelách číslo 701/17, 895/16, 998/2, 905/2 a stavební parcele číslo 131
Stoka „A7“ na pozemkové parcele číslo 701/17
Stoka „A8“ na pozemkové parcele číslo 905/2
Stoka „A8-1“ na pozemkových parcelách číslo 905/2, 893/4
Stoka „A9“ na pozemkové parcele číslo 107
Stoka „A10“ na pozemkových parcelách číslo 905/2, 998/2, 895/1, 964/2, 700/1
Stoka „A11“ na pozemkových parcelách číslo 905/2, 998/2, 895/13, 895/1
Stoka „A11-1“ na pozemkové parcele číslo 895/1 a stavební parcele číslo 43/1
Stoka „A12“ na pozemkových parcelách číslo 905/2, 896/2, 909, 378/2, 908/1 a stavební parcele číslo 170
Stoka „A13“ na pozemkových parcelách číslo 905/2, 897, 998/2, 895/11
Stoka „A14“ na pozemkových parcelách číslo 905/2, 998/2, 898/1, 47/5, 47/1
Stoka „A14-1“ na pozemkových parcelách číslo 47/5, 47/4, 47/7 a stavební parcele číslo 222
Stoka „A16“ na pozemkových parcelách číslo 905/2, 900, 998/2, 898/1 a stavební parcele číslo 14
Stoka „A16-1“ na pozemkových parcelách číslo 898/1, 31, 32/2, 32/1
Stoka „A17“ na pozemkových parcelách číslo 905/2, 8, 998/2, 977 a stavební parcele číslo 4

Dešťová kanalizační stoka „Di“ na pozemkových parcelách číslo 895/1, 998/2
Dešťová kanalizační stoka „Dj“ na pozemkových parcelách číslo 895/1, 691/2 vše v katastrálním území 
Žďárky. 

Účelem stavby je vybudování potřebných gravitačních splaškových stok kanalizace pro veřejnou potřebu 
na  území  obce  Žďárky  tak,  aby  veškeré  splaškové  odpadní  vod  z  odkanalizovaného území  obce  byly 
svedeny kanalizačním  systémem do  centrální  ČOV a  po  jejich  vyčištění  následně do  povrchových  vod 
vodního toku Brlenka. 
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otisk úředního razítka

Ing. Ondřej Poul
vedoucí odboru životního prostředí



Příloha:
• kopie  opisu  protokolu  ze  závěrečné  kontrolní  prohlídky  a  ověřená   dokumentace  skutečného 

provedení stavby – pro stavebníka

Obdrží:
(na doručenku)
Obec Žďárky, Žďárky 35, 549 37 Žďárky (IČO 00273287)

Dotčené správní orgány: 
(doporučeně)                    
1) Městský úřad Hronov, odbor výstavby, Náměstí Čs. armády 5, 549 31 Hronov (IČO 00272680)
2) Městský úřad Náchod, odbor dopravy a silničního hospodářství – zde
3) Krajská hygienická stanice Královéhradeckého kraje,  územní pracoviště Náchod, Českoskalická 254, 

547 01 Náchod (IČO 71009213)
4) Hasičský záchranný sbor Královéhradeckého kraje,  Územní odbor Náchod, Náchodská 530, 549 32 

Velké Poříčí (IČO 70882525)
5) Krajské  ředitelství  policie  Královéhradeckého  kraje,  Územní  odbor  Náchod,  Dopravní  inspektorát,  

Plhovská 1176, 547 45 Náchod (IČO 75151545)
6) Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky,  Správa Chráněné krajinné oblasti  Broumovsko, 

Ledhujská 59, 549 54 Police nad Metují (IČO 62933591)
7) Ministerstvo zdravotnictví, Palackého nám. 375/4, 128 01 Praha 2 (IČO 00024341)
8) Obecní úřad Žďárky, Žďárky 35, 549 37 Žďárky (IČO 00273287)

Na vědomí – doručení veřejnou vyhláškou
1) Vlastníci pozemků, na kterých je stavba provedena
2) Vlastníci staveb na pozemcích, na kterých je stavba provedena 
       (také vlastníci, správci, provozovatelé dotčených sítí technické a dopravní infrastruktury)
3) Vlastníci sousedních pozemků nebo staveb na nich
       (mohou-li být jejich vlastnická práva vybudovanou stavbou přímo dotčena)

Na vědomí – doručení jednotlivě
1. Městský úřad Náchod, odbor kanceláře tajemníka - zde 

(vyhláška k vyvěšení)
2. Obecní úřad Žďárky, Žďárky 35, 549 37 Žďárky (IČO 00273287)
      (vyhláška k vyvěšení) 

Vodoprávní  úřad  žádá  Městský  úřad  Náchod,  odbor  kanceláře  tajemníka  a  Obecní  úřad  Žďárky
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. Vyhláška je zpřístupněna také na 
www.mestonachod.cz
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