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VEŘEJNÁ  VYHLÁŠKA 
 

ROZHODNUTÍ 
 

Výroková část: 

Odbor životního prostředí Městského úřadu Litomyšl, jako vodoprávní úřad věcně a místně příslušný podle 

§ 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"), § 11 odst. 1 písm. a) a b) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, 

ve znění pozdějších předpisů  (dále jen "správní řád"),  ve správním řízení,  které je vedeno  také v 

působnosti zákona č. 416/2009 Sb.,  o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury 

a infrastruktury elektronických komunikací, ve znění pozdějších předpisů, 

 posoudil žádost, kterou dne 3.1.2023 podal 

Ředitelství silnic a dálnic ČR, IČO 65993390, Na Pankráci 546, 140 00  Praha, které je zastoupeno 

Valbek, spol. s r.o., IČO 48266230, Vaňurova 505, 460 07  Liberec 

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

 

      D35 3507 Litomyšl - Janov 

 

I. Vydává podle § 8 odst. 1 písm. a) č. 2  vodního zákona 

p o v o l e n í 

pro vodní dílo: 

             SO 07-365 – DUN a RN č.5,   km 59,500 

k nakládání s povrchovými vodami - k jejich vzdouvání a akumulaci  (dále jen "nakládání s vodami") na 

místě: 

Název kraje Pardubický 

Název obce Litomyšl, Strakov 

Název katastrálního území Litomyšl, Záhraď, Strakov 

Kód katastrálního území 685674, 685704, 756041 

Parcelní čísla dle evidence katastru nemovitostí parc. č. 821/1, 821/2, 825, 829/2, 830, 887, 

888, 2497/3 v katastrálním území Litomyšl, 

parc. č. 448/1 v katastrálním území Záhraď, 

parc. č. 241/22, 241/23, 641 v katastrálním 

území Strakov 

Útvar povrchové vody HSL_0870 Loučná od pramene po tok Desná 

Číslo hydrologického pořadí a podpořadí 1-03-02-0180-0-00 

Hydrogeologický rajon 4270 Vysokomýtská synklinála 

Přímé určení polohy (souřadnice X.Y)-orientačně             1083767, 608727 
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Údaje o povoleném nakládání s vodami 
Celkový objem retenční nádrže     8332 m

3
   

Délka vzdutí při maximální hladině        145 m  

Maximální hladina akumulované vody                          381,85 m n.m.  

Regulovaný odtok do Kornického ptoka    115 l/s  

 

Popis  a rozsah  nakládání s vodami: 

DUN:  zajistí  ochranu vod  proti vniknutí závadných látek  ze splachů  liniových staveb při případné havárii-

zadržení srážkových vod  z dálnice  pomocí speciálních opatření. K těmto opatřením patří  vybavení těchto 

staveb  havarijními  zařízeními – odlučovači lehkých kapalin. Objekty DUN   budou vybaveny kalojemy pro  

zachycení pevných látek  a koalescenčními  odlučovači  lehkých kapalin  pro zachycení úniků ropných látek 

(maximální přípustný obsah zbytkového oleje < 5 mg/l). 

RN: zajištění  ochrany stávajících  vodních toků  proti zvýšenému  odtoku   dešťových vod  vlivem 

vybudování  zpevněných ploch bude provedeno  návrhem retenčních nádrží, které budou umístěny  na 

odtoku z DUN. Jedná se o otevřené  zemní nádrže s regulací odtoku vybavené havarijním přelivem.   

SO  07-365 DUN a RN č.5, km 59,500 – na objekt je napojena stoka E  SO 07-305 (odvodnění  úseku od   

km 59,450 do km 62,740)- přítoková  a odpadní  stoka je navržena v dimenzi DN 800 – návrhový  průtok 

551,1  l/s ,  min.  Vr 8332 m
3
,  regulovaný odtok 115 l/s – recipientem je vodní tok Drahoška.    

 

II. Stanoví povinnosti a podmínky pro nakládání s vodami (§ 9 odst. 1 vodního zákona): 

1. Pro  kontrolu účinnosti odlučovače lehkých kapalin  bude  na jeho odtoku alespoň 1 x ročně  ( nejlépe 

v zimním období) proveden rozbor vody v ukazatelích  CHSKcr, NL, C10-C40 a obsah chloridů (Cl
-
). 

2. Doba povoleného nakládání s vodami: po dobu užívání stavby vodního díla. 

 

 

Účastníci řízení, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu ( § 27 odst. 1 správního řádu): 

Ředitelství silnic a dálnic ČR, IČO 65993390, Na Pankráci 546, 140 00  Praha 

 

 

Odůvodnění: 

Dne 3.1.2023 podal žadatel žádost o povolení k nakládání s vodami, uvedeným dnem bylo zahájeno 

vodoprávní řízení. 

Žádost byla doložena všemi povinnými doklady podle ustanovení § 61 odst. 4 vodního zákona a § 2 a § 6 

vyhlášky č. 183/2018 Sb., o náležitostech rozhodnutí a dalších opatření vodoprávního úřadu a o dokladech 

předkládaných vodoprávnímu úřadu, a dalšími doklady, a to: 

- vyjádřením Povodí Labe, s.p. ze dne 8.9.2022 č.j.: PLa/2022/021143 

- projektovou dokumentací stavby pro společné povolení  D35 3507 Litomyšl vypracované Valbek, spol. 

s.r.o.  zak. č. 19-LI33-021 

Vodoprávní úřad oznámil zahájení řízení známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům. Současně 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 14.3.2023 mohou dotčené orgány uplatnit 

závazná stanoviska a účastníci řízení své námitky, popřípadě důkazy.  

Projektová dokumentace stavby řeší: 

- DUN:  zajistí  ochranu vod  proti vniknutí závadných látek  ze splachů  liniových staveb při případné 

havárii-zadržení srážkových vod  z dálnice  pomocí speciálních opatření. K těmto opatřením patří  

vybavení těchto staveb  havarijními  zařízeními – odlučovači lehkých kapalin. Objekty DUN   budou 

vybaveny kalojemy pro  zachycení pevných látek  a koalescenčními  odlučovači  lehkých kapalin  pro 

zachycení úniků ropných látek. Vlastní DUN jsou navrženy jako podzemní prefabrikované 

železobetonové nádrže, vybaveny budou koalescenčními filtry a havarijními obtoky. Návrh technologie 
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čištění odpovídá třídě odlučovače I, tab.1 ČSN 75 6551 a ČSN EN 858-1, maximální přípustný obsah 

zbytkového oleje < 5 mg/l, sestava odlučovacího - zařízení S-Ib-P dle ČSN EN 858-2, tab.B.1. 

- RN: zajištění  ochrany stávajících  vodních toků  proti zvýšenému  odtoku   dešťových vod  vlivem 

vybudování  zpevněných ploch bude provedeno  návrhem retenčních nádrží, které budou umístěny  na 

odtoku z DUN. Jedná se o otevřené  zemní nádrže s regulací odtoku vybavené havarijním přelivem 

- vybudování SO  07-365 DUN a RN č.5, km 59,500 – na objekt je napojena stoka E  SO 07-305 

(odvodnění  úseku od   km 59,450 do km 62,740)- přítoková  a odpadní  stoka je navržena v dimenzi DN 

800 – návrhový  průtok 551,1  l/s ,  min.  Vr 8332 m
3
,  regulovaný odtok 115 l/s – recipientem je vodní 

tok Drahoška.    

 

Stanoviska dotčených orgánů, odborná posouzení, znalecké posudky: 

- Ministerstvo životního prostředí – závazné stanovisko k ověření změn záměru ze dne 13.3.2023 č.j. 

MZP/2023/710/286 

Posouzení vodoprávního úřadu: 

 Žadatel požádal o vydání povolení k nakládání s vodami, z důvodu plnění  podmínek  souhlasného  

stanoviska k posouzení  vlivů provedení záměru na životní prostředí, které vydalo Ministerstvo životního 

prostředí  dne 23.10.2012 č.j.: 73999/ENV/12, jehož platnost byla prodloužena dne 20.12.2019 č.j.: 

MZP/2018/710/550,  kde je   v podmínkách  pro fázi přípravy záměru č. 12) až  16)  uloženo  navrhnout  

zaústění  odvodnění komunikace  do vodotečí tak, aby nebyl významně zvýšen průtok vody, zejména u 

nejmenších toků,  před zaústěním  kanalizace do vodotečí navrhnout retenční nádrže s dostatečnou kapacitou 

vybavené zařízením  pro odstranění ropných látek (biologická degradace, odlučovač),  přímo do vodotečí  

odvodnit jen takové úseky komunikace, aby splachy z komunikace  nezpůsobily nadlimitní nárůst 

chloridových iontů,  v dalších stupních projektové přípravy  silnice  vypracovat  návrh odvodnění a vedení 

kanalizace s ohledem  na  kvalitativní i kvantitativní ovlivnění  vodních toků nebo nádrží a dimenzování  

odtoků do vodotečí a dimenzování  retenčních nádrží  provádět s ohledem na kapacitu koryta.   DUN a RN 

č.5, v   km 59,500, je právě takovou stavbou, která  zabezpečuje plnění výše uvedených podmínek. Jedná se 

o stavbu vodního díla, kde se  nakládá s vodami ( § 8 odst. 1 písm. a)  č. 2 vodního zákona).  Stavbu vodního 

díla je možné povolit ve společném povolení ( § 15 odst. 6 vodního zákona): Povolení k nakládání s vodami 

je podkladovým rozhodnutí pro vydání společného povolení  a pozbývá platnosti do  3 let ode dne, kdy 

nabylo právní moci, nenabude-li  právní moci společné povolení, kterým se stavba umisťuje a povoluje podle 

zvláštního zákona.  

Podmínky pro nakládání s vodami jsou stanoveny tak, aby byla kontrolována  účinnost odstranění možného 

znečištění povrchových vod.  Doba povoleného nakládání s vodami je pak stanovena v souladu s vodním 

zákonem.  

Vodoprávní úřad v provedeném řízení přezkoumal předloženou žádost z hledisek uvedených v ustanoveních 

vodního zákona projednal ji s účastníky řízení a s dotčenými orgány 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. 

Vodoprávní úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve 

výroku uvedených. 

 

Účastníci řízení - další dotčené osoby (§ 27 odst. 2 správního řádu): 

Jana Klementová, Stanislava Šauerová, Ing. Jiří Lux, Pavel Tmej, Lukáš Tmej, Martin Tmej, Kateřina 

Tmejová, Stanislav Brůna, Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Pardubický kraj, 

Veselíková, Růžena, Zemědělské družstvo chovatelů a pěstitelů Litomyšl, Vladislav Flídr, Josef 

Hendrych, Jiří Janeček, Tomáš Kurka, Radomír Soukup, Ludmila Hošková, Obec Strakov, Město 

Litomyšl, Povodí Labe, státní podnik 

 

Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků: 

-  Účastníci neuplatnili návrhy a námitky. 
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Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí: 

- Účastníci se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili. 

 

Poučení účastníků: 

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení k odboru životního prostředí a 

zemědělství Krajského úřadu Pardubického kraje 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 

orgán na náklady účastníka. Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo 

jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné. 

Povolení k nakládání s vodami vydané jako podklad pro společné územní a stavební řízení podle zvláštního 

zákona) pozbývá platnosti, jestliže do 3 let ode dne, kdy nabylo právní moci, nenabude právní moci společné 

povolení, kterým se stavba umisťuje a povoluje podle zvláštního zákona. 

Povolení ke vzdouvání a akumulaci povrchové vody je vydáváno bez ohledu na jakost povrchové vody 

v místě tohoto povoleného nakládání. 

 

 

 

  

Ing. Olga Paclíková 

vedoucí odboru životního prostředí  

Městského úřadu Litomyšl 

 

 

Tato písemnost musí být vyvěšena po dobu 15 dní. 
 

 

Vyvěšeno dne:………………………….                        Sejmuto dne:………………………………………. 

 

 

 

Razítko a podpis osoby, která potvrzuje vyvěšení, sejmutí a zveřejnění způsobem umožňujícím dálkový 

přístup. 

  

Poplatek: 

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů se 

nevyměřuje. 

 

 

Rozdělovník:  

Toto rozhodnutí se doručuje v souladu s ustanovením § 2 odst. 5 zákona č. 416/2009 Sb., o urychlení 

výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury a infrastruktury elektronických komunikací, ve znění 

pozdějších předpisů, následovně:  

 
Jednotlivě:  
Žadatel:  

1. Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 56, 145 05 Praha 4, zastoupené společností Valbek, spol. s r.o.,  

IDDS: bebs53h 

 

2.Obce, na jejichž území se stavba uskutečňuje  

Město Litomyšl, Bří Šťastných č.p. 1000, 570 01  Litomyšl 

Obec Strakov, Strakov 3, 570 01 Litomyšl, IDDS: v4kbxhj 
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Veřejnou vyhláškou vyvěšenou na úřední desce  (Městský úřad Litomyšl)  ostatním účastníkům řízení  

Jana Klementová, Semanín č.p. 20, 560 02  Česká Třebová 2 

Stanislava Šauerová, Suchá č.p. 37, 570 01  Litomyšl 

Ing. Jiří Lux, Vlkov č.p. 89, Záhradí, 570 01  Litomyšl 

Pavel Tmej, Chotěnov č.p. 9, 570 01  Litomyšl 

Lukáš Tmej, Chotěnov č.p. 9, 570 01  Litomyšl 

Martin Tmej, Chotěnov č.p. 9, 570 01  Litomyšl 

Kateřina Tmejová, Chotěnov č.p. 9, 570 01  Litomyšl 

Stanislav Brůna, Suchá č.p. 34, 570 01  Litomyšl 

Státní pozemkový úřad, IDDS: z49per3 

Veselíková, Růžena, Smetanovo nám. č.p. 123, 570 01  Litomyšl-město 

Zemědělské družstvo chovatelů a pěstitelů Litomyšl, IDDS: ydicv7k 

Vladislav Flídr, Osík č.p. 300, 569 67  Osík u Litomyšle 

Josef Hendrych, Suchá č.p. 16, 570 01  Litomyšl 

Jiří Janeček, A. Sautera č.p. 149, Lány, 570 01  Litomyšl 

Tomáš Kurka, Višňáry č.p. 6, Morašice, 570 01  Litomyšl 

Radomír Soukup, Zahájská č.p. 104, Zahájí, 570 01  Litomyšl 

Ludmila Hošková, Jabloňová č.p. 310, Zahájí, 570 01  Litomyšl 

Povodí Labe, státní podnik, IDDS: dbyt8g2 

  

dotčené orgány 

Ministerstvo dopravy ČR, IDDS: n75aau3 

Ministerstvo životního prostředí ČR, IDDS: 9gsaax4 

Krajský úřad Pardubického kraje, odbor dopravy a silničního hospodářství, IDDS: z28bwu9 

Krajský úřad Pardubického kraje, odbor živ. prostředí a zem., IDDS: z28bwu9 

Obecní úřad Strakov, IDDS: v4kbxhj 
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