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Rozhodnutí 

                                                             
účastník řízení dle § 27 odst.1 zák.500/2004 Správní řád:  pan Y.A.M. Al Radhwan Yaqoub, b 2 s3 H68, 
Bayan, Kuvajstský stát,  kterého  zastupuje obecný zmocněnec, Ing. Numan AL MONASY, Ph.D. 
Brožíkova 427, 530 09 Pardubice a společnost K&V ALMON s.r.o., Brožíkova 427, 530 09 Pardubice 
Výroková část 
Magistrát města Pardubic, odbor životního prostředí, oddělení vodního hospodářství, jako vodoprávní 
úřad příslušný podle § 104 odst. 2, písm. c) a § 106 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně 
některých zákonů ( vodní zákon ), ve znění pozdějších předpisů ( dále vodní zákon ), jako speciální 
stavební úřad podle § 15 odst. 4 vodního zákona a § 15 odst. 1 písm. d) zákona č. 183/2006 Sb., o 
územním plánování a stavebním řádu ( stavební zákon ), ve znění pozdějších předpisů  ( dále jen 
„stavební zákon“ ) a jako místně příslušný správní orgán podle § 11 odst. 1, písm. b) zákona č. 500/2004 
Sb. – správní řád, ve znění pozdějších předpisů  (dále jen „správní řád“ ), ve správním řízení posoudil 
žádost, kterou dne 15.5.2022 podal stavebník 
 
pan Y.A.M. Al Radhwan Yaqoub, b 2 s3 H68, Bayan, Kuvajstský stát, IČO 683380551, kterého  
zastupuje obecný zmocněnec, Ing. Numan AL MONASY, Ph.D. Brožíkova 427, 530 09 Pardubice a 
společnost K&V ALMON s.r.o., Brožíkova 427, 530 09 Pardubice, IČO 05224594 (dále jen „žadatel“), a 
na základě tohoto posouzení:  
 
I. podle ustanovení § 122a stavebního zákona povoluje užívání vodního díla 
                                                 

IO 02 - kanalizace splašková, 
                                                                    IO 03 – kanalizace dešťová 
                                                                    IO 04 - vodovod, 

 
v rámci stavby Technická vybavenost a komunikace pro RD v lokalitě Z09 v Dašicích  

  
a)  Údaje o místu a předmětu rozhodnutí:  
Identifikátor kraje                                                                          CZ053 
Název kraje                                                                                      Pardubický 
Identifikátor okresu                                                                       CZ0532 
Název okresu                                                                                   Pardubice         
Identifikátor obce                                                                           574899 
Název obce                                                                                      Dašice 
Identifikátor katastrálního území                                                624799 
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Název katastrálního území                                                          Dašice 
Parcelní čísla dle evidence katastru nemovitostí        
Vodovod – 1488/1, 1488/3, 1488/4, 1489, 1490/12, 1490/23, 1495/1, 1539/1, 1539/18, 1543/1, 
1543/12, 1543/14, 1543/8, 1546/17, 1546/19, 1546/52, 1546/53, 1555/36,1835/1, 1835/15, 1835/17, 
2214/2 
Splašková kanalizace – 1490/12, 1490/23, 1495/1,1539/1, 1539/18, 1543/1, 1543/12, 1543/14, 
1543/8,1835/1, 1835/10, 1835/17, 2214/2          
Dešťová kanalizace 
1490/12, 1490/23, 1490/24, 1495/1, 1536/11, 1536/5, 1539/1, 1539/13, 1539/26, 1539/27, 
1543/1,1543/8     
       

Vodovod 

Použitý  materiál                                                                              PE100RC  
Řad 1                                                                                                   885,70 m (De 160) 
Řad „1-1“                                                                                            401,40 m (De 90) 
Řad „1-1-1“                                                                                        267,80 m (De 90) 
Řad „1-3“                                                                                            316,80 m (De 90) 
Řad „1-3-1“                                                                                        127,70 m (De 90), 13,20 m (De 63 mm) 
Řad „1-3-2“                                                                                          38,30 m (De 63) 
Řad „1-5“                                                                                           180,80 m (De 90) 
Řad „1-5-1“                                                                                          14,00 m (De 90) 
 
Celková délka vodovodních řadů                                               2 254,7 m 
Realizace                                                                                         2021, 2022 
 
Přímé určení polohy (souřadnice X, Y)        
Vodovod začátek:   X  1 062 688,70        Y    637 849,54       konec: X  1 062 729,16        Y    638 155,55        
 
Splašková  kanalizace     
Gravitační kanalizace     
Použitý  materiál                                                                              PVC-U ULTRA SOLID BLUE PIPE  
Stoka „S“                                                                                            349,30 m  
Stoka „S1“                                                                                          266,50 m  
Stoka „S1-2“                                                                                      181,20 m  
Stoka „S1-2-1“                                                                                     16,50 m  
Stoka „S2“                                                                                          420,30 m  
Stoka „S2-3“                                                                                         93,00 m  
Stoka „S3“                                                                                          292,10 m 
Stoka „S3-1“                                                                                      107,90 m 
Stoka „S4“                                                                                            36,90 m      
Kanalizace celkem                                                                        1 763,70 m 
 
Výtlak z čerpací stanice                                                                
Použitý  materiál                                                                              PE100 RC SDR 17  
Délka                                                                                                  358,40 m 
Realizace                                                                                         2021, 2022 
 
Přímé určení polohy (souřadnice X, Y)    
gravitace     
kanalizace začátek:   X  1 062 921,25        Y    638 227,6         konec: X  1 063 067,55        Y    638 042,41        
výtlak 
kanalizace začátek:   X  1 062 852,30        Y    638 055,93       konec: X  1 062 685,74        Y    637 846,03        
 
Dešťová kanalizace 



 

Použitý  materiál                                                                          PVC ULTRA COR , PP 
Stoka „D1“                                                                                          68,00 m (DN 500 mm) 
                                                                                                            166,30 m (DN 400 mm) 
                                                                                                            318,70 m (DN 300 mm) 
                                                                                                              28,40 m (DN 200 mm) 
Stoka „D1-1-1“                                                                                   17,50 m (DN 300 mm) 
Stoka „D1-2“                                                                                       92,70 m (DN 300 mm) 
Stoka „D1-4“                                                                                      290,00 m (DN 300 mm) 
Stoka „D1-4-1“                                                                                  105,10 m (DN 300 mm) 
Stoka „D1-5“                                                                                        37,10 m (DN 300 mm) 
Stoka „D2“                                                                                           48,90 m (DN 600 mm) 
                                                                                                             143,90 m (DN 300 mm) 
                                                                                                                46,30 m (DN 150 mm) 
Stoka „D3“                                                                                            95,90 m (DN 600 mm) 
                                                                                                             133,90 m (DN 300 mm) 
                                                                                                               13,70 m (DN 200 mm) 
Stoka „D3-1“                                                                                        71,60 m (DN 600 mm) 
                                                                                                             144,60 m (DN 300 mm) 
Stoka „D3-1-1“                                                                                    91,60 m (DN 300 mm) 
 
Dešťová kanalizace celkem                                                        1 895,90 m 
Realizace                                                                                            2021, 2022 
 
Přímé určení polohy (souřadnice X, Y)     
kanalizace začátek:   X  1 062 808,58        Y    638 200,87         konec: X  1 062 865,12        Y    637 962,56      
   

II.  stanovuje podmínky užívání podle § 122a) odst. 5 stavebního zákona: 
v termínu do 31.12.2022 bude osazen elektroměr pro čerpací stanici splaškových vod 
 
Odůvodnění : 
Dne 15.8.2022 podal stavebník  žádost o kolaudační souhlas na výše uvedenou stavbu. Uvedeným dnem 
bylo zahájeno řízení.  

Speciální stavební úřad oznámil zahájení  řízení známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům. 
K projednání návrhu současně nařídil ústní jednání spojené s místním šetřením na 13.9.2022. Jelikož 
stavba nebyla řádně připravena k prohlídce, správní orgán přesunul místní šetření na 30.9.2022  o jehož 
výsledku byl sepsán protokol. 

Prohlídkou na místě stavby správní orgán zjistil, že je nutno stanovit podmínky k užívání stavby a proto 
dne 6.10.2022 rozhodl usnesením OŽP/VOD/118769/22/No o provedení kolaudačního řízení. 
 
K žádosti o kolaudační souhlas  stavebník doložil podklady podle ustanovení § 22 vyhlášky č. 183/2018 
Sb. a další doklady a to: prohlášení o shodě na použité materiály, protokol o rozboru vody, protokol o 
tlakové zkoušce vodovodního potrubí, potvrzení o zdravotní nezávadnosti vodovodního potrubí, 
prohlášení o proplachu a dezinfekci vodovodu, protokol o provozuschopnosti hydrantu, protokol o 
tlakové zkoušce kanalizace, protokol o vodotěsnosti kanalizačních stok, protokol o vodotěsnosti 
dešťových kanalizačních stok, doklad o likvidaci odpadů, doklad o zpětném převzetí pozemků použitých 
pro výstavbu, doklad o zpětném převzetí sítí jejich správci před záhozem, PD skutečného provedení 
stavby včetně kladečského schéma vodovodu, revizní zpráva elektro  - přípojka elektro čerpací stanice, 
revizní zpráva technologie ČS, provozní řád čerpací stanice, protokol o měření vodiče (tlaková 
kanalizace, vodovod), stavební deník , prohlášení zhotovitele o uložení zeminy, vyhodnocení rázové 
zatěžovací zkoušky,, vytyčovací protokol, předávací protokol, geodetické zaměření vodovodu, splaškové 
kanalizace, dešťové kanalizace se zákresem do katastrální mapy s vyznačením čísel pozemků, stanovisko 
Povodí Labe, státní podnik ke kolaudaci a předání zaměření (výškové a směrové) přechodu vodního 
toku, akceptační protokol, závazné stanovisko Krajské hygienické stanice Pardubického kraje čj. KHSPA 
16246/2022/HOK-Pce ze dne 3.10.2022 



 

 
Posouzení vodoprávního úřadu: 
Speciální stavební úřad v provedeném kolaudačním řízení přezkoumal předloženou žádost, projednal ji 
s účastníky řízení a s dotčenými orgány.  
V průběhu stavby byly provedeny drobné změny, které stavebník vyznačil do projektové dokumentace 
skutečného provedení, zejména v u IO 03 dešťová kanalizace. 
Správní orgán zjistil, že stavba je provedena v souladu s § 122 stavebního zákona a jejím užíváním 
nejsou ohroženy zájmy chráněné stavebním zákonem, vodním zákonem, předpisy vydanými k jeho 
provedení a zvláštními předpisy. 
V průběhu realizace stavby došlo k dělení a scelení pozemků, proto se neshodují čísla parcelních 
pozemků s vydaným stavebním povolením. 

 
Vodní dílo bylo povoleno rozhodnutím Magistrátu města Pardubic, odborem životního prostředí pod č.j. 
OŽP/VOD/19966/21/No ze dne 24.2.2021.  
                                                                    
Vodoprávní úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů 
ve výroku rozhodnutí. 
 
Poučení účastníků : 
Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat (§ 81 odst.1 správní řád) do 15 dní ode dne jeho oznámení  ( § 
83 odst.1 správní řád) ke Krajskému úřadu Pardubického kraje, podáním u zdejšího správního orgánu. . 
Podané odvolání má v souladu s ustanovením § 85 odst. 1 správního řádu odkladný účinek.  
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 na 
jeho náklady správní orgán. 
Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. 
Odvolání proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné. 
                                                                                                        

 
 

Ing.  Miroslav Míča 
vedoucí odboru 
 
 
Otto Sigmund 
v zastoupení                                           „otisk úředního razítka“ 

 
 
 
 
Správní poplatek za kolaudační řízení ve výši 1 000 Kč by l zaplacen dne 7.10.2022 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Obdrží: 
Y.A.M. Al Radhwan Yaqoub, b 2 s3 H68, Bayan, Kuvajstský stát,  doručuje se Ing. Numan AL MONASY, 
Ph.D. Brožíkova 427, 530 09 Pardubic  
K&V ALMON s.r.o., Brožíkova 427, 530 09 Pardubice  
Správa a údržba silnic Pardubického kraje, Doubravice 98 
Město Dašice 
Povodí Labe, státní podnik, Víta Nejedlého 951, 500 02 Hradec Králové 
Státní pozemkový úřad, B. Němcové 231, 530 02 Pardubice 
Vodovody a kanalizace Pardubice a.s., Teplého 2014, Pardubice 
Krajská hygienická stanice Pardubického kraje, Mezi Mosty, 530 02 Pardubice 
Městský úřad Dašice, stavební úřad 
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