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V E Ř E J N Á   V Y H L Á Š K A  

 

Rozhodnutí 
 
 

Městský úřad Ústí nad Orlicí jako příslušný vodoprávní úřad podle ustanovení § 106 zákona č. 
254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů,  ve znění pozdějších předpisů (dále jen  "vodní 
zákon")  a speciální stavební úřad příslušný podle § 15 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování 
a stavebním řádu, v platném znění (dále jen "stavební  zákon"),  uděluje 

 
společnosti LESY ČESKÉ REPUBLIKY, s.p. , IČ: 42196451, se sídlem  Přemyslova 1106, 501 68  
Hradec Králové 
 

povolení 
 

podle ustanovení § 15 odst. 1 vodního zákona k provedení vodního díla "Řetovka - Řetová“ (§ 55 
vodního zákona), a to se souhlasem příslušného městského úřadu s pravomocí stavebního úřadu (§ 15 
stavebního zákona). 
 
Předložená dokumentace řeší následující: 
 

 

Městský úřad Ústí nad Orlicí 
odbor životního prostředí 
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- úpravu koryta vodoteče Řetovka se zmírněním poloměrů oblouků a zkapacitněním profilu. 
Opevnění břehů bude kamennou rovnaninou na sucho, niveleta dna bude stabilizována vložením 
dřevěných pásů. Říční km 5,120 – 5,270, délka úpravy je 150 m, číslo hydrologického pořadí 1-
02-02-060. 
 

Stavba je situována na poz. parc. č. 1300, 1301, 1/1, 1/2, 1/5, 1/6 a 1/7 v  k.ú. Řetová a poz. parc. č. 
813 v k.ú. Řetůvka. 

 
Výše uvedená stavba je navržena za účelem zkapacitnění koryta vodoteče s úpravou nevhodné 
směrové osy, která je příčinou častého vybřežení a ohrožování přilehlých nemovitostí. 

 
Toto  povolení  pozbývá  platnosti,  jestliže  stavba  nebude zahájena do dvou let ode dne, kdy nabylo 
právní moci. 

 
Povolení se uděluje za těchto povinností: 

1. Stavba vodního díla bude provedena podle projektové dokumentace ověřené vodoprávním úřadem 
(zpracoval Ing. Zdeněk Opravil, Přemyslova 1106, 501 68 Hradec Králové, autorizovaný inženýr 
pro vodohospodářské stavby, ČKAIT 06000033,  v prosinci 2009). 

2. 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. 

3. Při provádění stavby vodního díla budou dodrženy základní technické požadavky pro vodní díla a 
obecné technické požadavky na stavební konstrukce vodních děl podle vyhlášky č. 590/2002 Sb., 
o technických požadavcích pro vodní díla. 

4. Všechny pozemky dotčené výstavbou budou uvedeny do původního stavu. 
5. Budou dodrženy podmínky ze souhrnného vyjádření Městského úřadu Ústí nad Orlicí, odboru 

životního prostředí ze dne 18.01.2010 vydaném pod č.j.: 54565/2009/ŽP/482/Lin-241. 
6. Budou dodrženy podmínky vyjádření správců sítí – společnosti Telefónica O2 Czech Republic,  

a.s.,  ze dne 12.10.2009 pod č.j.: 121930/09/CPA/M00, společnosti ČEZ Distribuce, a.s., ze dne 
30.05.2011 pod zn. 001034611726 a společnosti Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí 
a.s. ze dne 02.12.2009 a ze dne 22.06.2011. Kopie uvedených vyjádření jsou nedílnou součástí 
spisu. 

7. Budou dodrženy podmínky taxativně uvedené v závazném stanovisku Městského úřadu Ústí 
nad Orlicí, odboru ŽP, pod č.j. 54565/2009/ŽP/7010/Bu ze dne 25.01.2010: 
- V průběhu stavby i jejího provozu budou dodržovány obecné podmínky ochrany systému 

ekologické stability krajiny podle § 4 zákona a ochrany rostlin a živočichů dle § 5 a § 5a 
zákona, pozemky v okolí stavby nebudou sloužit k ukládání stavebního materiálů a vytváření 
deponií. 

- Výkopky vzniklé při stavební činnosti a ostatní materiál budou uloženy na místa k tomu určená 
a to v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů. 

- Mimo plochy stavby nebude narušován půdní kryt. 
- Při provádění prací je třeba zajistit ochranu břehových porostů před mechanickým poškozením, 

práce je nutné provádět v souladu s ČSN 839061, která řeší ochranu stromů, porostů a 
vegetačních ploch při stavebních pracích. 

- Po dokončení stavby bude provedena rekultivace všech pozemků dotčených výstavbou. 
- V případě výskytu zvláště chráněných živočichů a rostlin budou příslušným orgánem ochrany 

přírody uděleny výjimky ze zákazů dle § 56 zákona. 



 
 
Sídlo: Sychrova 16, 562 24  Ústí nad Orlicí; tel. 465 514 111; fax: 465 514 563                             DIČ: CZ00279676      IČ:00279676 
Bankovní spojení: KB Ústí nad Orlicí, č.ú.: 19-420611/0100; ID datové schránky: bxcbwmg                           www.ustinadorlici.cz 

                              
Strana: 3 

8. Budou dodrženy podmínky taxativně uvedené v závazném stanovisku Městského úřadu Ústí 
nad Orlicí, odboru ŽP, pod č.j. 54566/2009/ŽP/131/Mol ze dne 06.01.2010: 
- V terénu bude vyznačena hranice zájmového území a bude zajištěno její nepřekročení. 

Stavební pozemek nepřesáhne výměru uvedenou v souhlasu. 
- Bude provedena skrývka ornice o síle 0,15 m na ploše 0,0351 ha, tj. celkové množství skrývky 

52 m³. Skrývka bude použita k terénním úpravám pozemků v okolí stavby. 
- Přesný termín skrývky ornice oznámí jednatel písemně orgánu ZPF, který vydal souhlas 

s odnětím půdy nejméně 5 dnů před prováděním těchto prací. 
9. Budou dodrženy podmínky taxativně uvedené v souhlasu Městského úřadu Ústí nad Orlicí, 

odboru ŽP, pod č.j. 54563/2009/ŽP/6785/grim ze dne 06.01.2010: 
- Při realizaci záměru je nutno dbát základních povinností k ochraně pozemků určených k plnění 

funkcí lesa uvedených v § 13 lesního zákona. 
- Stavba bude umístěna v souladu s předloženým situačním zákresem. 
- Nebude znemožněn nebo omezen přístup do přilehlých lesních porostů. 

10. Budou dodrženy podmínky z vyjádření Českého rybářského svazu, východočeského 
územního svazu, Hradec Králové, pod zn. 476/09 ze dne 03.12.2009: 
- V obloucích toku bude instalován roubený rybí úkryt a kyneta toku přiblížena těsně ke 

konkávnímu břehu potoka. Za roubeným rybím úkrytem budou v jarních měsících natlučeny 
čerstvé vrbové kolíky o průměru min. 7 cm ke stabilizaci koryta. 

11. 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. 

12. Stavbu provede organizace oprávněná k provádění stavebních nebo montážních prací jako 
předmětu své činnosti podle zvláštních předpisů. 

13. Stavba vodního díla bude dokončena do 30.11.2012. 
14. Stavbu lze užívat jen na základě kolaudačního souhlasu. 
15. 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 
stavby promítnuté do katastrální mapy, prohlášení o shodě na použité materiály). 

 
 

Účastníci vodoprávního řízení (§ 27 odst. 1 správního řádu): 

- LESY České republiky, s.p., IČ: 42196451 Přemyslova 1106, 501 68 Hradec Králové  

 

Účastníci vodoprávního řízení (§ 27 odst. 2 správního řádu): 

- Obec Řetová, Řetová 190, 561 41 Řetová 
- Obec Řetůvka, Řetůvka 53, 561 41 Řetůvka 
- Vlasta Vašinová, Řetová 179, 561 41 Řetová 
- Radek Vašina, Řetová 179, 561 41 Řetová  
- Miloslav Vaňous, U Potoka 750, Litomyšlské Předměstí, 566 01 Vysoké Mýto 
- Anna Šafářová, Řetová 208, 561 41 Řetová 
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- Slavomíra Friedrichová, Černého 428, Střížkov, 182 00 Praha 
- Vodovody a kanalizace a.s., Slezská 350, 561 64 Jablonné nad Orlicí 
- ČEZ Distribuce a.s., Teplická 874, 405 02 Děčín 
- Telefónica O2 Czech Republic, a.s., Za Brumlovkou 266/2, 140 22 Praha 4 
- Český rybářský svaz, Východočeský územní svaz, Kovová 1121, Hradec Králové 3  

 
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, 501 68  Hradec 
Králové, ze dne 23.05.2011, kterým  požádal o povolení ke  zřízení  vodního  díla "Řetovka - Řetová“  
situovaného na poz. parc. č. 1300, 1301, 1/1, 1/2, 1/5, 1/6 a 1/7 v  k.ú. Řetová a poz. parc. č. 813 v k.ú. 
Řetůvka  (ustanovení § 15 vodního zákona). 
 
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 - veřejnou vyhláškou pod č.j:. MUUO/23194/2011/ 
ŽP/3581/Lin ze dne 23.05.2011, informoval účastníky řízení a dotčené správní orgány o zahájení 
vodoprávního řízení, o skutečnosti, že byly shromážděny potřebné doklady pro posouzení věci na 
vodohospodářské poměry a o právu vyjádřit se k těmto podkladům. Oznámení (veřejná vyhláška) bylo 
vyvěšeno po zákonem stanovenou dobu u příslušného městského úřadu. Do dnešního dne vodoprávní 
úřad neobdržel k projednávané věci žádné další vyjádření, připomínky ani námitky. 
 
K vodoprávnímu řízení byly mimo jiné předloženy následující doklady: 
 
- územní rozhodnutí  Městského úřadu Ústí nad Orlicí, stavebního  úřadu, ze dne  17.08.2010  pod 

č.j. 22170/2010/SÚ/3668/Fo, 
- souhlas podle § 15 stavebního zákona Městského úřadu Ústí nad Orlicí, stavebního  úřadu,  ze dne  

01.10.2010  pod č.j. SÚ/2010/Fo, 
- závazné stanovisko Městského úřadu Ústí nad Orlicí, odboru ŽP, pod č.j. 54565/2009/ŽP/ 

7010/Bu ze dne 25.01.2010, 
- závazné stanovisko Městského úřadu Ústí nad Orlicí, odboru ŽP, pod č.j. 54566/2009/ŽP/ 

131/Mol ze dne 06.01.2010, 
- souhlas Městského úřadu Ústí nad Orlicí, odboru ŽP, pod č.j. 54563/2009/ŽP/6785/grim ze dne 

06.01.2010, 
- souhrnné vyjádření Městského úřadu Ústí nad Orlicí, odboru ŽP, pod č.j. 54565/2009/ŽP/482/Lin-

241 ze dne 18.01.2010, 
- vyjádření jednotlivých správců sítí, společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s., ze dne 

12.10.2011 pod č.j.: 121930/09/CPA/M00, společnosti RWE Distribuční služby, s.r.o., ze dne 
30.05.2011 pod zn. 2278/11/133, společnosti ČEZ Distribuce, a.s., ze dne 30.05.2011 pod zn. 
001034611726 a společnosti Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí a.s., ze dne 02.12.2009 a 
ze dne 22.06.2011 pod č.j.: UO/VK/11/O, 

- stanovisko správce povodí tj. Povodí Labe, s.p., Víta Nejedlého 951, Hradec Králové, vydané dne 
07.01.2010 pod zn.: PVZ/09/34437/Ka/0, 

- vyjádření Českého rybářského svazu, východočeského územního svazu, Hradec Králové, pod zn. 
476/09 ze dne 03.12.2009. 
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Správní poplatek ve výši 3000,-  Kč byl uhrazen dne  29.07.2011. 
 
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 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  zákona  č. 500/2004 Sb., správní řád)  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 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. 
 

„Otisk úředního razítka“ 
 

Ing. David Soukal 
vedoucí odboru životního prostředí 

 
Ing. Zdeňka Lindenthalová 

oprávněná úřední osoba 
 

 
Upozornění ! 
 
Vyvěšení této vyhlášky okamžitě po jejím obdržení po dobu  15-ti dnů  způsobem v  místě 
obvyklým  zajistí Městský úřad Ústí nad Orlicí a obecní úřady Řetová a Řetůvka. Zároveň uvedené 
úřady žádáme o navrácení této vyhlášky s uvedením dne vyvěšení a sejmutí (razítko a podpis orgánu). 
 
Přílohy: 
 
1 x  Štítek "Stavba povolena" a ověřenou  projektovou  dokumentaci (po nabytí právní moci  
stavebního  povolení obdrží žadatel). 
 
Účastníkům vodoprávního řízení podle ustanovení § 27 odst. 2 správního řádu je doručeno 
veřejnou vyhláškou. 
 
Na doručenku do vlastních rukou (do datové schránky) obdrží: 

- LESY České republiky, s.p., Přemyslova 1106, 501 68 Hradec Králové 
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Na vědomí: 

- Obecní úřad Řetová, Řetová 190, 561 41 Řetová 
- Obecní úřad Řetůvka, Řetůvka 53, 561 41 Řetůvka 
- Povodí Labe, s.p., Víta Nejedlého 951/8, 500 03 Hradec Králové 
- Městský úřad Ústí nad Orlicí, odbor ŽP, Sychrova 16, 562 24 Ústí nad Orlicí – zde 
- Městský úřad Ústí nad Orlicí, Stavební úřad, Sychrova 16, 562 24 Ústí nad Orlicí – zde 
- Městský úřad Ústí nad Orlicí, OVV, Sychrova 16, 562 24 Ústí nad Orlicí - zde 
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