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ROZHODNUTÍ
Městský úřad Žamberk, odbor životního prostředí a zemědělství jako vodoprávní úřad věcně
příslušný podle ustanovení § 104 odst. 2 písm. c) a ustanovení § 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“), a místně příslušný podle ustanovení § 11 zákona
č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), uděluje
obchodní společnosti ČEZ Distribuce, a. s. (IČ 24729035, CZ-NACE 35130) se sídlem
Teplická 874/8, Děčín IV - Podmokly, 405 02 DĚČÍN 2,

souhlas
podle ustanovení § 17 odst. 1 písm. c) zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých
zákonů, ve znění pozdějších předpisů, ke stavbě „Verměřovice - VVS, lokalita 3 OM - kvn,
TS, kNN“ na pozemku parc. č. 897/2, kat. území Verměřovice, obec Verměřovice, okres Ústí
nad Orlicí, kraj Pardubický (číslo hydrologického pořadí 1-02-02-0190, číslo
hydrogeologického rajónu 4262 - Kyšperská synklinála - jižní část).
Předložená dokumentace stavby řeší svod ze stávajícího nadzemního vedení VN na zemní
kabelové vedení VN ukončené v nové trafostanici, která bude napájet odběrná místa novým
zemním kabelovým vedením nn. Jeden z pozemků, na nichž jsou navrhovány stavební práce,
se nachází v záplavovém území významného vodního toku Tichá Orlice (název vodního
útvaru povrchové vody - Tichá Orlice po soutok s tokem Třebovka, identifikační číslo vodního
útvaru povrchových vod - 10351000).
Platnost tohoto souhlasu končí dnem 31.01.2017, pokud v této době nebude využit pro
vydání platného rozhodnutí nebo opatření správního úřadu nebo orgánu samosprávy.
Účastníci řízení podle ustanovení § 27 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, ve
znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), jsou
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- ČEZ Distribuce, a. s. (IČ 24729035) Teplická 874/8, Děčín IV - Podmokly, 405 02 Děčín 2
(v zastoupení obchodní společnost ELEKTRO-COMP spol. s r. o. (IČ 15032060) se sídlem
Maloskalická 68, Malá Skalice, 552 03 ČESKÁ SKALICE)

Odůvodnění
Městský úřad Žamberk, odbor životního prostředí a zemědělství, jako příslušný vodoprávní
úřad obdržel dne 12. února 2015 žádost (pozn.: následně doplněna dne 17. února 2015)
obchodní firmy ČEZ Distribuce, a. s. (IČ 24729035) se sídlem Teplická 874/8, Děčín IV Podmokly, 405 02 DĚČÍN 2 (v zastoupení obchodní společnosti ELEKTRO-COMP
spol. s r. o. (IČ 15032060) se sídlem Maloskalická 68, Malá Skalice, 552 03 ČESKÁ
SKALICE), kterou požádal o udělení souhlasu vodoprávního úřadu (podle ustanovení § 17
odst. 1 písm. c) vodního zákona) ve věci „Verměřovice - VVS, lokalita 3 OM - kvn, TS,
kNN“ na pozemku parc. č. 897/2, kat. území Verměřovice, obec Verměřovice, okres Ústí nad
Orlicí, kraj Pardubický (číslo hydrologického pořadí 1-02-02-0190, číslo hydrogeologického
rajónu 4262 - Kyšperská synklinála - jižní část).
Předložená část dokumentace stavby (zpracována v měsíci říjnu 2014; vypracoval Bc. Jan
Jungwirth) řeší svod ze stávajícího nadzemního vedení VN na zemní kabelové vedení VN
ukončené v nové trafostanici, která bude napájet odběrná místa novým zemním kabelovým
vedením nn. Jeden z pozemků, na nichž jsou navrhovány stavební práce, se nachází
v záplavovém území významného vodního toku Tichá Orlice.
Stavba - zemního kabelového vedení VN v obci Verměřovice se nachází v záplavovém
území významného vodního toku Tichá Orlice (stanoveno dopisem Okresního úřadu Ústí nad
Orlicí pod č.j.: ŽP/9351/2001/231-Go ze dne 21. ledna 2002) v ř. km cca 73,900, přičemž
v tehdejší době nebylo záplavové území rozděleno na aktivní a pasivní zónu.
Z důvodu, že předmětná stavba - zemního kabelového vedení VN v obci Verměřovice se nachází v záplavovém území, je v dané lokalitě nežádoucí. Při zvýšených průtocích může
dojít k zatopení a následně k narušení stability. Vodoprávní úřad upozorňuje, že stavebník
předmětnou stavbu provádí na vlastní riziko, je tedy především v jeho zájmu přijmout
adekvátní opatření, aby minimalizoval, popř. zcela vyloučil povodňové škody související
s realizací tohoto záměru. Zároveň Vás upozorňujeme na skutečnost, že za případné škody
vzniklé průchodem velkých vod nenese odpovědnost správce vodního toku ani vodoprávní
úřad.
V rámci celého vodoprávního řízení byly mimo jiné k záměru stavby předloženy tyto
písemnosti orgánů státní správy (popř. správce povodí) a účastníků vodoprávního řízení:
a) Stanovisko správce povodí vydané Povodím Labe, státní podnik Hradec Králové pod
zn.: PVZ/14/33864/Ka/0 ze dne 5. ledna 2015.
b) Stanovisko obce Verměřovice vydané pod č.j. OUV/1/2015/330/Va ze dne 14. ledna 2015.

Vzhledem k tomu, že ze strany žadatele byly v tomto případě předloženy všechny stanovené
podklady, postupoval zdejší vodoprávní úřad mimo jiné v souladu s ustanovením § 115
vodního zákona a v dané věci rozhodl tak, jak je uvedeno ve výroku tohoto rozhodnutí.
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Poloha místa záměru byla orientačně určena pomocí webové aplikace Nahlížení do katastru
nemovitostí (provozovaná Českým úřadem zeměměřickým a katastrálním) v souladu s platnou
konvencí (objekty ležící mimo vodní tok) v souřadnicích X, Y označující polohopisnou složku
v souřadnicovém systému Jednotné trigonometrické sítě katastrální (S-JTSK), takto:


X = 1070121; Y = 591789 (formát souřadnic - geodetické).

Účastníci řízení podle ustanovení § 27 správního řádu jsou:
- ČEZ Distribuce, a. s. (v zastoupení ELEKTRO-COMP spol. s r. o.)
- Obec Verměřovice
- Povodí Labe, státní podnik

Poučení účastníků
Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení podat podle ustanovení § 81 odst. 1 a násl.
správního řádu odvolání ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho oznámení. Jestliže si adresát uložené
písemnosti písemnost ve lhůtě 10 dnů ode dne, kdy byla k vyzvednutí připravena,
nevyzvedne, písemnost se považuje za doručenou posledním dnem této lhůty. O odvolání
rozhoduje Krajský úřad Pardubického kraje, odvolání se podává u Městského úřadu Žamberk,
odbor životního prostředí a zemědělství, Masarykovo nám. 166, 564 01 ŽAMBERK.
Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší
ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné. Odvolání musí mít
náležitosti uvedené v § 37 odst. 2 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 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. Pavel Schöps
vedoucí oddělení vodního hospodářství
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Doručí se:
Účastníci vodoprávního řízení (doporučeně do vlastních rukou nebo zmocněnci na
doručenku):
- ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874/8, Děčín IV - Podmokly, 405 02 DĚČÍN 2
- ELEKTRO-COMP spol. s r. o., Maloskalická 68, Malá Skalice, 552 03 ČESKÁ
SKALICE
- Obec Verměřovice, Verměřovice 14, 561 52 VERMĚŘOVICE
- Povodí Labe, státní podnik, Víta Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí, 500 03 HRADEC
KRÁLOVÉ
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