
Městský úřad Jičín - odbor životního prostředí 
Žižkovo náměstí 18, 506 01 Jičín, tel. 493 545 111, fax: 493 545 285, e-mail: ozp@mujicin.cz 

 

 

Spis. zn.: ŽP - 01/24974/2014/Spa Jičín, dne 30.9.2014 
Č.j.: MuJc/2014/24995/ZP/Spa   

*mujcx00kek8o* 
 MUJCX00KEK8O 
 
Oprávněná úřední osoba:   
Ing. Jakub Špaček - referent odboru životního prostředí 
 
 
Účastníci řízení: 
(§ 27 odst. 1 správního řádu) 
Obec Kněžnice, Kněžnice 123, 506 01 Jičín 1 

zplnomocněný zástupce:  
Ing. Oldřich Makovička, Havlíčkova č.p. 95, Valdické Předměstí, 506 01  Jičín 1 

 
 

ROZHODNUTÍ 

ZKUŠEBNÍ PROVOZ č. 191/2014 
 

Výroková část: 

Odbor životního prostředí Městského úřadu v Jičíně, jako vodoprávní úřad 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"), příslušný podle ustanovení § 27 zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech 
a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (dále jen "zákon o vodovodech a 
kanalizacích") a jako speciální stavební úřad příslušný podle § 15 odst. 4 vodního zákona a § 15 odst. 1 
zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen "stavební zákon") přezkoumal žádost o vydání povolení zkušebního provozu, kterou 
dne 29.9.2014 podala 

Obec Kněžnice, IČO 00271683, Kněžnice 123, 506 01  Jičín 1, kterou zastupuje Ing. Oldřich 
Makovička, nar. 11.7.1951, Havlíčkova 95, Valdické Předměstí, 506 01  Jičín 1 

(dále jen "stavebník"), a na základě tohoto přezkoumání žadateli podle § 124 odst. 1 stavebního zákona: 

u k l á d á 

z k u š e b n í     p r o v o z 

pro stavbu vodního díla  

 

Opatření zásobování pitnou vodou - Kněžnice 

přívodní řad „A“ 

 

(dále jen "stavba") na pozemku st. p. 247, parc. č. 668/5, 708/1, 708/7, 711/1, 715/1, 715/3, 715/4, 715/6, 
726/10, 726/11, 726/12, 726/13, 726/14, 726/19, 726/31, 726/33, 1702/4, 1705/1, 1736/1, 1809/23 v 
katastrálním území Kněžnice, parc. č. 718/9, 725/2, 727/3, 734/10, 739, 744, 749/1, 749/2, 750, 752/1, 
752/2, 752/3, 752/5, 752/6, 752/7, 752/8, 756/2, 756/5, 756/9, 756/13, 756/14, 756/15, 756/16, 756/19, 
756/21, 890/1, 899, 906, 907 v katastrálním území Libuň. Kolaudační souhlas lze vydat jen po provedení 
zkušebního provozu. 
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Stavba vodovodu obsahuje tyto stavební objekty: 

 Přívodní řad   

- řad „A“  - PVC ∅ 90mm,              1450 m 

 

Pro zkušební provoz se stanoví tyto podmínky (dle § 124 odst. 1 stavebního zákona): 

1. délka zkušebního provozu se stanovuje na dobu od 1.10.2014 do 1.2.2016, přičemž vyhodnocení 
zkušebního provozu bude pro časový úsek od 1.10.2014 do 1.10.2015, 

2. při zkušebním provozu stavby bude ověřena funkčnost a vlastnosti provedené stavby podle 
projektové dokumentace ověřené ve stavebním řízení a sledováno ovlivnění stávajícího vrtu LJ-1 v 
Jivanech odběrem vody pro vodovod Kněžnice. Výsledky s vyhodnocením budou předloženy ke 
kolaudačnímu souhlasu stavby, 

3. provozovatel je povinen vést provozní deník, do kterého budou zaznamenávány údaje o zkušebním 
provozu, 

4. vodní dílo bude provozováno dle předloženého dodatku č. 2 provozního řádu vodovodu Kněžnice, 

5. při zkušebním provozu bude probíhat kontrola jakosti vody (dle podmínek stanoviska Krajské 
hygienické stanice Královéhradeckého kraje (č.j.: S-KHSHK 25105/2014/5/HOK.JC/Jů,Se ze dne 
29.9.2014)) v následujícím rozsahu: 

a) v roce 2014 – 2 vzorky vod v rozsahu kráceného rozboru včetně ukazatele bor v Kněžnici a 
Libuni 

b) v roce 2015 v rozsahu a četnosti uvedené ve schváleném provozním řádu vodovodu Kněžnice 

6. po vyhodnocení zkušebního provozu bude předložen provozní řád pro trvalý provoz, 

7. po vyhodnocení zkušebního provozu zažádá stavebník o kolaudační souhlas na vodní dílo. K žádosti 
o kolaudační souhlas budou připojeny doklady o provedení předepsaných zkoušek a zhodnocení 
zkušebního provozu (předepsané doklady a stanoviska dle podmínek stavebního povolení). 

 

Námitky účastníků nebyly v řízení uplatněny. 

 

Odůvodnění: 
 
Dne 29.9.2014 podal žadatel žádost o povolení zkušebního provozu stavby, na kterou vydal 

Odbor životního prostředí Městského úřadu v Jičíně stavební povolení dne 14.11.2011 pod Č.j.: 
MuJc/2011/28982/ZP/Svo  (spis.zn. ŽP - 01/8978/2011/Svo). Žádost byla podána z důvodu změny ve 
využití zdroje vody na stávající vrt LJ-1, prokázání jeho stability z hlediska jakosti dodávané vody do 
obce Kněžnice a to na dobu jednoho roku. 

Zkušební provoz bude probíhat pouze na části stavby povolené výše uvedeným rozhodnutím to na 
přívodním řadu „A“, neboť ostatní části stavby nebyly doposud vybudovány. Oproti projektové 
dokumentaci stavby ověřené ve stavebním řízení došlo ke změně spočívající v nevybudování nového vrtu 
LJ-2 v Jivanech, ze kterého měla být Obec Kněžnice zásobována. Na základě stanoviska osoby odborně 
způsobilé v oboru hydrogeologie RNDr. Daniela Smutka – Vodní zdroje Chrudim ze dne 29.9.2014 lze 
zajistit zásobování nezávadnou pitnou vodou ze stávajícího vrtu LJ-1 vodovodu Libuň, bez dopadu na 
změnu kvality podzemní vody při navýšení odběru spojeném s rozšířením vodovodního systému i do 
Obce Kněžnice. 

 

Vodoprávní úřad na základě podkladů, které obdržel, rozhodl bezodkladně v souladu s § 115 odst. 
10 vodního zákona a upustil tak od oznámení zahájení řízení a vypsání lhůt pro námitky účastníků a 
stanoviska dotčených orgánů státní správy.  

Na základě podané žádosti vykonal vodoprávní úřad dne 29.9.2014 na stavbě kontrolní prohlídku, 
při které zjistil, že stavba je způsobilá pro zkušební provoz a její provedení neohrožuje bezpečnost, 
podmínky ochrany života, zdraví osob a zvířat anebo životní prostředí. 
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Žádost byla doložena všemi povinnými doklady podle ustanovení vyhlášky č. 432/2001 Sb., o 

dokladech žádosti o rozhodnutí nebo vyjádření a o náležitostech povolení, souhlasů a vyjádření 
vodoprávního úřadu, stanovisky dotčených orgánů a dalšími doklady, a to: 

- závazné stanovisko Krajské hygienické stanice Královehradeckého kraje ze dne 29.9.2014 pod č.j.: S-
KHSHK 25105/2014/5/HOK.JC/Jů, Se, kterým souhlasí se zkušebním provozem stavby, 

- souhlasné závazné stanovisko  HZS Královehradeckého kraje, územní odbor Jičín ze dne 29.9.2014 
pod č.j.: HSHK-3891-2/2014, 

- dodatek č.2 k provoznímu řádu pro zkušební provoz vodovodu, který v září 2014 vypracovala Irena 
Kalousková – Kalvoda, 

- protokoly o tlakové zkoušce vodovodního potrubí, kterou v srpnu 2014 vypracovala STAVOKA 
KOSICE, a.s., 

- předloženy byly též certifikáty a prohlášení o shodě na materiály použité při stavbě, 

- vyjádření osoby odborně způsobilé v oborou hydrogeologie, které dne 29.9.2014 vypracoval RNDr. 
Daniel Smutek, ve kterém se kladně vyjadřuje k navýšení odběru vody ze stávajícího vrtu LJ-1. 

 

Vodoprávní úřad přezkoumal předloženou žádost a vzhledem k tomu, že je potřeba ověřit 
funkčnost a vlastnosti stavby podle projektové dokumentace, uložil rozhodnutí, které je prvním úkonem 
v řízení, že kolaudační souhlas je možné vydat jen po provedení zkušebního provozu. 

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

Účastníci řízení: 

• Obec Kněžnice, jako žadatel v souladu s § 109 písm. a) stavebního zákona, zplnomocněný 
zástupce Ing. Oldřich Makovička 

 

Vodoprávní úřad nezjistil další subjekty, jejichž práva či právem chráněné zájmy by byly 
rozhodnutím přímo dotčeny. 

 

Poučení účastníků: 

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu 
Královéhradeckého kraje, odboru životního prostředí podáním u zdejšího správního orgánu. 
 
 
 
 „otisk úředního razítka“ 
 

Ing. Jana Mušková 
vedoucí odboru životního prostředí 

  
 
 
 
 
 
Poplatek: 
Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích položky 18 odst. 9 ve výši 1000 
Kč byl zaplacen dne 30.9.2014. 
 
 
Obdrží: 
zplnomocněný zástupce žadatele (doručenky) 
Ing. Oldřich Makovička, Havlíčkova č.p. 95, Valdické Předměstí, 506 01  Jičín 1 
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dotčené orgány 
KHS KK, územní pracoviště Jičín, IDDS: dm5ai4r 
HZS KK, územní odbor Jičín, IDDS: yvfab6e 
  
na vědomí 
Stavoka Kosice, a.s., IDDS: wfwu3ia 
Obec Libuň, IDDS: nwha9f5 
Obecní úřad Libuň, IDDS: nwha9f5 
Obecní úřad Kněžnice, IDDS: dbibwt4 
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