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ROZHODNUTÍ - VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA  

BČOV Pardubice – změna užívání stavby 

Krajský úřad Pardubického kraje, jako věcně a místně příslušný vodoprávní úřad podle ust. § 
107 odst. 1 písm. u) zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve 
znění pozdějších předpisů (vodní zákon), s působností specielního stavebního úřadu podle 
ust. § 15 odst. 4 téhož zákona a § 15 odst. 1 písm. d) zákona č. 183/2006 Sb., o územním 
plánování a stavebním řádu v platném znění, a místně příslušný podle ustanovení § 11 odst. 
1 písm. b) zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu 

I. podle ust. § 115 odst. 1 vodního zákona a ust, § 126 a 127 stavebního zákona 

povoluje změnu účelu užívání 

vodního díla BČOV Pardubice – modernizace, v Rybitví č.p. 313 

z dosavadního účel užívání:  

Čištění městských odpadních vod z napojených a přilehlých obcí a průmyslových a 
splaškových odpadních vod z Průmyslového areálu Semtín, zpracování a likvidace odpadních 
produktů (štěrku, písku, shrabků, plovoucích nečistot, odvodněného kalu). 

na nový účel užívání: 

Čištění městských odpadních vod z napojených a přilehlých obcí, průmyslových a 
splaškových odpadních vod z průmyslového areálu Semtín Zone a čištění odpadních 
vod a kapalných odpadů dovezených dopravními prostředky. 

Místo stavby: kraj Pardubický, obec Rybitví, katastrální území Rybitví, na pozemcích parc.č. 
st. p. 663, 664, 665, 666, 667, 668, 670, 698, 699, 700, 701, 702, , 711, 712, 713/1, 713/2, 
714, 716, a p.č., 138/10, 822/6, 822/7, 971. Vně oploceného areálu 822/17, st. p. 706, 707, 
771. 
Číslo hydrologického pořadí 1-03-04-031, vodní útvar HSL_1180 – Labe od toku Doubrava po 
tok Chrudimka, poloha výusti S-JTSK X 1059549, Y 653642. 
 
Účastník řízení podle ust. § 27 odst. 1 správního řádu: 
Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s., Teplého 2014, 530 02 Pardubice, IČO 60108631 

 
II. Stanoví podmínky pro nové užívání stavby: 

1. Potrubí pro transport kapalného odpadu do jednotlivých nádrží realizovat tak, aby 
k vypouštění kapalného odpadu docházelo vždy pod hladinu příslušné nádrže.  

2. Jednotlivé příjmové stanice budou vystrojeny tak, aby v případě havarijního stavu celý 
stáčený objem byl zachycen a odveden buď do příslušné nádrže, nebo do místní 
kanalizace, která není zaústěna do recipientu. 

 

Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s. 
  Teplého 2014  
 530 02 Pardubice 
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Odůvodnění: 

Krajský úřad Pardubického kraje obdržel oznámení společnosti Vodovody a kanalizace 
Pardubice, a.s., Teplého 2014, 530 02 Pardubice, IČ 60108631, o změně v užívání stavby 
vodního díla BČOV Pardubice – modernizace, v Rybitví č.p. 313. 

Pro BČOV Pardubice byl již vykonatelným integrovaným povolením ze dne 07.06.2018 
rozšířen způsob užívání na zařízení k odstraňování odpadu. Změnou užívání stavby se 
povoluje využití volné čistící kapacity BČOV Pardubice pro odstraňování kapalných odpadů, 
které kvalitativně odpovídají čištěným odpadním vodám. Změnou užívání nedojde ke změně 
kapacity ČOV ani ke změně povoleného množství vypouštěných odpadních vod a jejich 
znečištění. 

Změna účelu užívání stavby není spojena se změnou stavby. 

Jde o záměr podléhající posuzování vlivů na životní prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb. 
Proto krajský úřad usnesením ze dne 27.09.2018, vydaným podle podle ust. § 127 odst. 4) 
stavebního zákona, rozhodl, že oznámenou změnu v užívání stavby vodního díla projedná 
v řízení. Řízení bylo vedeno v souladu s ust. § 9b) zákona č. 100/2001 Sb., v platném znění.     

Krajský úřad Pardubického kraje oznámil zahájení řízení (navazujícího řízení ve smyslu ust. § 
9b zákona č. 100/2001 Sb.) účastníkům řízení, dotčeným orgánům a veřejnosti, a to 
opatřením ze dne 11.02.2020. Veřejnost byla tímto opatřením vyzvána, že může uplatnit 
připomínky k záměru ve lhůtě do 30 dnů od vyvěšení oznámení na úřední desce. Žádné 
připomínky nebyly uplatněny. Tímto opatřením svolal krajský úřad rovněž ústní jednání, které 
se neuskutečnilo z důvodu nouzového stavu vyhlášeného Vládou ČR. Ústní jednání svolal 
vodoprávní úřad Krajského úřadu Pardubického kraje pozvánkou ze dne 19.05.2020, jednání 
společně s ohledáním se uskutečnilo dne 16.06.2020. 

K přijímání odpadů slouží tzv. příjmové stanice PS1, PS2 a PS3. Jejich zřízení bylo povoleno 
vodoprávním úřadem Krajského úřadu Pardubického kraje jako součást stavby „BČOV  
Pardubice – investice“ souhlasem k ohlášení ze dne 11.07.2016 č.j. KrÚ 48987/2016/OŽPZ. 
Při ústním jednání a ohledání dne 16.06.2020 bylo ověřeno, že všechna napojovací místa 
v době ohledání dosud nebyla vystrojena podle projektu. 

Seznam přijímaných odpadů je povolen integrovaným povolením ze dne 07.06.2018 č.j. KrÚ 
32581/2018. 

K záměru byla vydána tato stanoviska: 

Krajský úřad Pardubického kraje - integrované povolení ze dne 07.06.2018 č.j. č.j. KrÚ 
32581/2018. 

Ministerstvo životního prostředí dne 04.01.2018 č.j. MZP/2017/550/685, ZN/MZP/2018/550/74 
a dne 16.04.2018 č.j. MZP/2017/550/584, ZN/MZP/2018/550/80 k ověření změn záměru. 

Magistrát města Pardubic – rozhodnutí o změně vlivu užívání stavby na území dne 
14.10.2019 č.j. MmP 103787/2019. 

Obvodní báňský úřad pro území krajů Královéhradeckého a Pardubického dne 19.02.2020 
zn. SBS 06027/2020/OBÚ-09/1. 

Krajská hygienická stanice PAK dne 15.07.2019 č.j. KHSPA 12673/2019. 

Podmínky pro nové užívání ve výroku rozhodnutí jsou stanoveny podle podmínek 
souhlasného závazného stanoviska Ministerstva životního prostředí č.j. MZP/2017/550/685 ze 
dne 04.01.2018. Ostatní podmínky uvedené v tomto závazném stanovisku jsou plněním 
zákonných povinností nebo jsou stanoveny v integrovaném povolení anebo v provozním řádu 
zařízení. 

Na základě výsledku vodoprávního řízení krajský úřad rozhodl tak, jak uvedl ve výroku tohoto 
rozhodnutí. 
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Poučení účastníků 

Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení podat podle ustanovení § 81 a následujících 
zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, odvolání ve lhůtě 15 dní ode dne jeho oznámení. 
Odvolání se podává k Ministerstvu zemědělství podáním učiněným u Krajského úřadu 
Pardubického kraje.  

Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší 
ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné. V odvolání se uvede, 
v jakém rozsahu se rozhodnutí napadá a dále namítaný rozpor s právními předpisy nebo 
nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo.  

Podané odvolání má v souladu s ustanovením § 85 odst. 1 správního řádu odkladný účinek.  

Obdrží k vyvěšení na úřední desce: 
Obecní úřad Rybitví 

Rozhodnutí bude vyvěšeno rovněž na úřední desce Krajského úřadu Pardubického kraje. 

Uvedené úřady se tímto žádají o vyvěšení tohoto rozhodnutí na úřední desce po dobu 15 
dnů, včetně zveřejnění způsobem umožňujícím dálkový přístup, s potvrzením o dni vyvěšení, 
sejmutí tohoto rozhodnutí po 15 dnech od vyvěšení a zaslání potvrzeného rozhodnutí zpět 
Krajskému úřadu Pardubického kraje, Komenského nám. 125, 532 11 Pardubice. 

Vyvěšeno dne:                                                         Sejmuto dne: 
 

 

Jméno, podpis, razítko                                              Jméno, podpis, razítko 

 
Účastníci řízení: 

Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s., Teplého 2014, 530 02 Pardubice, IDDS: xsdgx3v 
Obec Rybitví, Školní č.p. 180, 533 54  Rybitví, IDDS: tpha5bt 
 
 
 
 
 

   Ing. Martin Vlasák 
         vedoucí odboru 

   
 

Dotčené orgány: 
Ministerstvo životního prostředí, odbor výkonu státní správy VI, Resslova 1229/2a, Hradec 
Králové 2, IDDS: 9gsaax4 
Krajská hygienická stanice Pardubického kraje se sídlem v Pardubicích, IDDS: 23wai86 
Magistrát města Pardubic, odbor životního prostředí, odd. odpadů, IDDS ukzbx4z  
Krajský úřad Pardubického kraje, odbor ŽPZ, odd. integrované prevence, zde 
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