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ROZHODNUTÍ
Krajský úřad Královéhradeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství (dále i
„krajský úřad“), příslušný podle ustanovení § 28 odst. 2 písm. a) zákona č. 274/2001 Sb., o
vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o
vodovodech a kanalizacích), v platném znění (dále i „zákon o VaK“),
mění
na základě žádosti Obce Chotěvice, se sídlem Chotěvice 275, 543 76 Chotěvice, IČO 002 77
924, ze dne 11. 11. 2016 podle ustanovení § 6 odst. 8 zákona o VaK rozhodnutí krajského
úřadu č. j. 5961/ZP/2004 ze dne 19. 2. 2004 (povolení k provozování vodovodu pro veřejnou
potřebu Chotěvice) takto:
-

odborný zástupce pan Pavel Kočí, nar. dne 18. 12. 1967, trvale bytem Čermná 1, 543
77 Čermná

-

se nahrazuje odborným zástupcem: pan Ing. Vlastimil Novotný, nar. dne 26. 6.
1959, trvale bytem U Hřiště 212, 541 02 Trutnov.

Nový výčet identifikačních čísel majetkové evidence provozovaných objektů:
Identifikační číslo majetkové evidence
1.
2.
3.

5214-653250-00277924-1/1
5214-653250-00277924-2/1
5214-653250-00277924-3/1
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Popis
Rozvodná vodovodní síť Chotěvice
Stavba pro úpravu vody – vrt CH-10
Kanalizační síť Chotěvice

Vstřícný, rychlý a profesionální úřad
– spokojený občan.

Odůvodnění:
Žádostí doručenou krajskému úřadu dne 11. 11. 2016, kterou podala Obec Chotěvice, se
sídlem Chotěvice 275, 543 76 Chotěvice, IČO 002 77 924 (dále i „žadatel“), bylo zahájeno
správní řízení o změně povolení k provozování vodovodu pro veřejnou potřebu v obci
Chotěvice č. j. 5961/ZP/2004 ze dne 19. 2. 2004, a to podle ustanovení § 6 odst. 8 zákona o
VaK. Žadatel požádal o změnu výše uvedeného povolení k provozování z důvodu změny
osoby odborného zástupce provozovatele Obce Chotěvice a z důvodu změny ve výčtu
identifikačních čísel majetkové evidence (dále i „IČME“) provozovaných objektů. Odborným
zástupcem namísto pana Pavla Kočí, nar. dne 18. 12. 1967, trvale bytem Čermná 1, 543 77
Čermná, byl zvolen pan Ing. Vlastimil Novotný, nar. dne 26. 6. 1959, trvale bytem U Hřiště
212, 541 02 Trutnov. Z hlediska změny IČME provozovaných objektů - v původním
rozhodnutí byla uvedena infrastruktura: přiváděcí řad Chotěvice, vodovod Chotěvice, vrt CH10 Chotěvice IČME 5214-653250-00277924-1/1, 5214-653250-00277924-1/2, 5214-65325000277924-2/1; nově provozovaná infrastruktura: rozvodná vodovodní síť Chotěvice, stavba
pro úpravu vody – vrt CH-10, kanalizační síť Chotěvice s IČME 5214-653250-002779241/1, 5214-653250-00277924-2/1, 5214-653250-00277924-3/1).
Ostatní údaje týkající se osoby vlastníka a provozovatele zůstávají nezměněné. Vlastníkem i
provozovatelem předmětné infrastruktury je Obec Chotěvice, se sídlem Chotěvice 275, 543
76 Chotěvice, IČO 002 77 924.
Žadatel jako přílohu žádosti o změnu povolení k provozování vodovodu pro veřejnou potřebu
dodal formulář žádosti podle přílohy č. 11 vyhlášky č. 428/2001 Sb., kterou se provádí zákon
č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých
zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích) v platném znění (dále i „prováděcí vyhláška“),
ve kterém byl uveden aktuální výčet provozované infrastruktury. Dále zaslal písemný souhlas
Ing. Vlastimila Novotného s výkonem funkce odborného zástupce pro provozování vodovodu
a kanalizace Chotěvice včetně jeho ověřeného podpisu (dopis ze dne 10. 11. 2016) a ověřené
doklady o vzdělání a praxi v oboru vodovody a kanalizace Ing. Novotného. Ing. Vlastimil
Novotný se přípisem ze dne 10. 11. 2016 vzdal práva vyjádřit se k podkladům rozhodnutí ve
věci povolení k provozování vodovodu a kanalizace pro provozovatele Obec Chotěvice.
Krajským úřadem bylo ověřeno, že žádost ze dne 11. 11. 2016 obsahovala všechny nezbytné
náležitosti stanovené ustanovením § 6 odst. 2 písm. c) a § 6 odst. 12 zákona o VaK nezbytné
k posouzení žádosti o změnu povolení k provozování:
- identifikační čísla majetkové evidence vodovodu a kanalizace, které se povolení
k provozování týká, uvedené ve formuláři žádosti ve formátu xls. podle přílohy č. 11
prováděcí vyhlášky,
- souhlas pana Ing. Vlastimila Novotného s výkonem funkce odborného zástupce
včetně ověřeného podpisu (přípis ze dne 10. 11. 2016),
- úředně ověřená kopie dokladů o vzdělání a praxi odborného zástupce – Ing. Vlastimil
Novotný má vysokoškolské vzdělání v akreditovaném studijním programu zaměřeném na
vodovody a kanalizace (České vysoké učení technické v Praze, obor Vodní hospodářství a
vodní stavby) a má nejméně 2 roky praxe v oboru vodovody a kanalizace (celkem 32 let praxe
v oboru: 1987 – 1993 ve společnosti Stavoprojekt H. Králové, 1993 do současnosti společnost
Z+D Trutnov ve funkcích vedoucí vodohospodářské projekce a zástupce firmy; dále 1995
osvědčení o autorizaci v oboru vodohospodářské stavby), čímž splňuje kvalifikační
požadavky dle ustanovení § 6 odst. 2 písm. c) zákona o VaK.
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Krajský úřad při změně povolení posoudil odbornost provozovatele, resp. nového odborného
zástupce z hlediska kvalifikace, praxe a dalších skutečností proto, že zásobování obyvatelstva
pitnou vodou i odvádění odpadních vod klade značné nároky na kvalitu a odbornost těchto
služeb a na přesné určení odpovědnosti, aby se tak zamezilo možným negativním důsledkům
pro zdraví obyvatelstva.
Zároveň krajský úřad posoudil skutečnosti uvedené v ustanovení § 6 odst. 3 zákona o VaK,
kterým je stanoveno, že krajský úřad nevydá povolení k provozování pokud:
1. povolení k provozování vodovodu nebo kanalizace, které je předmětem žádosti o
vydání povolení, bylo vydáno jiné osobě,
2. o povolení k provozování žádá osoba, které bylo zrušeno povolení k provozování
podle § 6 odst. 9 zákona o VaK,
3. předchozí povolení k provozování, které je předmětem žádosti o vydání, bylo zrušeno
podle § 6 odst. 9 písm. b) zákona o VaK a nebyl odstraněn důvod vedoucí ke zrušení
předchozího povolení.
Vzhledem ke skutečnosti, že žádost ze dne 11. 11. 2016 obsahovala veškeré zákonem
požadované náležitosti a nenastala žádná ze skutečností předpokládaná ustanovením
§ 6 odst. 3 zákona o VaK, pro kterou by nebylo možno povolení k provozování žadateli
udělit, přistoupil krajský úřad k vydání, resp. změně rozhodnutí.
Na základě ustanovení § 36 odst. 3 správního řádu krajský úřad přistoupil v předmětném
správním řízení přímo k vydání rozhodnutí, aniž by dal účastníkům řízení možnost vyjádřit se
k podkladům rozhodnutí. A to z důvodu, že se žadateli o změnu povolení k provozování
vodovodu tj. Obci Chotěvice v plném rozsahu vyhovuje a účastník řízení odborný zástupce
Ing. Vlastimil Novotný se vzdal práva vyjádřit se k podkladům rozhodnutí přípisem ze dne
10. 11. 2016. Tento postup krajského úřadu je plně v souladu se zásadou materiální pravdy
vyjádřenou v ustanovení § 3 správního řádu a současně zohledňuje i zásadu rychlosti řízení a
procesní ekonomie plynoucí z ustanovení § 6 správního řádu.
Okruh účastníků řízení byl stanoven následovně:
a) účastník řízení dle § 27 odst. 1 správního řádu:
- Obec Chotěvice, se sídlem Chotěvice 275, 543 76 Chotěvice, IČO 002 77 924, je
účastníkem řízení jakožto žadatel, vlastník a provozovatel vodovodu a kanalizace, tj.
neopominutelným účastníkem dle ustanovení § 27 odst. 1 písm. a) správního řádu.
b) účastníci řízení dle § 27 odst. 2 správního řádu:
- Ing. Vlastimil Novotný, nar. dne 26. 6. 1959, trvale bytem U Hřiště 212, 541 02
Trutnov, je účastníkem řízení jakožto nový odborný zástupce provozovatele,
- Pavel Kočí, nar. dne 18. 12. 1967, trvale bytem Čermná 1, 543 77 Čermná, je
účastníkem řízení jakožto bývalý odborný zástupce provozovatele.
Krajský úřad konstatuje, že jelikož byly splněny požadavky uvedené v ustanovení § 6 odst. 2
písm. c) a § 6 odst. 12 zákona o VaK nezbytné pro změnu povolení k provozování – změna
osoby odborného zástupce a změna ve výčtu identifikačních číslech majetkové evidence
provozovaných objektů, krajský úřad povolení k provozování vodovodu pro veřejnou potřebu
č. j. 5961/ZP/2004 ze dne 19. 2. 2004 podle ustanovení § 6 odst. 8 zákona o VaK změnil.
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Poučení účastníků:
Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení podat odvolání dle § 81 odst. 1 správního řádu,
ve lhůtě do 15 dnů ode dne oznámení, k Ministerstvu zemědělství, podáním učiněným u
Krajského úřadu Královéhradeckého kraje.

„otisk úředního razítka“

z p. Ing. Kateřina Němcová
referentka oddělení vodního hospodářství

Rozdělovník:
A) účastník řízení dle § 27 odst. 1 správního řádu
- Obec Chotěvice, se sídlem Chotěvice 275, 543 76 Chotěvice
B) účastníci řízení dle § 27 odst. 2 správního řádu
- Ing. Vlastimil Novotný, U Hřiště 212, 541 02 Trutnov
- Pavel Kočí, Čermná 1, 543 77 Čermná
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