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Schválení návrhu dokumentu „Havarijní plán“ pro stavbu „III/3093 Dobřany“ na pozemcích v k. ú.
Sněžné a Dobřany v Orlických horách.

ROZHODNUTÍ
Městský úřad Dobruška, dle zák. č. 314/2002 Sb., o stanovení obcí s pověřeným obecním
úřadem a stanovení obcí s rozšířenou působností, odbor výstavby a životního prostředí, oddělení
životního prostředí, jako věcně příslušný vodoprávní úřad podle ustanovení § 104 a § 106 zák.
č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů a
jako místně příslušný vodoprávní úřad podle ustanovení § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád,
ve znění pozdějších předpisů,
účastníku řízení (dle ustanovení § 27 odst. 1 správního řádu), kterým je:
společnost s ručením omezeným

TPA ČR, s. r. o.
se sídlem

Vrbenská 1821/31, 370 06 České Budějovice 5
IČ: 251 22 835

schvaluje
v souladu s ustanovením § 39 odst. 2 písm. a) vodního zákona, v plném rozsahu „Havarijní plán“
pro zacházení se závadnými látkami v rámci stavby „III/3093 Dobřany“, která se nachází,
v kraji Královéhradeckém, okrese Rychnov nad Kněžnou, obci Dobřany a Sněžné, na pozemcích
v k. ú. Dobřany v Orlických horách a Sněžné.
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Havarijní plán se schvaluje za následujících podmínek:
1. Obsah havarijního plánu bude udržován v souladu s platnou legislativou.
2. Změny a doplňky havarijního plánu zásadního charakteru, které mohou ovlivnit jeho
účinnost a použitelnost, musí být schváleny příslušným vodoprávním úřadem.
3. Změny organizačního charakteru (jména, adresy, telefonní čísla) schválení nevyžadují, ale
musí být vodoprávnímu úřadu neprodleně nahlášeny.
4. Pracovníci, kteří zacházejí se závadnými látkami a jsou pověřeni prováděním
nebo řízením nápravných opatření, budou protokolárně seznámeni s obsahem havarijního
plánu. Protokol bude uložen u havarijního plánu.
5. Schválený havarijní plán se uloží tak, aby byl dostupný v případě havárie.
6. Ke schválenému havarijnímu plánu se připojí kopie pravomocného rozhodnutí
vodoprávního úřadu, kterým byl tento dokument schválen.
7. V případě vzniku havárie v ochranném pásmu nebo v blízkosti ochranného pásma vodního
zdroje veřejného vodovodu obce Bystré bude provozovatel tohoto zdroje, popř. vlastník
informován o vzniklé situaci a v součinnosti s ním bude postupováno při likvidaci havárie.
Platnost havarijního plánu se stanovuje, resp. omezuje na dobu trvání stavebních prací
na akci „III/3093 Dobřany“.

Obsah havarijního plánu:
Havarijní plán byl vypracován panem Romanem Stehlíkem, podnikovým ekologem ze spol.
TPA ČR, s. r. o., Vrbenská 1821/31, 370 06 České Budějovice 5, IČ: 251 22 835, v červenci 2017 a
týká se předcházení a likvidaci možných havárií, které mohou nastat při manipulaci se závadnými
látkami během provádění stavebních prací na akci „III/3093 Dobřany“. Stavební práce bude provádět
firma STRABAG a. s., se sídlem v Praze, IČ: 608 38 744, v období roku 2017.
Cílem stavebních prací je oprava silnice III/3093 průměrné šířky 4,5 m v celé délce 4234,62 m
na základě výsledků diagnostiky vozovky. Část silnice bude upravena recyklací za studena na místě
s přídavkem asfaltového pojiva a drceného kameniva v tloušťce 120 mm s navýšením krytu
o 100 mm. Tento druh opravy bude realizován v extravilánových částech silnice III/3093 - km
0,004 25 - 2,760 a 2,962 - 4,238 87. V intravilánu obce Dobřany bude provedena úplná výměna
konstrukce vozovky v délce 200 m v km 2760 - 2960. Na silnici jsou napojeny hospodářské sjezdy
na okolní pozemky, které budou všechny zachovány. Napojení ostatních komunikací na silnici
III/3093 bude plynule navazovat na stávající řešení. V celé délce opravovaného úseku v místech
stávajících patních příkopů bude provedena jejich reprofilace. Svahy příkopů budou osety travním
semenem. Stávající krajnice budou očištěny od nánosu a upraveny na základní šířku 0,50 m se
zpevněním ze štěrkodrtí a doplněním směrových ocelových flexibilních sloupků. V úseku km 3,258 55
- 3,320 bude osazeno levostranné silniční svodidlo v základní délce 61,45 m. Veškeré stávající svislé
dopravní značení bude vyměněno za nové. V rámci rekonstrukce bude provedeno kácení 2 ks stromů
na vtoku příčného propustku, 2 ks stromů v lese za obcí Dobřany a 1 ks stromu na výtoku propustku
v km 2,601. Odvodnění komunikace zůstane stávající s obnovou patních příkopů, podélných
zatrubnění příkopů a příčných propustků a to v podobě pročištění či částečné nebo úplné výměny.
V úseku úplné výměny konstrukce vozovky v obci budou v rámci vylepšení odvodnění povrchu
osazeny silniční obruby. V místech vjezdů budou obruby zapuštěny.
Mezi závadné látky, se kterými bude během stavebních prací nakládáno patří zejména ropné
látky (motorová nafta, motorové nebo hydraulické oleje), pevné nebo tekuté odpady (cementové kaly,
sanační materiály) a jiné chemické látky (rozpouštědla nátěrových hmot, přísady do sanačních
materiálů).

Odůvodnění:
Společnost TPA ČR, s. r. o., Vrbenská 1821/31. 370 06 České Budějovice 5, IČ: 251 22 835,
požádala podáním ze dne 19. 7. 2017 Městský úřad Dobruška, oddělení životního prostředí, jako
věcně a místně příslušný vodoprávní úřad, ve smyslu příslušných ustanovení vodního zákona a
správního řádu, o:
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-

schválení návrhu dokumentu „Havarijní plán“ pro případy ohrožení nebo zasažení vod
závadnými látkami pro stavbu „III/3093 Dobřany“, kterou provádí společnost STRABAG
a. s., se sídlem v Praze, IČ: 60838744, v souladu s ust. § 39 odst. 2 písm. a) vodního zákona.

Žádost byla doložena návrhem dokumentu, který byl zpracován panem Romanem Stehlíkem,
podnikovým ekologem ze spol. TPA ČR, s. r. o., České Budějovice, v červenci 2017. Dále bylo
doloženo stanovisko správce povodí k předloženému havarijnímu plánu zn.: VHD/Št/17/28810, ze dne
13. 7. 2017 a vyjádření obce Bystré, jakož to správce ochranných pásem vodního zdroje veřejného
vodovodu v obci Bystré, zn.: Še/45-17, ze dne 28. 6. 2017.
Výše nadepsaný vodoprávní úřad po prostudování předloženého havarijního plánu zjistil, že je
zpracován v souladu s vodním zákonem a obsahuje náležitosti dle vyhlášky MŽP č. 450/2005 Sb.,
o náležitostech nakládání se závadnými látkami a náležitostech havarijního plánu, způsobu a rozsahu
hlášení havárií, jejich zneškodňování a odstraňování jejich škodlivých následků, v platném znění.
Protože nebyly zjištěny žádné závady ani nedostatky, které by bránily schválení návrhu
dokumentu havarijního plánu, bylo rozhodnuto tak, jak je uvedeno ve výroku tohoto rozhodnutí.
Ve výroku rozhodnutí je zahrnuta podmínka vyplývající z vyjádření Obce Bystré k předloženému
havarijnímu plánu, protože stavební práce budou probíhat na okraji ochranného pásma vodního zdroje,
který zásobuje veřejný vodovod v obci Bystré pitnou vodou.
Okruh účastníků vodoprávního řízení byl stanoven s ohledem na charakter a rozsah žádosti a
v souladu s ustanovením § 115 vodního zákona, tj. uživatel závadných látek, obce, v jejímž územním
obvodu dochází ke stavebním pracím a nakládání se závadnými látkami a správce ochranného pásma
vodního zdroje, který bude stavbou dotčen.
Vodoprávní úřad rozhodl neprodleně na podkladě dokladů předložených žadatelem v souladu
s ustanovením § 115 odst. 10 vodního zákona.
Potvrzený havarijní plán bude žadateli předán po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.
Určení polohy místa nakládání se závadnými látkami = komunikace
(orientačně podle souřadnic X, Y):
Začátek úpravy - X: 1 032 484; Y: 607 895,
Konec úpravy - X: 1 033 624; Y: 607 541.

Poučení účastníků:
Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení podat podle ustanovení § 81 odst. 1 a § 83 odst.
1 správního řádu, odvolání, ve kterém se uvede v jakém rozsahu se rozhodnutí napadá a dále namítaný
rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo, ve lhůtě 15
dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu Královéhradeckého kraje podáním učiněným
u Městského úřadu Dobruška, odboru výstavby a životního prostředí, oddělení životního prostředí.
Podané odvolání má v souladu s ustanovením § 85 odst. 1 správního řádu, odkladný účinek. Odvolání
jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.

Ing. Tomáš Seidl
vedoucí oddělení životního prostředí
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Rozdělovník:
I. Účastníci vodoprávního řízení – ustanovení § 27 odst. 1 správního řádu (do vlastních rukou):
TPA ČR, s. r. o., Vrbenská 1821/31. 370 06 České Budějovice 5
II. Účastníci vodoprávního řízení – ustanovení § 27 odst. 2 správního řádu (do vlastních rukou):
Obec Bystré
Obec Dobřany
Obec Sněžné
Povodí Labe, státní podnik, Víta Nejedlého 951, 500 03 Hradec Králové
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