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ROZHODNUTÍ
Výroková část:
Městský úřad Chrudim, Odbor životního prostředí, oddělení vodního hospodářství, jako vodoprávní úřad
příslušný podle § 104 odst. 2 písm. c) a § 106 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně
některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, jako speciální stavební úřad podle § 15
odst. 5 vodního zákona a § 15 odst. 1 písm. d) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním
řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, jako stavební úřad příslušný k vydání společného
povolení podle § 94j odst. 1 a 2 stavebního zákona, a místně příslušný správní orgán podle § 11 odst. 1
písm. a) a písm. b) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů
účastníkovi řízení podle § 27 odst. 1 správního řádu, kterým je
Obec Lány, IČO 00484768, Lány č. p. 14, 537 01 Chrudim 1
I.

podle § 15 odst. 1 vodního zákona a § 94p odst. 1 stavebního zákona
schvaluje stavební záměr

souboru staveb označeného jako:
„Vodovod Kozojedy“
(dále jen „soubor staveb“).
Pozemky vymezené pro realizaci záměru a jejich druh:
299/6 (orná půda), 300/1 (ostatní plocha), 300/2 (ostatní plocha), 301 (ostatní plocha), 302/2 (ostatní
plocha), 302/3 (ostatní plocha), 303/1 (zahrada), 303/2 (zahrada), 303/3 (zahrada), 306/2 (orná půda),
313/2 (zahrada), 315/2 (ostatní plocha), 315/3 (trvalý travní porost), 324/1 (zahrada), 329/3 (orná půda),
329/7 (orná půda), 334/1 (ostatní plocha), 334/2 (ostatní plocha), 348/2 zahrada), 349/2 (zahrada), 595
(ostatní plocha), 596 (ostatní plocha), 620 (ostatní plocha), st. 59 (zastavěná plocha a nádvoří), st. 60/2
(zastavěná plocha a nádvoří), st. 61/1 (zastavěná plocha a nádvoří), st. 62 (zastavěná plocha a nádvoří), st.
70 (zastavěná plocha a nádvoří), st. 102 (zastavěná plocha a nádvoří), st. 104 (zastavěná plocha a
nádvoří), st. 107 (zastavěná plocha a nádvoří), st. 126 (zastavěná plocha a nádvoří), st. 130 (zastavěná
plocha a nádvoří), st. 132 (zastavěná plocha a nádvoří), st. 138 (zastavěná plocha a nádvoří), st. 142
(zastavěná plocha a nádvoří), st. 145 (zastavěná plocha a nádvoří), st. 150 (zastavěná plocha a nádvoří),
vše v k. ú. Lány u Bylan
152 (ostatní plocha), 304 (ostatní plocha), 343 (ostatní plocha), st. 26 (zastavěná plocha a nádvoří), vše
v k. ú. Sobětuchy
Místo souboru staveb:
Název kraje
Název obce

Pardubický
Lány
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Identifikátor katastrálního území
Název katastrálního území
Název obce
Identifikátor katastrálního území
Název katastrálního území
Přímé určení polohy – začátek stavby (S-JTSK)
Přímé určení polohy – konec stavby (S-JTSK)

616583
Lány u Bylan
Sobětuchy
751961
Sobětuchy
1070549, 649713
1071270, 649724

Popis souboru staveb:
Jedná se novostavbu vodovodních řadů a vodovodních přípojek. Stavbou hlavní souboru staveb jsou
vodní díla – vodovodní řady. Stavbou vedlejší souboru staveb jsou jednotlivé vodovodní přípojky.

Navržený vodovodní řad bude napojen v ulici Vrchovská před č. p. 59 Sobětuchy - Vrcha na stávající
vodovod pro veřejnou potřebu PVC 110 (vlastník Vodovody a kanalizace, a.s., provozovatel
Vodárenská společnost, a.s.).
Vymezení území dotčeného vlivy stavby:
V souladu s ustanovením § 23 zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu
a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), ve znění pozdějších předpisů, je
ochrana vodovodního řadu zajištěna ochranným pásmem. Ochranné pásmo je vymezeno u vodovodních
řadů do průměru 500 mm včetně vodorovnou vzdáleností od vnějšího líce potrubí 1,5 m na každou stranu,
u vodovodních řadů nad průměr 500 mm vodorovnou vzdáleností od vnějšího líce potrubí 2,5 m na
každou stranu. U vodovodních řadů o průměru nad 200 mm, jejichž dno je uloženo v hloubce větší než
2,5 m pod upraveným povrchem, se vzdálenost od vnějšího líce zvyšuje o 1,0 m.
Soubor staveb je rozčleněn na tyto stavební objekty:
SO 01 – Vodovodní řad
řad A, materiál PE100 RC 90x8,2mm SDR11, délka 1012,19 m
řad B, materiál PE100 RC 90x8,2mm SDR11, délka 174,42 m
SO 02 – Vodovodní přípojky – PE100 32x3,0 mm SDR11
17 ks, materiál PE100 32x3,0 mm SDR11SO 01, celková délka 341,1m
Účel souboru staveb:
Zajištění zásobování pitnou vodou a zajištění požární vody.
Umístění souboru:
Stavba bude umístěna v souladu s grafickou přílohou rozhodnutí.

II. podle § 15 odst. 3 vodního zákona a § 94p odst. 1 stavebního zákona
stanovuje
podmínky pro umístění, provedení a užívání souboru staveb:
1. Stavba bude dokončena nejpozději do 31. 12. 2022.
2. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace ověřené ve společném územním a stavebním
řízení; případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení stavebního úřadu.
3. Při provádění stavby bude zajištěno dodržování bezpečnostních předpisů a předpisů o ochraně zdraví
při práci, zejména nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu
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zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky a nařízení vlády
č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci
na staveništích.
4. Stavebník oznámí vodoprávnímu úřadu zahájení stavby a dále ho bude informovat o termínech
jednotlivých kontrolních dnů.
5. Stavba bude prováděna stavebním podnikatelem, který při její realizaci zabezpečí odborné vedení
provádění stavby stavbyvedoucím. Název a sídlo stavebního podnikatele a termín zahájení stavby
oznámí stavebník stavebnímu úřadu před zahájením vlastních prací.
6. Stavbou dotčené pozemky budou uvedeny do řádného technického stavu. Stavba bude prováděna tak,
aby nedocházelo ke škodám na sousedních pozemcích a stavbách. Budou zajištěny přechody
a přejezdy v nejnutnější míře.
7. Před zahájením zemních prací zajistí stavbyvedoucí v zájmovém území vytyčení veškerých
podzemních inženýrských, energetických a telekomunikačních sítí u jejich provozovatelů a po dobu
výstavby zabezpečí zhotovitel stavby ochranu těchto sítí před poškozením.
8. Zahájení zemních prací v ochranných a bezpečnostních pásmech stávající dopravní a technické
infrastruktury bude nahlášeno provozovatelům infrastruktury 15 dní předem.
9. Zemní práce v ochranných pásmech podzemních sítí budou prováděny ručně, pracovníci provádějící
zemní práce v ochranných pásmech podzemních sítí budou prokazatelně seznámeni s polohou těchto
sítí, případné poškození bude neprodleně oznámeno správci poškozené sítě.
10. Dojde-li při provádění zemních prací k odkrytí sítí, bude přizván zástupce správce sítě ke kontrole.
11. Při napojení na stávající vodovod budou splněny podmínky provozovatele vodovodu pro veřejnou
potřebu Vodárenské společnosti Chrudim, a.s.:
a) Prováděcí organizace uvědomí zástupce provozu VS Chrudim, a.s. – pan Prokeš 603899830
o zahájení prací, a to nejméně 15 dnů předem. Bude dohodnut harmonogram provádění prací ve
vztahu k trvalému zajištění zásobování pitnou vodou.
b) Přesný termín uzavírky vody pro účely přepojení vodovodu je nutno nahlásit provozovateli
minimálně 17 dnů předem. Provozovatel seznámí všechny dotčené odběratele s rozsahem
uzavírky a zajistí náhradní zásobování vodou (cisterny). Náklady spojené s náhradním
zásobováním vodou po dobu přepojování a příp. s vypuštěním a napuštěním vodovodu budou
hrazeny z prostředků stavby (tato činnost bude provedena na základě objednávky).
c) Na náklady dodavatele stavby bude řešeno náhradní zásobování obyvatel sluchovodem. Před
připojením sluchovodu na vodovodní síť bude na sluchovodu provedena tlaková zkouška,
proplach, desinfekce a dodán rozbor vody.
d) Napojení na stávající vodohospodářské sítě bude provedeno ve spolupráci s příslušným provozem
VS Chrudim, a.s. V místě napojení nového vodovodu na stávající vodovodní řad bude osazeno
sekční šoupě.
e) Pokud budou budovány přípojky v rámci výstavby vodovodního řadu, budou tyto přípojky
zabezpečené proti úniku vody, krádeži vody a poškození.
f) Bude respektováno prostorové uspořádání sítě dle ČSN 73 6005, případně dle požadavku
provozovatele.
g) Před zahájením zemních prací požádá prováděcí organizace pracovníka VS Chrudim, a.s.
o vytýčení provozovaných sítí – pan Sýkora 603899831. (Umístění vytýčených zařízení
požadujeme ověřit vždy ruční sondou, aby nedošlo k jeho poškození). Prováděcí organizace
vyznačí polohu vytýčených sítí přímo na staveništi.
h) Investor umožní přístup technikům VS Chrudim, a.s. na staveniště v průběhu realizace stavby.
Pracovníky, kteří budou provádět zemní práce v blízkosti stávajících vodohospodářských sítí,
zástupce prováděcí organizace upozorní, aby dbali maximální opatrnosti a ve vzdálenosti
nejméně 1,0 m na každou stranu od osy potrubí nepoužívali nevhodné nářadí a těžkou
mechanizaci (hloubící a nákladní stroje, sbíječky apod.). Obnažené vodohospodářské sítě musí
být řádně zabezpečeny proti poškození a před jejich záhozem bude zástupce provozu VS
Chrudim, a.s. přizván ke kontrole, zda nedošlo k jejich viditelnému poškození.
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i)

Každé poškození stávajících vodohospodářských sítí nahlásí prováděcí organizace neprodleně
zástupci příslušného provozu nebo na dispečink VS Chrudim tel: 469 669 911.
j) O termínu konání tlakových zkoušek bude s dostatečným předstihem informován zástupce
provozu VS Chrudim, a.s. Tlaková zkouška bude provedena v souladu s ČSN 75 5911 (Tlakové
zkoušky vodovodního a závlahového potrubí) a dle podmínek provozovatele.
k) Vlastní připojení na nově vybudované přípojky bude možné teprve po kolaudaci
vodohospodářských sítí. Ukončení jednotlivých přípojek je nutno geodeticky zaměřit prostorově
i výškově (souřadnicový systém S-JTSK, výškový systém Bpv).

12. Budou splněny podmínky Lesů České republiky, s.p.:
a) Předem bude oznámen termín předání a převzetí staveniště na poz. p. č. 315/2 v k. ú. Lány u
Bylan (revírník Luděk Jirků, tel. 724 524 253). O předání a převzetí staveniště bude sepsán
protokol.
b) Po dokončení stavby bude předložen geometrický plán s vyznačením rozsahu věcného břemene.
13. Budou splněny podmínky dotčeného orgánu Městského úřadu Chrudim, Odboru životního prostředí,
oddělení ekologie prostředí – jako orgánu státní správy v oblasti odpadového hospodářství:
a) Výkopová zemina bude využita k terénním úpravám v rámci stavby, přebytečná zemina bude
předána pouze oprávněné osobě ze zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších
předpisů.
b) Odpad ze živičných povrchů komunikací bude přednostně předán k recyklaci (např. M-Silnice
a.s., obalovna Topol).
c) Dodavatel stavby předá veškeré doklady o likvidaci všech stavebních odpadů stavebníkovi. Ke
kontrolní prohlídce stavby (závěrečné) budou předloženy doklady o předání vzniklých stavebních
odpadů (zejména odpadů ze zpevněných ploch, přebytečné výkopové zeminy) oprávněným
osobám v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů,
ve znění pozdějších předpisů. Čestné prohlášení není dostačující.
14. Budou splněny podmínky dotčeného orgánu Městského úřadu Chrudim, Odboru životního prostředí,
oddělení přírodního prostředí – jako orgánu ochrany zemědělského půdního fondu:
a) Pokud stavbou dojde k odnětí zemědělské půdy k nezemědělským účelům po dobu kratší než
jeden rok včetně doby potřebné k uvedení do původního stavu, není nutný souhlas k odnětí půdy
ze zemědělského půdního fondu. V takovém případě bude termín zahájení nezemědělského
využívání zemědělské půdy písemně oznámen nejméně 15 dní předem Odboru životního
prostředí Městského úřadu Chrudim.
b) Pokud stavbou dojde k odnětí zemědělské půdy k nezemědělským účelům po dobu delší než
jeden rok, bude požádáno o souhlas s odnětím půdy ze zemědělského půdního fondu podle
§ 9 zákona.
15. Budou splněny podmínky dotčeného orgánu Městského úřadu Chrudim, Odboru dopravy – jako
silničního správního úřadu:

a) do stávajícího dopravního prostoru silnic a ÚK nebude osazena a ani do něho nebude
zasahovat žádná část stavby, zařízení nebo jiné překážky (rozvodné skříně, pilířky,
poklopy šachet apod.),
b) uložení vodovodu a vodovodních přípojek v tělese silnice (včetně jejích součástí - viz
zákon č.13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, v platném znění) a ÚK nebo jejich
křížení se silnicí a ÚK bude provedeno dle platných předpisů a takovým způsobem, aby
nedošlo k narušení stability konstrukce pozemní komunikace,
c) stavbu splaškové kanalizace nutno koordinovat s výstavbou kanalizačních přípojek
k jednotlivým nemovitostem tak, aby bylo možno provést obnovu krytu vozovky v celé
šíři zásahu (dle požadavků správce silnice),
d) stavebně technické podmínky pro uvedení silnice po zvláštním užívání do požadovaného
stavu projednat samostatně s majetkovým správcem silnic – Správa a údržba silnic
Pardubického kraje. Tyto podmínky budou stanoveny i ve vydaném rozhodnutí na
zvláštní užívání silnice,
e) zvláštní užívání silnic dle ustanovení § 25 odst. 6 písm. c) zákona č. 13/1997 Sb., o
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f)
g)

h)

i)

pozemních komunikacích (např. provádění stavebních prací, překopů, protlaků,
umísťování věcí nebo materiálů) a omezení provozu na silnicích uzavírkami a
objížďkami bude předem povoleno rozhodnutím našeho odboru. O vydání povolení
požádat v dostatečném předstihu (min. 3 týdny, uzavírky 30 dní) před vlastní realizací (k
tomuto doložit podmínky zvláštního užívání od SÚS Pardubického kraje),
v zimním období, tj. v době od 1.listopadu do 31.března následujícího roku, bude zvláštní
užívání silnic povoleno pouze ve výjimečných případech,
prováděním stavby nedojde k ohrožení provozu na pozemních komunikacích. K jeho
případnému omezení může dojít jen v nezbytné míře a na dobu nezbytně nutnou. Pokud
si to vyžádá situace, budou pracovníci a pracovní mechanizmy provádět stavební práce
pod ochranou přenosného dopravního značení, které stavebník (zhotovitel) zajistí na své
náklady,
všechny dotčené pozemní komunikace nesmí být vlivem stavby nebo s ní související
dopravy narušovány a znečišťovány. Případné znečištění bude neprodleně odstraněno.
Narušení, které nezpůsobí závadu ve sjízdnosti nebo schůdnosti, bude odstraněno ihned
po skončení stavebních prací dle pokynů vlastníka pozemní komunikace,
současně jako příslušný úřad dle ustanovení § 124 odst. 6 zákona číslo 361/2000 Sb., o
provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, ve znění
pozdějších předpisů, ve věcech místní a přechodné úpravy provozu (užití dopravního
značení a dopravního zařízení – dále jen „DZ“) na silnicích II. a III. třídy, místních
komunikacích a veřejně přístupných účelových komunikacích ve správním obvodu města
Chrudim s rozšířenou působností, k tomuto záměru dále uvádíme:
i) o stanovení přechodné úpravy provozu, tzn. o povolení k umístění přenosných
dopravních značek svislých, vodorovných, světelných signálů a dopravních zařízení
na silnici II. nebo III. třídy, na místní komunikaci a na veřejně přístupné účelové
komunikaci požádejte náš úřad. K uvedené úpravě provozu doložte písemné
vyjádření Policie České republiky, Krajského ředitelství Pardubického kraje,
Územního odboru Chrudim, Dopravního inspektorátu (viz zákon číslo 361/2000 Sb.,
o provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů),
ii) dále budou provedena další bezpečnostní opatření k označení a zajištění (např.
ohrazení, oplocení, osvětlení) místa stavby (aby nedošlo k omezení nebo ohrožení
provozu na přilehlých pozemních komunikacích) dle stávajících platných předpisů
(vyhláška č. 398/2009 Sb., TP 66 Zásady pro přechodné dopravní značení na
pozemních komunikacích).

16. Budou splněny podmínky dotčeného orgánu Krajské hygienické stanice Pardubického kraje se sídlem
v Pardubicích, územní pracoviště Chrudim – jako orgánu ochrany veřejného zdraví:
a) Při realizaci stavby budou použity pro styk s pitnou vodou výhradně výrobky splňující požadavky
vyhlášky MZ č. 409/2005 Sb. Doklady o vhodnosti použitých materiálů budou předloženy na
KHS jako podklad pro vydání stanoviska ke kolaudačnímu souhlasu. Podmínka vyplývá z § 5
odst. 8 a odst. 11 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých
souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
b) Před vydáním kolaudačního souhlasu bude na KHS doložen doklad o vyhovující kvalitě pitné
vody ze sítě u spotřebitele v kráceném rozsahu dle požadavku vyhlášky MZ č. 252/2004 Sb.,
v platném znění, kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a rozsah její
kontroly. Podmínka vyplývá z § 3 odst. 2 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví
a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
17. V souladu s § 119 odst. 1 písm. a) stavebního zákona lze stavbu užívat pouze na základě
kolaudačního souhlasu nebo kolaudačního rozhodnutí.
Odůvodnění:
Dne 18. 12. 2019 podala Obec Lány, IČO 00484768, Lány č. p. 14, 537 01 Chrudim 1, prostřednictvím
zmocněnce - společnosti Multiaqua s.r.o., IČO 60113111, Veverkova č. p. 1343/1, Pražské Předměstí,
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500 02 Hradec Králové 2 (dále jen „stavebník“) žádost o vydání společného povolení k výše uvedenému
souboru staveb. Dnem podání žádosti bylo zahájeno správní řízení.
Podle § 94j stavebního zákona jde o společné územní a stavební řízení. Vodoprávní úřad je dle
§ 94j odst. 1 a 2 stavebního zákona stavebním úřadem příslušným k vydání společného povolení pro
soubor staveb. Podle § 15 odst. 6 vodního zákona lze vodní dílo povolit ve společném územním
a stavebním řízení.
Předmětem povolení je soubor staveb ve smyslu § 2 odst. 8 stavebního zákona. Stavbou hlavní souboru
staveb jsou vodní díla – vodovodní řady. Stavbou vedlejší souboru staveb jsou jednotlivé vodovodní
přípojky.
Žádost byla doložena všemi povinnými doklady podle vyhlášky č. 183/2018 Sb., o náležitostech
rozhodnutí a dalších opatření vodoprávního úřadu a o dokladech předkládaných vodoprávnímu úřadu,
stavebního zákona, vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, ve znění
pozdějších předpisů a vyhlášky 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního
opatření a stavebního řádu, ve znění pozdějších předpisů.
Vodoprávní úřad oznámil zahájení řízení známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům. Týmž
opatřením oznámil účastníkům řízení, že upouští od ohledání na místě i ústního jednání, že shromáždil
podklady k rozhodnutí ve věci a určil lhůtu, do kdy mohou dotčené orgány uplatnit závazná stanoviska
a účastníci řízení své námitky, popřípadě důkazy, a to 15 dnů od doručení oznámení o zahájení řízení. Ke
dni vydání tohoto rozhodnutí vodoprávní úřad žádné námitky účastníků řízení neobdržel.
Vodoprávní úřad upustil od ohledání na místě a od ústního jednání, neboť jsou mu dobře známy poměry
staveniště, žádost poskytuje dostatečný podklad pro posouzení stavebního záměru a stanovení podmínek
k jeho provádění. Pro lokalitu stavby byl schválen územní plán. Stavební záměr je v souladu s platným
územním plánem.
Projektovou dokumentaci stavby vypracovala v listopadu 2019 Ing. Tereza Hatková, autorizovaný
inženýr pro stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství (identifikační číslo ČKAIT 0602231).
K předmětnému souboru staveb vydal orgán územního plánování Městský úřad Chrudim, Odbor
územního plánování a regionálního rozvoje, oddělení územního plánování závazné stanovisko podle
§ 96b stavebního zákona č. j. CR 005471/2020 ÚPR/HK ze dne 7. 2. 2020. Závazné stanovisko je
souhlasné, bez podmínek.
Ke stavbám vodovodních přípojek, jako ke stavbám vedlejším souboru staveb, vydal Městský úřad
Heřmanův Městec, stavební úřad, jako stavební úřad příslušný k umístění těchto staveb, závazné
stanovisko podle § 94j odst. 2 stavebního zákona č. j. MěÚHM/09817/2019/Ho ze dne 3. 12. 2019.
Závazné stanovisko je souhlasné, bez podmínek.
Byly předloženy souhlasy všech vlastníků dotčených pozemků a staveb ve smyslu § 184a stavebního
zákona.
Vyjádření účastníků řízení, stanoviska dotčených orgánů, odborná posouzení, znalecké posudky:
- Městský úřad Chrudim, Odbor životního prostředí – souhrnné stanovisko č. j. CR 075470/2019
OŽP/Ry ze dne 16. 12. 2019
- Městský úřad Chrudim, Odbor územního plánování a regionálního rozvoje, oddělení územního
plánování souhlasné závazné stanovisko č. j. CR 005471/2020 ÚPR/HK ze dne 7. 2. 2020
- Městský úřad Chrudim, Odbor životního prostředí, oddělení ekologie prostředí – souhlasné závazné
stanovisko orgánu státní správy v oblasti odpadového hospodářství č. j. CR 075471/2019 OŽP/Ml ze
dne 2. 12. 2019
- Městský úřad Chrudim, Odbor dopravy – jako silniční správní úřad – rozhodnutí č. j. CR
013852/2020 ODP/Pe ze dne 28. 2. 2020 a stanovisko č. j. CR 013715/2020 ODP/Pe ze dne 27. 2.
2020
- Městský úřad Heřmanův Městec, stavební úřad – jako obecný stavební úřad – souhlasné závazné
stanovisko č. j. MěÚHM/09817/2019/Ho ze dne 3. 12. 2019
- Krajská hygienická stanice Pardubického kraje se sídlem v Pardubicích, územní pracoviště Chrudim
– souhlasné závazné stanovisko č. j. KHSPA21281/2019/HOK-CR ze dne 21. 11. 2019
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Hasičský záchranný sbor Pardubického kraje, Územní odbor Chrudim – souhlasné závazné
stanovisko č. j. HSPA-4-423/2019 ze dne 21. 11. 2019
Ministerstvo obrany, Sekce nakládání s majetkem MO, odbor ochrany územních zájmů, oddělení
územních zájmů Čechy – souhlasné závazné stanovisko sp.zn. 82565/2019-1150-OÚZ-PCE ze dne
17. 12. 2019
Povodí Labe, státní podnik - stanovisko správce povodí č. j. PLa/2019/051929 ze dne 5. 12. 2019
Vodárenská společnost Chrudim, a.s. – vyjádření č. j. 3/TD/20 ze dne 8. 1. 2020
GridServis, s.r.o. – vyjádření zn. 5002045552 ze dne 4. 12. 2019
ČEZ Distribuce, a. s. – souhlas zn. 1106512278 ze dne 18. 11. 2019 a vyjádření zn. 1106510217 ze
dne 18. 11. 2019
Česká telekomunikační infrastruktura a. s. – vyjádření č. j. 815190/19 ze dne 21. 11. 2019

Posouzení vodoprávního úřadu:
Vodoprávní úřad v provedeném řízení přezkoumal předloženou žádost z hledisek uvedených
v ustanoveních vodního zákona a stavebního zákona, projednal ji s účastníky řízení a s dotčenými orgány
a zjistil, že jejím uskutečněním nebo užíváním nejsou ohroženy zájmy chráněné zákony a zvláštními
předpisy. Při přezkoumání žádosti, projednání věci s účastníky řízení a na základě shromážděných právně
významných skutečností nebyly shledány důvody bránící vydání povolení.
Dále vodoprávní úřad posoudil záměr z hlediska zájmů daných § 23a vodního zákona, platným Národním
plánem povodí Labe a Plánem dílčího povodí Horního a středního Labe, a dospěl k závěru, že je možný,
protože lze předpokládat, že jeho realizací nedojde ke zhoršení stavu dotčeného vodního útvaru, a že
záměr nebude mít za následek nedosažení dobrého stavu dotčeného vodního útvaru.
Předmětem povolení je soubor staveb ve smyslu § 2 odst. 8 stavebního zákona. Stavbou hlavní souboru
staveb jsou vodní díla – vodovodní řady. Stavbou vedlejší souboru staveb jsou jednotlivé vodovodní
přípojky. Vodoprávní úřad je dle § 94j odst. 1 a 2 stavebního zákona stavebním úřadem příslušným
k vydání společného povolení k souboru staveb. Podle § 15 odst. 6 vodního zákona lze vodní dílo povolit
ve společném územním a stavebním řízení.
Podmínky dotčených orgánů a správců technické infrastruktury jsou součástí projektové dokumentace
nebo byly zahrnuty do podmínek tohoto rozhodnutí. Výjimkou jsou zákonné povinnosti, o kterých není
vodoprávní úřad oprávněn rozhodovat.
Vzhledem k tomu, že se jedná o stavbu, jejíž vlastnosti nemohou budoucí uživatelé ovlivnit, lze ji užívat
v souladu s § 119 odst. 1 písm. b) stavebního zákona pouze na základě kolaudačního souhlasu nebo
kolaudačního rozhodnutí.
Vodoprávní úřad v souladu s příslušnými právními předpisy stanovil tento okruh známých účastníků
řízení:
Stavebník a žadatel podle § 94k písm. a) stavebního zákona a § 27 odst. 1 správního řádu, a obec,
v jejímž územním obvodu může dojít rozhodnutím k ovlivnění vodních poměrů a na jejímž území má být
požadovaný stavební záměr uskutečněn podle § 115 odst. 4 vodního zákona, § 94k písm. b) stavebního
zákona:
Obec Lány, IČO 00484768, Lány č. p. 14, 537 01 Chrudim 1
Vlastník pozemku, na kterém má být stavební záměr uskutečněn podle § 94k písm. d) stavebního zákona
a § 27 odst. 1 správního řádu, a obec, v jejímž územním obvodu může dojít rozhodnutím k ovlivnění
vodních poměrů a na jejímž území má být požadovaný stavební záměr uskutečněn podle § 115 odst. 4
vodního zákona a § 94k písm. b) stavebního zákona:
Obec Sobětuchy, IČO 00270938, Pouchobrady č. p. 4, Sobětuchy, 537 01 Chrudim 1
Vlastník stavby, na které má být požadovaný záměr uskutečněn, podle § 94k písm. c) stavebního zákona
a § 27 odst. 1 správního řádu:
Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s., IČO 48171590, Novoměstská č. p. 626, Chrudim II, 537 01
Chrudim 1
Vlastník pozemku, na kterém má být stavební záměr uskutečněn, nebo ten, kdo má jiné věcné právo
k tomuto pozemku podle § 94k písm. d) stavebního zákona a § 27 odst. 1 správního řádu:
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Alois Dostálek, nar. 6. 11. 1966, Pouchobrady č. p. 2, Sobětuchy, 537 01 Chrudim 1
Správa a údržba silnic Pardubického kraje, IČO 00085031, Doubravice č. p. 98, 533 53 Pardubice 19
Družstvo Agricola Bylany, IČO 00124397, Lány č. p. 97, 537 01 Chrudim 1
Lesy České republiky, s.p., IČO 42196451, Přemyslova č. p. 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08
Hradec Králové 8
Martin Škrle, nar. 14. 12. 1973, Kozojedy č. p. 103, Lány, 537 01 Chrudim 1
Petra Škrlová, nar. 14. 7. 1977, Kozojedy č. p. 103, Lány, 537 01 Chrudim 1
Petr Smetánka, nar. 23. 2. 1955, Kozojedy č. p. 63, Lány, 537 01 Chrudim 1
Marta Smetánková, nar. 9. 11. 1952, Kozojedy č. p. 63, Lány, 537 01 Chrudim 1
Hana Pištinková, nar. 10. 4. 1955, Kozojedy č. p. 62, Lány, 537 01 Chrudim 1
Irena Netolická, nar. 10. 9. 1971, Kozojedy č. p. 99, Lány, 537 01 Chrudim 1
Radka Sobotková, nar. 10. 6. 1975, Kozojedy č. p. 90, Lány, 537 01 Chrudim 1
Kamil Anger, nar. 27. 6. 1969, Kozojedy č. p. 29, Lány, 537 01 Chrudim 1
Světlana Angerová, nar. 2. 3. 1976, Kozojedy č. p. 29, Lány, 537 01 Chrudim 1
Jiřina Tatíčková, nar. 3. 2. 1953, Kozojedy č. p. 56, Lány, 537 01 Chrudim 1
Jan Krč, nar. 24. 5. 1947, Svěchyňova č. p. 606, Chrudim II, 537 01 Chrudim 1
Ing. Jana Krčová, nar. 17. 2. 1946, Svěchyňova č. p. 606, Chrudim II, 537 01 Chrudim 1
Božena Balčáková, nar. 21. 6. 1941, Kozojedy č. p. 68, Lány, 537 01 Chrudim 1
Štefan Balčák, nar. 29. 4. 1945, Kozojedy č. p. 68, Lány, 537 01 Chrudim 1
Michaela Cachová, nar. 16. 5. 1979, Kozojedy č. p. 73, Lány, 537 01 Chrudim 1
Petr Koreček, nar. 27. 9. 1965, Kozojedy č. p. 77, Lány, 537 01 Chrudim 1
Petr Doležal, nar. 11. 7. 1966, Kozojedy č. p. 91, Lány, 537 01 Chrudim 1
Miluše Doležalová, nar. 4. 8. 1968, Kozojedy č. p. 91, Lány, 537 01 Chrudim 1
Ing. Jiří Hurt, nar. 7. 11. 1965, Kozojedy č. p. 92, Lány, 537 01 Chrudim 1
Mgr. Martina Hurtová, nar. 25. 10. 1967, Kozojedy č. p. 92, Lány, 537 01 Chrudim 1
Roman Šnajdrvint, nar. 18. 8. 1963, Masarykovo náměstí č. p. 40, Chrudim IV, 537 01 Chrudim 1
Lenka Šnajdrvintová, nar. 8. 3. 1966, Masarykovo náměstí č. p. 40, Chrudim IV, 537 01 Chrudim 1
Petr Netolický, nar. 3. 11. 1962, Kozojedy č. p. 99, Lány, 537 01 Chrudim 1
Jaromír Mastík, nar. 2. 2. 1972, Kozojedy č. p. 101, Lány, 537 01 Chrudim 1
Markéta Mastíková, nar. 12. 8. 1976, Kozojedy č.p. 101, Lány, 537 01 Chrudim 1
Jakub Sedláček, nar. 4. 4. 1993, Na Rozhledně č. p. 819, Chrudim IV, 537 01 Chrudim 1
Markéta Sedláčková, nar. 1. 8. 1994, Kozojedy č. p. 99, Lány, 537 01 Chrudim 1
Marie Dostálková, nar. 25. 3. 1933, Pouchobrady č. p. 2, Sobětuchy, 537 01 Chrudim 1
Olga Korečková, nar. 4. 1. 1945, Kozojedy č. p. 73, Lány, 537 01 Chrudim 1
Josef Slavík, nar. 20. 6. 1948, Kozojedy č. p. 90, Lány, 537 01 Chrudim 1
Lydie Slavíková, nar. 12. 8. 1948, Kozojedy č. p. 90, Lány, 537 01 Chrudim 1
MUDr. Naděžda Bobková, nar. 27. 8. 1944, Čs. armády č. p. 685, Chrudim IV, 537 01 Chrudim 1
Miroslav Kadlec, nar. 19. 12. 1977, Moravská č. p. 21, Chrudim II, 537 01 Chrudim 1
Dagmar Teplá, nar. 27. 2. 1960, Víta Nejedlého č. p. 624, Chrudim III, 537 01 Chrudim 1
Naděžda Dvořáková, nar. 5. 3. 1976, Pouchobrady č. e. 21, Sobětuchy, 537 01 Chrudim 1
Město Chrudim, IČO 00270211, Resselovo náměstí č. p. 77, Chrudim I, 537 16 Chrudim 1
Česká telekomunikační infrastruktura a.s., IČO 04084063, Olšanská č. p. 2681/6, 130 00 Praha 3-Žižkov
GridServices, s.r.o., IČO 27935311, Plynárenská č. p. 499/1, Zábrdovice, 602 00 Brno 2
ČEZ Distribuce, a. s., IČO 24729035, Teplická č. p. 874/8, Děčín IV-Podmokly, 405 02 Děčín 2
Vodárenská společnost Chrudim, a.s., IČO 27484211, Novoměstská č. p. 626, Chrudim II, 537 01
Chrudim 1
Osoba, jejíž vlastnické nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám anebo sousedním pozemkům nebo
stavbám na nich může být společným povolením přímo dotčeno podle § 94k písm. e) a § 27 odst. 3
správního řádu (v souladu s ustanovením § 112 odst. 1 stavebního zákona se tito účastníci řízení
identifikují označením pozemků a staveb evidovaných v katastru nemovitostí a v souladu s ustanovením
§ 144 odst. 2 správního řádu je jim doručováno veřejnou vyhláškou):
poz. p. č. 299/2,329/1,329/13,329/11,358/2, 358/1, 339/1,349/1, 315/1 vše v k. ú. Lány u Bylan
V tomto správním řízení jsou dotčenými orgány:
Městský úřad Chrudim, Odbor životního prostředí - jako orgán státní správy v oblasti odpadového
hospodářství, orgán ochrany přírody a orgán ochrany zemědělské půdního fondu
Městský úřad Chrudim, Odbor územního plánování a regionálního rozvoje - jako orgán územního
plánování
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Městský úřad Chrudim, Odbor dopravy - jako silniční správní úřad
Městský úřad Heřmanův Městec, stavební úřad - jako obecný stavební úřad (úřad příslušný k vedlejší
stavbě souboru staveb)
Krajská hygienická stanice Pardubického kraje se sídlem v Pardubicích, územní pracoviště Chrudim jako orgán ochrany veřejného zdraví
Hasičský záchranný sbor Pardubického kraje, Územní odbor Chrudim, IDDS: 48taa69 - jako orgán státní
správy na úseku požární ochrany
Ministerstvo obrany, Sekce nakládání s majetkem MO, odbor ochrany územních zájmů, oddělení
územních zájmů Čechy - jako orgán obrany státu
Na základě výše uvedených skutečností vodoprávní úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výrokové části tohoto
rozhodnutí.
Informace pro stavebníka:
Provádět stavbu může jako zhotovitel jen stavební podnikatel, který při její realizaci zabezpečí odborné
vedení provádění stavby stavbyvedoucím (autorizovanou osobou v příslušné oblasti vodního
hospodářství). Při provádění stavby musí být veden stavební deník.
Vodoprávní úřad po dni nabytí právní moci stavebního povolení zašle stavebníkovi jedno vyhotovení
ověřené projektové dokumentace a štítek obsahující identifikační údaje o povolené stavbě.
Stavebník je povinen štítek před zahájením stavby umístit na viditelném místě u vstupu na staveniště
a ponechat jej tam až do dokončení stavby.
Stavba nesmí být zahájena, dokud stavební povolení nenabude právní moci. Stavební povolení pozbývá
platnosti, jestliže stavba nebyla zahájena do 2 let ode dne, kdy nabylo právní moci.
Poučení účastníků:
Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu
Pardubického kraje, podáním u zdejšího správního orgánu. Podle § 85 odst. 1 správního řádu má odvolání
proti rozhodnutí odkladný účinek.
Rozhodnutí je účastníkům oznámeno doručením stejnopisu do vlastních rukou. Do běhu lhůt
se nezapočítává den, kdy došlo ke skutečnosti určující počátek lhůty. Písemnost doručovaná veřejnou
vyhláškou se podle § 25 odst. odst. 2 správního řádu považuje za doručenou patnáctým dnem po vyvěšení
na úřední desce správního orgánu, který písemnost doručuje.
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.
Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení.
Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.

otisk úředního razítka
Ing. Ivo Rychnovský
vedoucí Odboru životního prostředí

str. 9/11

Č. j. CR 024735/2020 OŽP/Kk - 0338

Toto rozhodnutí musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů.

Vyvěšeno dne: ..............................

Sejmuto dne: ....................................

Poplatek:
Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích položky 18 odst. 1 písm. h) ve
výši 3000 Kč byl zaplacen dne 5. 5. 2020.
Obdrží:
Účastníci řízení podle § 27 odst. 1 správního řádu (doporučeně na doručenku):
Multiaqua s.r.o., IDDS: xs7n63g
Alois Dostálek, Pouchobrady č. p. 2, Sobětuchy, 537 01 Chrudim 1
Správa a údržba silnic Pardubického kraje, IDDS: ffhk8fq
Družstvo Agricola Bylany, IDDS: gjmzwnc
Lesy České republiky, s.p., IDDS: e8jcfsn
Martin Škrle, Kozojedy č. p. 103, Lány, 537 01 Chrudim 1
Petra Škrlová, Kozojedy č. p. 103, Lány, 537 01 Chrudim 1
Petr Smetánka, Kozojedy č. p. 63, Lány, 537 01 Chrudim 1
Marta Smetánková, Kozojedy č. p. 63, Lány, 537 01 Chrudim 1
Hana Pištinková, Kozojedy č. p. 62, Lány, 537 01 Chrudim 1
Irena Netolická, Kozojedy č. p. 99, Lány, 537 01 Chrudim 1
Radka Sobotková, Kozojedy č. p. 90, Lány, 537 01 Chrudim 1
Kamil Anger, Kozojedy č. p. 29, Lány, 537 01 Chrudim 1
Světlana Angerová, Kozojedy č. p. 29, Lány, 537 01 Chrudim 1
Jiřina Tatíčková, Kozojedy č. p. 56, Lány, 537 01 Chrudim 1
Jan Krč, Svěchyňova č. p. 606, Chrudim II, 537 01 Chrudim 1
Ing. Jana Krčová, Svěchyňova č. p. 606, Chrudim II, 537 01 Chrudim 1
Božena Balčáková, Kozojedy č. p. 68, Lány, 537 01 Chrudim 1
Štefan Balčák, Kozojedy č. p. 68, Lány, 537 01 Chrudim 1
Michaela Cachová, Kozojedy č. p. 73, Lány, 537 01 Chrudim 1
Petr Koreček, Kozojedy č. p. 77, Lány, 537 01 Chrudim 1
Petr Doležal, Kozojedy č. p. 91, Lány, 537 01 Chrudim 1
Miluše Doležalová, Kozojedy č. p. 91, Lány, 537 01 Chrudim 1
Ing. Jiří Hurt, Kozojedy č. p. 92, Lány, 537 01 Chrudim 1
Mgr. Martina Hurtová, Kozojedy č. p. 92, Lány, 537 01 Chrudim 1
Roman Šnajdrvint, Masarykovo náměstí č. p. 40, Chrudim IV, 537 01 Chrudim 1
Lenka Šnajdrvintová, Masarykovo náměstí č. p. 40, Chrudim IV, 537 01 Chrudim 1
Petr Netolický, Kozojedy č. p. 99, Lány, 537 01 Chrudim 1
Jaromír Mastík, Kozojedy č. p. 101, Lány, 537 01 Chrudim 1
Markéta Mastíková, Kozojedy č. p. 101, Lány, 537 01 Chrudim 1
Obec Sobětuchy, IDDS: zzra5dk
Jakub Sedláček, Na Rozhledně č. p. 819, Chrudim IV, 537 01 Chrudim 1
Markéta Sedláčková, Kozojedy č. p. 99, Lány, 537 01 Chrudim 1
Marie Dostálková, Pouchobrady č. p. 2, Sobětuchy, 537 01 Chrudim 1
Olga Korečková, Kozojedy č. p. 73, Lány, 537 01 Chrudim 1
Josef Slavík, Kozojedy č. p. 90, Lány, 537 01 Chrudim 1
Lydie Slavíková, Kozojedy č. p. 90, Lány, 537 01 Chrudim 1
MUDr. Naděžda Bobková, Čs. armády č .p. 685, Chrudim IV, 537 01 Chrudim 1
Miroslav Kadlec, Moravská č. p. 21, Chrudim II, 537 01 Chrudim 1
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Dagmar Teplá, Víta Nejedlého č. p. 624, Chrudim III, 537 01 Chrudim 1
Naděžda Dvořáková, Pouchobrady č. e. 21, Sobětuchy, 537 01 Chrudim 1
Město Chrudim, Resselovo náměstí č. p. 77, Chrudim I, 537 16 Chrudim 1
Česká telekomunikační infrastruktura a.s., IDDS: qa7425t
GridServices, s.r.o., IDDS: jnnyjs6
ČEZ Distribuce, a. s., IDDS: v95uqfy
Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s., IDDS: rf5gxz6
Vodárenská společnost Chrudim, a.s., IDDS: 3b9gxrh
Ostatní účastníci veřejnou vyhláškou
Dotčené orgány (doporučeně na doručenku):
Městský úřad Chrudim, Odbor životního prostředí, oddělení ekologie prostředí - jako orgán státní správy
v oblasti odpadového hospodářství
Městský úřad Chrudim, Odbor životního prostředí, oddělení přírodního prostředí - jako orgán ochrany
přírody a orgán ochrany zemědělské půdního fondu
Městský úřad Chrudim, Odbor územního plánování a regionálního rozvoje - jako orgán územního
plánování
Městský úřad Chrudim, Odbor dopravy - jako silniční správní úřad
Městský úřad Heřmanův Městec, stavební úřad, IDDS: n5wb35z
Krajská hygienická stanice Pardubického kraje se sídlem v Pardubicích, územní pracoviště Chrudim,
IDDS: 23wai86
Hasičský záchranný sbor Pardubického kraje, Územní odbor Chrudim, IDDS: 48taa69
Ministerstvo obrany, Sekce nakládání s majetkem MO, odbor ochrany územních zájmů, oddělení
územních zájmů Čechy, IDDS: hjyaavk
Pro vyvěšení na úřední desku:
Městský úřad Chrudim, Odbor kanceláře tajemníka, odd. hosp. správy
Obecní úřad Lány, IDDS: qw5a4xj
Obecní úřad Sobětuchy, IDDS: zzra5dk
Příloha:
situační výkres C.1 (M 1:10 000)
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