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V E Ř E J N Á V Y H L Á Š KA
ROZHODNUTÍ
ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ
Výroková část:
Odbor výstavby a životního prostředí při Městském úřadu Chrast, jako stavební úřad věcně a místně
příslušný podle § 13 odst. 1 písm. f) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu
(stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, v územním řízení posoudil podle § 84 až 91 stavebního
zákona žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení (dále jen "rozhodnutí o umístění
stavby"), kterou dne 02.05.2012 podali
Obec Uhersko, IČ 274470, Uhersko 34, 533 73 Uhersko,
Obec Trusnov, IČ 00274429, Trusnov 62, 534 01 Trusnov,
Obec Radhošť, IČ 274143, Radhošť 53, 534 01 Holice v Čechách,
Obec Ostrov, IČ 15054268, Ostrov 57, 538 63 Chroustovice,
Obec Moravany, IČ 273988, nám. Hrdinů č.p. 136, 533 72 Moravany u Holic,
Město Hrochův Týnec, IČ 00270156, Smetanova č.p. 25, 538 62 Hrochův Týnec,
(dále jen "žadatel"),
kterého v řízení zastupoval Svazek obcí „Rozšíření vodovodu Chroustovice“ IČ 69863164, náměstí
Josefa Haška č.p. 93, 538 63 Chroustovice,
a na základě tohoto posouzení:
I.

Vydává podle § 79 a 92 stavebního zákona a § 9 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě
územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření
rozhodnutí o umístění stavby
Skupinový vodovod Chroustovice - Vodoměrné šachty (dále jen "stavba")

na pozemcích parc. č. 1243 (orná půda) v katastrálním území Blížňovice a obec Hrocův Týnec, parc. č.
250/14 (orná půda), 409/1 (ostatní plocha) v katastrálním území Městec a obec Chroustovice, parc. č.
114/2 (ostatní plocha) v katastrálním území a obci Ostrov, parc. č. 426/1 (ovocný sad) v katastrálním
území a obci Trusnov, parc. č. 1249 (trvalý travní porost) v katastrálním území a obci Uhersko.
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Umístění stavby na pozemku a určení prostorového řešení stavby:
Jedná se o umístění podzemních vodoměrných šachet na stávající vodovodní síti skupinového vodovodu
Chroustovice. Z důvodu zřízení sekčního měření průtoků vody ve vodovodní síti s cílem vytvořit lepší
podmínky pro přehled o spotřebách a ztrátách vody v jednotlivých spotřebištích.
Rozměry šachet č. VŠ 1, 3, 5 a 6: 2,92 x 1,92 m (délka x šířka), vnitřní rozměry 2,50 x 1,50 m. Rozměry
šachet č. VŠ 2 a 4: 2,42 x 1,92 m (délka x šířka), vnitřní rozměry 2,0 x 1,50 m. Světlá výška šachet 2,0 m
a hloubka výkopů cca 2,5 m (výkopová hrana od okraje šachty bude cca 1,8 m). Stropní deska šachet
bude zakrytá zásypem v tl. 0,5 m. Vstupní komín šachet bude opatřen uzamykatelným poklopem.
VŠ 1 (směr Ostrov) na pozemku parc. č. 250/14 (orná) v k.ú. Městec a obec Chroustovice. VŠ bude
umístěna ve vzdálenosti 11 m od osy silnice I/17 (v místě Městec - Ostrov) a 20 m od parc. č. 250/8 v k.ú.
Městec.
VŠ 2 (směr Turov) na pozemku parc. č. 409/1 (ostatní plocha) v k.ú. Městec a obec Chroustovice. VŠ
bude umístěna ve vzdálenosti 16 m od osy silnice III/322 71 (v místě Městec - Uhersko) a cca 4 m od
stávajícího el. kabelu VN
VŠ 3 (směr Uhersko) na pozemku parc. č. 1249 (trvalý travní porost) v k.ú. Uhersko a obec Uhersko. VŠ
bude umístěna ve vzdálenosti 3 m od společné vlastnické hranice s parc. č. 568/2 v k.ú. Uhersko - silnice
III/322 71 (v místě před obcí Uhersko) a u parc. č. 1382 v k.ú. Uhersko (místní komunikace).
VŠ 4 (směr Bližňovice) na pozemku parc. č. 1243 (orná) v k.ú. Bližňovice a obec Hrochův Týnec. VŠ
bude umístěna ve vzdálenosti 27 m od osy silnice I/17 na parc. č. 1270 (v místě Čankovice - Městec) a 7
m od osy silnice III/322 65 na parc. č. 1229.
VŠ 5 (směr Opočno) na pozemku parc. č. 114/2 (ostatní plocha) v k.ú. Ostrov a obec Ostrov. VŠ bude
umístěna ve vzdálenosti 33 m od obvodové zdi objektu na parc. č. 91 a cca 5,5 m od zpevněné vozovky
na parc. č. 432 v k.ú. Ostrov.
VŠ 6 (směr Radhošť) na pozemku parc. č. 426/1 (ovocný sad) v k.ú. Trusnov a obec Trusnov. VŠ bude
umístěna poblíž místní komunikace Trusnov-Žika, u č.p.15 vlevo od komunikace vedoucí k místní části
Sedlíšťka. Bude umístěna ve vzdálenosti 2 m od stávajícího hydrantu a ve vzdálenosti 3 m od osy
stávajícího vodovodního řadu na parc. č. 426/1 a 2m od hranice s pozemkem parc. č. 426/13 v k.ú.
Trusnov.
Vymezení území dotčeného vlivy stavby:
Pozemky parc. č. 1243 v katastrálním území Blížňovice a obec Hrocův Týnec, parc. č. 250/14, 409/1 v
katastrálním území Městec a obec Chroustovice, parc. č. 114/2 v katastrálním území a obci Ostrov, parc.
č. 426/1 a 426/13 v katastrálním území a obci Trusnov, parc. č. 1249 v katastrálním území a obci
Uhersko.
II. Stanoví podmínky pro umístění stavby:
1.

Stavba bude umístěna v souladu s grafickou přílohou rozhodnutí a v souladu s ověřenou grafickou
přílohou, která obsahuje výkres současného stavu území v měřítku katastrální mapy se zakreslením
stavby, požadovaným umístěním stavby, s vyznačením vazeb a vlivů na okolí, zejména vzdáleností
od hranic pozemku a sousedních staveb.
2. V zájmovém prostoru, kde dojde k dotyku s STL plynovodem musí být vodoměrná šachta umístěna
min. 1 m od obrysu plynárenského zařízení. Prostorové uspořádání bude respektovat stávající sítě a
zařízení a jejich ochranná pásma. V projektové dokumentace pro stavební povolení budou dodrženy
podmínky na ochranu stávajících inženýrských sítí a zařízení dle stanovených podmínek ČEZ
Distribuce, a.s. ze dne 21.02.2012 č.j. 001041853140, a ze dne 6.3.2012 zn. 1041855100, RWE
Distribuční služby, s. r. o. ze dne 06.03.2012 č.j. 500594328, Telefónica Czech Republic, a.s. ze dne
15.02.2012 č.j. 26372/12. K žádosti o vydání souhlasu dle § 15 stavebního zákona bude doloženo
vyjádření správců inženýrských sítí k projektové dokumentaci pro stavební povolení, ze které bude
patrné dodržení stanovených podmínek na ochranu stávajících zařízení.
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3. V projektové dokumentaci pro stavební povolení budou dodrženy podmínky umístění staveb
v ochranných pásmech silnic dle samostatných rozhodnutí vydaných silničními správními úřady, a
budou v ní obsaženy podmínky na ochranu bezpečnosti silničního provozu a majetku, žádná součást
nesmí zasahovat do tělesa silnic, stavba nesmí narušit odvodňovací systém silnic a jejich stabilitu,
šachty nesmí komplikovat údržbu silnic, výstavbou a následnou činností nesmí docházet k
znečišťování silnic, stavby budou v majetku a péči zřizovatele stavby.
4. Budou dodrženy podmínky stanovené Krajským úřadem Pardubického kraje, odbor životního
prostředí a zemědělství uvedené ve stanovisku ze dne 21.03.2012 č.j. SpKrÚ18309/2012/OŽPZ:
Souhlas dle § 7 odst. 3 zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění
pozdějších předpisů (OŽPF) souhlas byl udělen za předpokladu, že v rámci další přípravy stavby a
její realizace zabezpečí investor zájmy OŽPF v souladu s ustanovením § 4 a § 8 zákona. Termín
zahájení a ukončení prací investor ohlásí v předstihu orgánům OŽPF příslušných pověřených
obecních úřadů (což jsou v tomto případě MěÚ Chrudim a MěÚ Holice). Termín zahájení stavby
bude v předstihu oznámen vlastníkům, uživatelům, případně nájemcům zemědělských pozemků.
Práce budou prováděny v době vegetačního klidu nebo po sklizni, jinak mohou být uplatňovány
náhrady škod. Investor bude postupovat tak, aby nedocházelo k poškozování dotčených pozemků a
aby nebyly narušeny příznivé hydrogeologické poměry v území. Na vlastní náklad učiní taková
opatření, aby nebyla vlivem činností spojené se stavbou poškozena funkce případného melioračního
systému, vybudovaného na dotčených pozemcích. K tomu účelu si investor zajistí vyjádření příslušné
Zemědělské vodohospodářské správy. Případný narušený meliorační systém bude na náklady
investora uveden do funkčního stavu.
Po ukončení stavebních prací budou zemědělské pozemky uvedeny do vhodného stavu k zemědělské
výrobě a protokolárně předány jejich vlastníkům, popřípadě uživatelům. Předání bude provedeno za
účasti orgánů OZPF. Pokud bude dočasný zábor potřebný na dobu delší než 1 rok, musí být požádáno
o vydání souhlasu dle §9 zákona (působnost do 1 ha byla přenesena na pověřené obecní úřady s
rozšířenou působností což jsou v daném případě MěÚ Chrudim a MěÚ Holice).
5. Budou dodrženy podmínky stanoviska Městského úřadu Holice dne 20.03.2012 č.j. S-MUHO
2458/2012/ŽPSÚ/Kř: stavbou v dané lokalitě nesmí dojít ke zhoršení odtokových poměrů, stavbou v
dané lokalitě nesmí dojít k omezení nebo ohrožení sousedních nemovitostí ani pozemků, stavbou
nesmí dojít k ohrožení povrchových ani podzemních vod v dané lokalitě.
6. K realizaci dojde na velmi exponovaném území s archeologickými nálezy ve smyslu památkového
zákona, proto je nutno plnit zákonné povinnosti týkající se ohlášení stavby již v době přípravy
Archeologickému ústavu, umožnění archeologického výzkumu a povinnosti týkající se případného
archeologického nálezu.
7. Jedná se o stavby vodních děl. Stavební povolení bude na žádost vydávat Městský úřad Chrudim,
Odbor životního prostředí, oddělení vodního hospodářství. K žádosti mimo jiné se dokládá územní
rozhodnutí, nebo jiné opatření obecného stavebního úřadu umisťující stavbu, souhlas nebo vyjádření
dle § 15 stavebního zákona, smlouvy stavebníka s vlastníky pozemků na kterých se stavba umístí a
provede. Dva výtisky projektové dokumentace zpracované dle vyhl. č. 499/2006 Sb., autorizovaných
inženýrem v oboru vodního hospodářství.
III. Vydává rozhodnutí o námitkách účastníků řízení:
Námitky nebyly vzneseny.
Účastníci řízení na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:
Město Hrochův Týnec, Smetanova č.p. 25, 538 62 Hrochův Týnec
Obec Moravany, nám. Hrdinů č.p. 136, 533 72 Moravany u Holic
Obec Ostrov, Ostrov 57, 538 63 Chroustovice
Obec Radhošť, Radhošť 53, 534 01 Holice v Čechách
Obec Trusnov, Trusnov 62, 534 01 Trusnov
Obec Uhersko, Uhersko 34, 533 73 Uhersko
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Odůvodnění:
Dne 02.05.2012 podal žadatel žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby vodoměrných šachet, stavby
šachet č. 3 a 6 se nacházejí ve správním obvodu Městského úřadu Holice, mimo správní obvod
stavebního úřadu Chrast. Krajský úřad Pardubického kraje, odbor majetkový a stavebního řádu, oddělení
stavebního řádu dle § 13 odst. 5 stavebního zákona určil k provedení řízení a vydání rozhodnutí ve věci
stavební úřad Chrast opatřením ze dne 23.01.2012 pod č.j. KrU-4871/2012/OMSŘ/Kš.
K žádosti o vydání územního rozhodnutí byla doložena dokumentace k územnímu řízení od EVČ s.r.o.,
Arnošta z Pardubic 676, ověřené panem Milanem Michálkem ČKAIT 0700776, včetně dokladové části
obsahující,
Stanoviska a vyjádření, která sdělili:
- Hasičský záchranný sbor Pardubického kraje stanovisko ze dne 12.04.2012 č.j. HSPA-13186/2012Šk, bez připomínek.
- Krajská hygienická stanice Pardubického kraje, Územní pracoviště Chrudim stanovisko ze dne
20.02.2012 č.j. KHSPA02643/2012/HOK-CR, bez připomínek.
- Krajské ředitelství policie Pardubického kraje, Územní odbor Chrudim, Dopravní inspektorát
vyjádření ze dne 07.03.2012 č.j. KRPE-15405/ČJ-2012-170306. Souhlas s podmínkami na zachování
průchozích volných šířek pro chodce dle ČSN 73 6110 a bezpečnostních odstupů od jízdního pruhu.
S podmínkou že před zahájením stavební prací bude nutné na Policii ČR předložit návrh dopravně
inženýrských opatření k zajištění bezpečnosti a plynulosti silničního provozu a požádat o vydání
"Vyjádření k umístění přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích a vydání předchozího
souhlasu se zvláštním užívání komunikací“. Dle podkladů a situací s umístěním stavby nedojde
k zásahu do pozemních komunikací a ani omezení stávajících průchozích a průjezdných profilů.
- Krajské ředitelství policie Pardubického kraje, územní odbor Pardubice, Dopravní inspektorát ze dne
24.02.2012 pod č.j. KRPE-96-119/ČJ-2012-170606, bez připomínek s tím, že do rozhledových polí
křižovatek a rozhledových trojúhelníků připojených nemovitostí nesmí zasahovat nadzemní části
staveb. Jedná se o umístění podzemních staveb, které nejdou navrženy v rozhledových trojúhelnících
stávajících křižovatek či vjezdů.
- Krajský úřad Pardubického kraje, odbor dopravy a silničního hospodářství rozhodnutí ze dne
14.03.2012 č.j. ODSHI-17810/2012-Li: Rozhodnutí pro provádění stavby VŠ 1 VŠ 4 v ochranném
pásmu silnice I/17 dle § 30 a 32 zák. č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších
předpisů, a vyjádření ze dne 04.06.2012 pod č.j. ODSHI-35774/2012-Li s podmínkami promítnutými
v podmínce č. 3 tohoto rozhodnutí.
- Krajský úřad Pardubického kraje, odbor životního prostředí a zemědělství stanovisko ze dne
21.03.2012 č.j. SpKrÚ18309/2012/OŽPZ: Souhlas dle § 7 odst. 3 zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně
zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů (OŽPF), který je odcitován v podmínce č.
4 tohoto rozhodnutí.
- Městský úřad Holice stanovisko ze dne 20.03.2012 č.j. S-MUHO 2458/2012/ŽPSÚ/Kř: k VŠ 3 - k.ú.
Uhersko, VŠ 6 - k.ú. Trusnov. Územní plánování: bez připomínek. Vodní hospodářství:
- k územnímu rozhodnutí je nutno doložit vyjádření Povodí Labe, státní podnik (VŠ 3 p.p.č. 1249 v
k.ú. Uhersko), /stanovisko bylo doloženo/ - stavbou v dané lokalitě nesmí dojít ke zhoršení
odtokových poměrů, - stavbou v dané lokalitě nesmí dojít k omezení nebo ohrožení sousedních
nemovitostí ani pozemků, - stavbou nesmí dojít k ohrožení povrchových ani podzemních vod v dané
lokalitě. Lesní hospodářství: bez připomínek. Odpadové hospodářství: Bez připomínek, s
upozorněním na dodržování zákonných povinností. Ochrana ovzduší: s upozorněním, že příslušným
orgánem je místně příslušný obecní úřad. Ochrana přírody a krajiny a zemědělského půdního fondu:
bez připomínek. Silniční správní úřad: v případě VŠ 3 je nutné získat povolení stavby v ochranném
pásmu silnice III/322 71. VŠ 6 je v zeleném pásu u silnice a nepodléhá režimu sil. správnímu úřadu.
Státní památková péče: vydal samostatné vyjádření dne 21.02.2012 pod č.j. MUHO
2296/2012/ŽPSÚ/Sh. Stanovisko Povodí Labe s.p. bylo doloženo a rovněž povolení stavby
v ochranném pásmu silnice.
- Městský úřad Holice, Odbor životního prostředí a stavební úřad dle § 29 zákona č. 20/1987 Sb., o
státní památkové péče vyjádření ze dne 21.02.2012 pod č.j. MUHO 2296/2012/ŽPSÚ/Sh: místo
dotčené stavby je územní s archeologickými nálezy - povinnosti zákonné nutno dodržovat.
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Městský úřad Holice, Odbor životního prostředí a stavební úřad vydal rozhodnutí dle § 32 odst. 1 a)
zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích - povolení k umístění stavby VŠ 3 v ochranném
pásmu silnice III/322 71.
Městský úřad Chrudim, odbor dopravy vydal rozhodnutí dne 23.03.2012 č.j. CR 015959/2012Pe
Rozhodnutí o umístění stavby v ochranném pásmu sinic III/322 71 a III/322 65.
Městský úřad Chrudim, odbor školství, kultury, sportu a památkové péče, odd. kultury, sportu a
památkové péče vydal vyjádření dne 21.02.2012 č.j. CR011035/2012OŠK/NL: K realizaci dojde na
velmi exponovaném území s archeologickými nálezy ve smyslu památkového zákona, proto
připomínají zákonné povinnosti týkající se ohlášení stavby již v době přípravy Archeologickému
ústavu, umožnění archeologického výzkumu a povinnosti týkající se případného archeologického
nálezu.
Městský úřad Chrudim, Odbor životního prostředí, odd. VH, EP, PP vydal stanovisko dne 07.03.2012
č.j. CR010673/2012OŽP/Ry. Bez připomínek. Vodní hospodářství: Jedná se o stavby vodních děl.
Stavební povolení bude na žádost vydávat Městský úřad Chrudim, Odbor životního prostředí,
oddělení vodního hospodářství.
Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Pardubicích vydal vyjádření dne 21.02.2012
č.j. NPU-361/14417/2012/TC. Se zákonnými podmínkami dle zákona č. 20/1987 Sb., a s podmínkou
na doložení archeologem vyhotovenou závěrečnou zprávu o realizovaném archeologickém výzkumu
zástupcům státní správy při kolaudaci stavby.
Krajský úřad Pardubického kraje vydal stanovení stavebního úřadu k provedení správního úkonu dle
§ 13 odst. 6 stavebního zákona ze dne 23.01.2012 pod č.j. KrU-4871/2012.
Vodárenská společnost Chrudim, a. s. vyjádření dne 13.03.2012 č.j. 221/TD/12. V zájmovém území
se nenachází jejich podzemní zařízení.
Vodovody a kanalizace, a.s. Teplého 2014, 530 02 Pardubice: V zájmovém území se nenachází jejich
podzemní zařízení.
Vojenská ubytovací a stavební správa stanovisko dne 01.03.2012 č.j. 1245/19031-ÚP/2012-1420, bez
připomínek.
Město Hrochův Týnec dne 22.02.2012 č.j. PS/0422/2012: Souhlas ke stavbě od Města Hrochův
Týnec.
Městys Chroustovice dne 01.03.2012 č.j. CHR 199/2012: Souhlas s dokumentací jako provozovatele
skupinového vodovodu.
Úřad městyse Chroustovice vydal Rozhodnutí silničního správního úřadu k umístění stavby v místní
komunikaci na parc. č. 409/1 v k.ú. Městec ze dne 14.03.2012 pod č.j. CHR 199/2012.
Obec Moravany dne 27.02.2012 vydala Souhlas s realizací stavby.
Obec Ostrov dne 22.02.2012 vydala Souhlas bez připomínek ke stavbě.
Obec Radhošť dne 22.02.2012 vydala Souhlas se stavbou.
Obec Trusnov dne 20.02.2012 vydala Souhlas se stavbou.
Obec Uhersko dne 23.02.2012 dne vydala Souhlas s dokumentací šachty č. V3.
Povodí Labe, státní podnik ze dne 06.03.2012 č.j. PVZ/12/48885/Sk/0 vydal stanovisko: Z hlediska
plánování v oblasti vod je záměr možný. Z hlediska dalších zájmů sledovaných vodním zákonem
souhlasí se stavbou v aktivní zóně záplavového území bez připomínek, jedná se o nezbytnou stavbu
dopravní a technické infrastruktury.
Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Pardubice dne 05.03.2012 č.j. 001078/38200/4/Kro/2012
vyjádření bez námitek.
Správa a údržba silnic Pardubického kraje, úsek majetkové správy oddělení okresu Pardubice ze dne
13.02.2012 č.j. SUSPK/656/2012 vydala Souhlas s umístění VŠ v ochranném pásmu silnic.
Souhlas s výstavbou šachty č. 6 a částečným zásahem staveniště na pozemek parc. č. 426/13 v k.ú.
Trusnov, při výstavbě šachty č. 6 vydali spoluvlastníci pozemku parc. č. 426/13 Vít Popilka a Eva
Popilková dne 02.07.2012.

Návrhy, kterým bylo vyhověno v podmínce č. 2 a 3 tohoto rozhodnutí:
- ČEZ Distribuce, a.s. ze dne 21.02.2012 č.j. 001041853140: V zájmovém územní se nachází nebo
zasahuje ochranné pásmo energetické zařízení v majetku ČEZ Distribuce, a.s Vytyčení zařízení

Č.j. SÚ/04077/2012

str. 6

předem a podmínky na ochranu dle zákona. Vyjádření k projektové dokumentaci - ze dne 06.03.2012
zn. 1041855100 s podmínkou na dodržení podmínek na prostorové uspořádání sítí ČSN 73 6005 a
respektování stávajících sítí a ochranných pásem.
- RWE Distribuční služby, s. r. o. ze dne 06.03.2012 č.j. 500594328: V zájmovém prostoru dojde k
dotyku s STL plynovodem d 63mm. Vodoměrná šachta musí být umístěna min. 1 m od obrysu
plynárenského zařízení, a další podmínky na ochranu plynárenského zařízení.
- Správa a údržba silnic Pardubického kraje, odd. majetkové správy Chrudim ze dne 27.02.2012 č.j.
SÚSPk/906/2012-No: Vyjádření k VŠ 2 a VŠ 4 v blízkosti silnic III/322 71 a III/322 65 s
podmínkami: žádná součást nesmí zasahovat do tělesa silnic, šachty nesmí komplikovat údržbu silnic
a výstavbou a následnou činností nesmí docházet k znečišťování a silnic, stavby budou v majetku a
péči zřizovatele stavby.
- Telefónica Czech Republic, a.s. ze dne 15.02.2012 pod č.j. 26372/12. Dojde ke střetu se sítí
elektronických komunikací. Před počátkem zpracování projektové dokumentace nutno vyzvat
společnost pro stanovení konkrétních podmínek ochrany SEK.
Stavební úřad oznámil dne 30.05.2012 zahájení územního řízení známým účastníkům řízení veřejnou
vyhláškou v souladu s § 87 stavebního zákona a § 144 zákona č. 500/2006 Sb. a přímým doručením
dotčeným orgánům. K projednání žádosti současně nařídil veřejné ústní jednání spojené s ohledáním na
místě na den 10.07.2012, o jehož výsledku byl sepsán protokol, bez připomínek a námitek.
Účastníci řízení - další dotčené osoby:
Josef Dvořák, Marie Dvořáková, Ing. Barbora Hrabalová, Marie Kmoníčková, Eva Lebdušková,
Marta Magušinová, Otakar Moťka, Ing. Ivana Myšková, Ing. Ivana Myšková, Jaroslav Němeček,
Ing. Petr Novák, Ing. Petr Novák, Jana Nováková, Jana Nováková, Jaroslav Pondělíček, Vít
Popilka, Eva Popilkova, Jiří Roček, František Říha, Ladislav Socha, Zdeněk Socha, Jiří Solil, Jiří
Solil, Kateřina Steinerová, Miroslav Tégl, ČEZ Distribuce, a.s., Chroustovická a. s., Krajský úřad
Pardubického kraje, odbor dopravy a silničního hospodářství, Městys Chroustovice, Povodí Labe,
státní podnik, Pozemkový fond České republiky, Krajské pracoviště pro Pardubický kraj, RWE
Distribuční služby, s. r. o., Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Pardubice, Ředitelství silnic a
dálnic ČR, Správa Pardubice, Správa a údržba silnic Pardubického kraje, Správa a údržba silnic
Pardubického kraje, odd. majetkové správy Chrudim, Správa a údržba silnic Pardubického kraje,
úsek majetkové správy oddělení okresu Pardubice, Telefónica Czech Republic, a.s.
Vyhodnocení připomínek veřejnosti: nebyly vzneseny.
Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí: Účastníci se k podkladům rozhodnutí
nevyjádřili.
Umístění stavby je v souladu s § 18 odst. 5 stavebního zákona, jelikož se jedná o umístění stavby veřejné
technické infrastruktury. Umístění stavby vyhovuje obecným požadavkům na využívání území.
Stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených orgánů
vyžadovaných zvláštními předpisy a zahrnul je do podmínek rozhodnutí.
Stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve
výroku uvedených.
Poučení účastníků:
Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení k odboru majetkovému,
oddělení stavebního řádu Krajského úřadu Pardubického kraje podáním u zdejšího správního orgánu.
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.
Stavební úřad po právní moci rozhodnutí předá ověřenou dokumentaci žadateli (zmocněnci žadatele).
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Rozhodnutí má podle § 93 odst. 1 stavebního zákona platnost 2 roky. Nebude-li ve lhůtě platnosti podána
úplná žádost o stavební povolení, ohlášení nebo jiné obdobné rozhodnutí podle speciálního zákona (vodní
zákon). Podmínky rozhodnutí o umístění stavby platí po dobu trvání stavby či zařízení, nedošlo-li
z povahy věci k jejich konzumaci.

„otisk úředního razítka“
Ing. Jiřina Šmejdová
vedoucí odboru výstavby a životního prostředí

Tato veřejná vyhláška bude vyvěšena na úřední desce v obcích a městech: Radhošť, Trusnov, Hrochův
Týnec, Uhersko, Ostrov, Chroustovice a Chrast po dobu 15 dnů a občané budou vyrozuměni o tomto
opatření způsobem obvyklým (tímto žádáme Obecní úřad Radhošť, Trusnov, Městský úřad Hrochův
Týnec, Obecní úřad Uhersko, Obecní úřad Ostrov, Úřad městyse Chroustovice a Městský úřad Chrast o
vyvěšení veřejné vyhlášky na úřední desce a o zveřejnění na internetu dle § 26 zákona č. 500/2004 Sb.) a
zároveň žádáme o zpětné zaslání stavebnímu úřadu.

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

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

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení.
Poplatek
Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích položky 18 písm. a) ve výši 1.000
Kč byl zaplacen dne 8.6.2012.
Obdrží
Obdrží
účastníci dle § 85 odst. 1 stavebního zákona (dodejky)
Obec Ostrov, IDDS: puaa473
Obec Moravany, IDDS: hitbcp4
Obec Uhersko, IDDS: 6dzazk6
Město Hrochův Týnec, IDDS: mjybd2z
Obec Trusnov, IDDS: vkqazka
Obec Radhošť, IDDS: m6jbq9e
Městys Chroustovice, IDDS: zykb673
Svazek obcí "Rozšíření vodovodu Chroustovice", náměstí Josefa Haška č.p. 93, 538 63 Chroustovice
účastníci dle § 85 odst. 2 stavebního zákona (oznámeno veřejnou vyhláškou)
Jiří Solil, Ostrov č.p. 31, 538 63 Chroustovice
Městys Chroustovice, IDDS: zykb673
Jiří Roček, Jana Nerudy č.p. 757, 561 69 Králíky
Jana Nováková, Evropská č.p. 1691/35, Dejvice, 160 00 Praha 6
Ing. Ivana Myšková, Feřtekova č.p. 556/3, Bohnice, 181 00 Praha 81
Ing. Petr Novák, Famfulíkova č.p. 1143/13, Kobylisy, 182 00 Praha 82
Miroslav Tégl, Turovská č.p. 243, 538 63 Chroustovice
Jaroslav Němeček, Městec č.p. 27, 538 63 Chroustovice
Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Pardubice, IDDS: zjq4rhz
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Ing. Barbora Hrabalová, Mnichovická č.p. 716/10, Háje, 149 00 Praha 415
Kateřina Steinerová, U Děkanky č.p. 20, 140 00 Praha
Ladislav Socha, Bieblova č.p. 1764/7, Brno-Černá Pole, 613 00 Brno 13
Zdeněk Socha, Městec č.p. 75, 538 63 Chroustovice
Otakar Moťka, IDDS: 7wc3f7f
Chroustovická a. s., IDDS: q4edej7
Marie Kmoníčková, Benešovo náměstí č.p. 2509, Zelené Předměstí (Pardubice I), 530 02 Pardubice 2
Marta Magušinová, Školní č.p. 157, Rybitví, 533 54 Pardubice 20
Pozemkový fond České republiky, Krajské pracoviště pro Pardubický kraj, IDDS: mrbaiz9
Josef Dvořák, Blížňovice č.p. 13, 538 62 Hrochův Týnec
Marie Dvořáková, Blížňovice č.p. 13, 538 62 Hrochův Týnec
Jaroslav Pondělíček, Blížňovice č.p. 1, 538 62 Hrochův Týnec
Eva Lebdušková, Kosinova č.p. 438, 533 41 Lázně Bohdaneč
Jana Nováková, Evropská č.p. 1691/35, Dejvice, 160 00 Praha 6
Ing. Ivana Myšková, Feřtekova č.p. 556/3, Bohnice, 181 00 Praha 81
Ing. Petr Novák, Famfulíkova č.p. 1143/13, Kobylisy, 182 00 Praha 82
Vít Popilka, Sedlíšťka č.p. 15, Radhošť, 534 01 Holice v Čechách
Eva Popilkova, Uhersko č.p. 40, 533 73 Uhersko
František Říha, Trusnov č.p. 62, 534 01 Holice v Čechách
Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Pardubice, IDDS: zjq4rhz
Správa a údržba silnic Pardubického kraje, odd. majetkové správy Chrudim, IDDS: ffhk8fq
Správa a údržba silnic Pardubického kraje, úsek majetkové správy oddělení okresu Pardubice, IDDS:
ffhk8fq
Povodí Labe, státní podnik, IDDS: dbyt8g2
Telefónica Czech Republic, a.s., IDDS: d79ch2h
RWE Distribuční služby, s. r. o., IDDS: jnnyjs6
ČEZ Distribuce, a.s., IDDS: v95uqfy
dotčené správní úřady
Pardubický kraj, IDDS: z28bwu9
Krajský úřad Pardubického kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, IDDS: z28bwu9
Městský úřad Chrudim, Odbor územního plánu a regionálního rozvoje, Odbor životního prostředí, Odbor
školství, kultury, sportu a památkové péče, Odbor dopravy: IDDS: 3y8b2pi
Městský úřad Holice, IDDS: hwkbrgj
Krajský úřad Pardubického kraje, odbor dopravy a silničního hospodářství, odbor životního prostředí a
zemědělství: IDDS: z28bwu9
Krajské ředitelství policie Pardubického kraje, Územní odbor Chrudim, Dopravní inspektorát, IDDS:
ndihp32
Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Pardubicích, Zámek č.p. 4, 530 12 Pardubice
Krajská hygienická stanice Pardubického kraje, Územní pracoviště Chrudim, IDDS: 23wai86
Hasičský záchranný sbor Pardubického, IDDS: 48taa69
Vojenská ubytovací a stavební správa, IDDS: hjyaavk
K vyvěšení veřejné vyhlášky:
Obecní úřad Ostrov, IDDS: puaa473
Obecní úřad Uhersko, IDDS: 6dzazk6
Městský úřad Hrochův Týnec, IDDS: mjybd2z
Obecní úřad Trusnov, IDDS: vkqazka
Obecní úřad Radhošť, IDDS: m6jbq9e
Úřad městyse Chroustovice, IDDS: zykb673
Městský úřad Chrast, Náměstí č.p. 1, 538 51 Chrast u Chrudimě
Příloha
Situace
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