Městský úřad Vysoké Mýto

odbor stavebního úřadu a územního plánování, B. Smetany 92, Vysoké Mýto-Město,
PSČ 566 01
spis.zn.:
č.j.:
spis. znak
vyřizuje:
email:
tel:

MUVM/25964/2019
MUVM/27946/2019
231.2
Martin Vyhledal
martin.vyhledal@vysoke-myto.cz
+420 465 466 160

Vysoké Mýto, dne

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
ROZHODNUTÍ
Výroková část:
Odbor stavebního úřadu a územního plánování Městského úřadu Vysoké Mýto, jako vodoprávní
úřad příslušný podle § 106 a § 104 odst. 2 písm. c) zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o
změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "vodní zákon"),
místně příslušný podle ustanovení § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“) a speciální stavební úřad příslušný podle § 15
odst. 4 vodního zákona a § 15 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a
stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), ve
správním řízení posoudil podle § 94o stavebního zákona žádost o vydání společného povolení
vodního díla, kterou dne 17.7.2019 podal
Obec Tisová, IČO 00279641, Tisová č.p. 126, 566 01 Tisová,
kterého zastupuje
IKKO Hradec Králové, s.r.o., IČO 27482782, Bratří Štefanů č.p. 238/55, 500 03 Hradec
Králové - Slezské Předměstí
(dále jen "žadatel"), a na základě tohoto posouzení:
I.

Podle § 94p odst. 1 stavebního zákona a § 13a vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější
úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu
schvaluje stavební záměr

na stavbu:
Vodovod Zaháj - ŘAD B6
(dále jen "stavba") na pozemku st. p. 224, 225, parc. č. 1214, 1376, 1379, 1381, 1420/2 v
katastrálním území Tisová u Vysokého Mýta.
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Údaje o místu předmětu rozhodnutí:
Název kraje
Název obce
Identifikátory katastrálních území
Názvy katastrálních území
Parcelní čísla dle evidence katastru nemovitostí
Čísla hydrologického pořadí
Přímé určení polohy (konec stavby) (souřadnice X, Y)
Přímé určení polohy (začátek stavby) (souřadnice X, Y)

Pardubický
Tisová
767263
Tisová u Vysokého Mýta
st. p. 224, 225, parc. č. 1214, 1376, 1379,
1381, 1420/2 v katastrálním území Tisová
u Vysokého Mýta
4270 - Vysokomýtská synklinála
X = 1073599.44; Y = 616945.71
X = 1073668.76; Y = 616943.59

Stavební objekty:
Vodovodní řady
Druh vodovodního řadu (Č 28)
Celková délka řadů
Nejmenší jmenovitá světlost řadu
Největší jmenovitá světlost řadu

zásobovací síť
67 m
80 mm
80 mm

Údaje o předmětu rozhodnutí:
Název vodovodu
Stavby vodovodních řadů a objektů včetně
úpraven vody
Příslušnost k systému vodovodu (Č 20)
Odběry pro pitné účely
Počty oddělených částí systému (v pořadí dle Č
03)
Počet zásobovaných obcí
Název vodního díla

Vodovod Zaháj
vodovodní řady zásobovací sítě
místní
zásobování obyvatelstva
1
1
Vodovod Zaháj - ŘAD B6

Stavba obsahuje:
- Jedná se o vybudování nového vodovodu DN 80 mm, vodovod bude sloužit k zásobování
stávajících nemovitostí v místní části Zaháj pitnou vodou.
- V současné době není v místní části Zaháj vodovod, pouze individuální zásobování pitnou
vodou jednotlivých nemovitostí ze soukromých studní. Vodovod je pouze v obci Tisová.
- Z důvodu přetrvávajícího nedostatku vody ve studních se obec Tisová rozhodla řešit
aktuální problém zásobování obyvatel pitnou vodou vlastní cestou, a to zásobení obyvatel v
místní části Zaháj pitnou vodou z vodojemu pomocí nově budovaného vodovodního řadu.
- Předmětem stavby je vybudování vodovodního řadu B6. Vodovodní řad B6 bude rozšiřovat
budovaný "Vodovod Zaháj" k jehož stavbě vydal stavební povolení Městský úřad Vysoké
Mýto, odbor stavebního úřadu a územního plánování dne 19.6.2018, č.j.
MUVM/21810/2018.
- Množství vody ve vodním zdroji je pro stávající počet vodou zásobovaných obyvatel
dostatečné.
- Kvalita vody ve zdroji a i vodojemu je vyhovující vyhl. č. 252/2004 Sb., příloha č.1
hygienické požadavky na pitnou vodu.
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Požární voda je zajištěna ze stávající požární nádrže v Zaháji, umístěné před hasící
zbrojnicí, kde je dobře přístupná. Není nutná žádná posilovači stanice. Vodovod rovněž
nebude sloužit pro požární zabezpečení.
Podchody vodovodu pod komunikacemi ve správě SÚS Pardubického kraje budou
provedeny řízenými protlaky.
Vodovodní řady budou vedené po veřejných prostranstvích, tak i po pozemcích soukromých
vlastníků. Pozemky budou dobře přístupné při realizaci í pro provoz a údržbu. Na
vodovodních řadech budou osazené hydranty, které budou plnit funkci technickou, jako
bude v nejnižších místech odkalení či odvzdušnění vodovodu.
Vodovod bude veden místy v souběhu s ostatními inženýrskými sítěmi a to ve vzdálenosti
min. 1 - 1,5 m od vnějšího líce potrubí případně dle prostorových možností. Vodovod B6
bude ukončen hydrantem, který bude sloužit jako vzdušník.
Trasa vodovodu je vedena tak, aby byl dodržen Zákon o vodovodech a kanalizacích, který
stanovuje ochranná pásma vodovodů.

Řad "B6" bude napojen na řad "B". Napojení bude provedeno přes šoupě DN 80 mm. Řad
"B6" bude přiveden z důvodu zásobování dvou RD č.p. 238 a č.p. 244. Nový vodovodní řad
"B6" bude proveden z PE100 RC SRD11 D90 mm o celkové délce 72,0 m.
Vodovodní řad "B6" a jeho výstavba bude zahrnuta ve II. etapě výstavby vodovodu.
•
Řad - B6 - PE DN 80 - 72,0 m Celková délka vodovodu je 72,0 m.
•
Celková délka VP - HDPE D32 - 67,0 m. Vodovodní přípojky nejsou součástí této
PD.
•
Vodovodní potrubí bude vedené o daných délkách v následujících kulturách:
a) Orná půda, travní porost, zahrada
2,5 m
b) Nezpevněná štěrková cesta
59 m
c) Protlaky asfalt v SÚS
10,5 m

Vodovodní řad bude společně s dalšími v majetku obce Tisová a provozovat je bude firma
k tomu oprávněná.
Veškeré výrobky, které přicházejí do styku s pitnou vodou, splňují podmínky uvedené v § 5
zák. 258/2000 sb. o ochraně veřejného zdraví.
Případná staveništní přípojka vody, tj. dočasná přípojka odběru vody pro stavbu, musí být
se správcem a provozovatelem vodovodu v rozsahu jejích kompetencí projednány shodně
jako ostatní přípojky s tím, že podle velikosti přípojky a odběrného množství mohou být
dohodnutým způsobem zjednodušeny.

Umístění stavby na pozemku:
- Stavba bude na pozemku umístěna podle situace stavby č. výkresu C.5 – Speciální
situační výkres – vytyčovací v měřítku 1:1000 předložené projektové dokumentace pro
společné územní a stavební povolení, kterou vypracoval IKKO Hradec Králové, s.r.o.,
IČO 27482782, Bratří Štefanů č.p. 238/55, 500 03 Hradec Králové - Slezské Předměstí,
zodpovědný projektant Ing. Bohuslav Kouba, ČKAIT 0600768, v měsíci duben 2019,
číslo zakázky 112019.
- Stavba bude umístěna na pozemku st. p. 224, 225, parc. č. 1214, 1376, 1379, 1381,
1420/2 v katastrálním území Tisová u Vysokého Mýta, dle výkresu C.5 – Speciální
situační výkres – vytyčovací v měřítku 1:1000, který je přílohou tohoto rozhodnutí.
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Vymezení území dotčeného vlivy stavby:
- Stavbou bude dotčen pozemek st. p. 224, 225, parc. č. 1214, 1376, 1379, 1381, 1420/2
v katastrálním území Tisová u Vysokého Mýta. Stavba nemá vliv na využití sousedních
pozemků a staveb na nich.
Vymezení pozemků pro stavbu:
-

II.
1.

2.
3.
4.

5.

Pozemek st. p. 224, 225, parc. č. 1214, 1376, 1379, 1381, 1420/2 v katastrálním území
Tisová u Vysokého Mýta. Na základě vyjádření a stanovisek dotčených orgánů,
vlastníků dopravní a technické infrastruktury a uvážení stavebního úřadu nebylo
stanoveno území dotčeného vlivy stavby nad rámec pozemků přímo dotčených stavbou.
Stavba nemá vliv na využití sousedních pozemků a staveb na nich.

Stanoví povinnosti a podmínky pro umístění a provedení stavby:
Stavba bude provedena podle projektové dokumentace, kterou vypracoval IKKO Hradec
Králové, s.r.o., IČO 27482782, Bratří Štefanů č.p. 238/55, 500 03 Hradec Králové Slezské Předměstí, zodpovědný projektant Ing. Bohuslav Kouba, ČKAIT 0600768, v měsíci
duben 2019, číslo zakázky 112019; případné změny nesmí být provedeny bez předchozího
povolení vodoprávního úřadu.
Budou dodrženy podmínky koordinovaného stanoviska Městského úřadu Vysoké Mýto,
odbor životního prostředí ze dne 17.6.2019, č.j.: MUVM/17981/2019.
Budou dodrženy podmínky závazného stanoviska Městského úřadu Vysoké Mýto, odbor
stavebního úřadu a územního plánování, ze dne 23.5.2019, č.j.: MUVM/17976/2/2019/OSÚ.
Budou dodrženy podmínky rozhodnutí Městského úřadu Vysoké Mýto, odbor dopravy a
silničního hospodářství ze dne 19.7.2017, č.j.: MUVM/23094/2017 ke zvláštnímu užívání
silnice III. třídy - umístění vodovodního řadu a přípojek.
Budou dodrženy podmínky souhlasu ke zvláštnímu užívání silnice – umístění inženýrských
sítí – který vydal Správa a údržba silnic Pardubického kraje dne 25.5.2017, č.j.
SUSPK/3206/2017:
- Minimálně 1 měsíc před prováděním vlastních stavebních prací požádá zhotovitel
silniční správní úřad o vydání rozhodnutí ke zvláštnímu užívání silnice - provádění
stavebních prací v silničním pozemku.
- Před zahájením stavebních prací bude mezi investorem a zhotovitelem akce a Správou
a údržbou silnic Pardubického kraje uzavřena smlouva o podmínkách zřízení stavby a
předáno staveniště (poplatky dle zásad a sazebníku náhrad a nájemného na silnicích II.
a III. tříd schváleného Radou Pk platné v době provádění stavebních prací - více
informací na www.suspk.cz nebo poskytne oddělení majetkové správy v Ústí nad Orlicí).
- Provádění stavebních prací v silničním pozemku bude probíhat mimo zimní období (01.
11.-31. 03.).
- Protlak: Chránička bude v celé délce protlaku, krytí přípojek inženýrských sítí v silničním
pozemku silnice musí vyhovovat ČSN 73 6005.
- Přechod přes vozovku bude proveden protlakem a je nutné zvolit takový technologický
postup a taková opatření související s přechodem pod vozovkou, aby nedošlo k
poškození konstrukce silníce včetně obrub ani následně k poklesu těchto konstrukcí v
souvislosti s přechodem pod vozovkou.
- Musí být zachováno stávající odvodnění silnic. V případě, že dojde k poškození
odvodňovacího zařízení komunikace či zhoršení odvodnění komunikace v místě stavby,
bude na náklady investora stavby provedeno takové opatření, které zajistí řádné a
funkční odvodnění silnice.
- Při výskytu kaluží na vozovce, bude na náklady investora provedena obnova obrusné
vrstvy v příslušném sklonu a takové opatření, které tuto závadu odstraní.
- Vytěženy a stavební materiál bude ukládán mimo silnici.
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- Nebude dotčeno svislé dopravní značení a ostatní silniční příslušenství. Zasáhne-lí
výsprava krytu vozovky do vodorovného dopravního značení, musí být obnoveno, na
základě pokynů správce pozemní komunikace (vedoucí cestmistr Ústí nad Orlicí
pracovník oddělení majetkové správy) na náklady investora stavby.
- Držitel souhlasu ručí za bezpečnost účastníků silničního provozu v místě zvláštního
užívání silnice a za případné škody jim zvláštním užíváním silnice způsobené do doby
protokolárního předání opravené silnice zpět Správě a údržbě silnic Pardubického kraje
(dále jen SÚS Pk) a za případné škody vzniklé vinou vad vzniklých po dobu záruční
doby.
- Držitel souhlasu zajistí místo zvláštního užívání silnice po celou dobu do předání zpět
SÚS Pk dle potřeby dopravním značením projednaným s Policií ČR Dl Ústí nad Orlicí a
silničním správním úřadem.
- TERMÍN DEFINITIVNÍ OPRAVY VOZOVKY: do termínu uvedeného v rozhodnutí
příslušného silničního správního úřadu, o povolení zvláštního užívání silnice pro
provádění stavebních prací.
- Dále bude postupováno v souladu se zákonem č. 13/1997 Sb., o pozemních
komunikacích a vyhláškou č. 104/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
- Umístěná inženýrská síť zůstane ve vlastnictví investora.
- O dodržení uvedených podmínek bude provedena fotodokumentace za použití
měřidla (krytí, přesah krytové vrstvy, atd.), která bude se zápisem o hutnění
předložena při předání opravené vozovky pracovníku SÚS Pk, oddělení majetkové
správy Ústí nad Orlicí (tel. 465500722, 602 581846).
6. Budou dodrženy podmínky závazného stanoviska Krajské hygienické stanice Pardubického
kraje se sídlem v Pardubicích ze dne 24.5.2019, č.j.: KHSPA 09352/2019/HOK-UO:
- Před uvedením stavby vodovodu do provozu bude předložen:
(1) Seznam všech použitých materiálů, které přicházejí do styku s pitnou vodou
spolu s výluhovými testy na tyto materiály
(2) Výsledek kráceného rozboru pitné vody z koncové části vodovodu.
7. Budou dodrženy podmínky Souhlasu s projektovou dokumentací, prováděním činností a
umístěním stavby v ochranném pásmu zařízení distribuční soustavy v provozování ČEZ
Distribuce, a.s. ze dne 13.5.2019, č.j. 1104016135:
- požadujeme trvalý přístup pro pracovníky ČEZ k našim zařízením pro provozování a
údržbu
- během prací nesmí dojít k poškození stávajících vedení NN, kNN, uzemňovací soustavy
ani jiného zařízení v majetku ČEZ
- vrchní vedení NN nemá ochranné pásmo; musí však být dodrženy vzdálenosti dle
platných norem, zejména PNE 333302 a pro práci v blízkosti NN ČSN EN 50110-1 ed.2
- nesmí být narušena stabilita podpěrných bodů (sloupů, střešníků, konzol)
- minimální vzdálenost výkopů hlubších než 30cm, základových konstrukcí nadzemních
staveb a oplocení od sloupů NN musí být 1m
- podzemní vedení kNN má podle §46 energetického zákona č.458/2000_Sb. v platném
znění ochranné pásmo 1m na každou stranu od pláště kabelu
- před zahájením zemních prací požádejte o vytyčení stávajícího podzemního zařízení v
majetku ČEZ Distribuce, a.s. objednáním na lince 800 850 860 (dle platného sdělení o
existenci sítí, které získáte na https://qeoportal.cezdistribuce.cz/qeoDortal/)
- zemní práce do 1m od kNN musí být prováděny zásadně ručně, bez použití
mechanizace
- v případě kontaktu s kabelem a před jeho záhozem požádejte o provedení kontroly
uložení pracovníka ČEZ, případně požádejte o zajištění bezproudí tohoto kabelu.
- v případě poruchy kabelu v dotčeném území zajistí prováděcí firma (popř. investor
stavby) výkopové práce a práce potřebné pro opravu kabelu, s uvedením terénu do
původního stavu, na vlastní náklady
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- musí být dodrženy vzdálenosti dle ČSN 73 6005 (křížení, souběhy)
- stavbou nesmí být snížena výška vodičů nad terénem ani hloubka uložení kabelů
- případný požadavek na úpravu distribuční sítě bude řešen dle §47 energetického
zákona č.458/2000_Sb. v platném znění formou přeložky zařízení distribuční soustavy
8. Budou dodrženy podmínky Vyjádření o existenci sítě elektronických komunikací společnosti
Česká telekomunikační infrastruktura a.s. ze dne 13.5.2021, č.j. 329639/19:
I. Na Žadatelem určeném a vyznačeném Zájmovém území se vyskytuje SEK společnosti
Česká telekomunikační infrastruktura a.s..
II. Společnost Česká telekomunikační infrastruktura a.s. za podmínky splnění bodu (III)
tohoto Vyjádření souhlasí, aby Stavebník a/nebo Žadatel, je-li Stavebníkem v
Zájmovém území vyznačeném v Žádosti, provedl Stavbu a/nebo činnosti povolené
příslušným správním rozhodnutím vydaným dle Stavebního zákona.
III. Stavebník a/nebo Žadatel, je-li Stavebníkem je povinen řídit se Všeobecnými
podmínkami ochrany SEK, které jsou nedílnou součástí Vyjádření.
IV. Pro případ, že bude nezbytné přeložení SEK, zajistí vždy takové přeložení SEK její
vlastník, společnost Česká telekomunikační infrastruktura a.s. Stavebník, který vyvolal
překládku SEK je dle ustanovení § 104 odst. 17 Zákona o elektronických komunikacích
povinen uhradit společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. veškeré náklady
na nezbytné úpravy dotčeného úseku SEK, a to na úrovni stávajícího technického
řešení.
V. Pro účely přeložení SEK dle bodu (IV) tohoto Vyjádření je Stavebník povinen uzavřít se
společností Česká telekomunikační infrastruktura a.s. Smlouvu o realizaci překládky
SEK.
9. K závěrečné kontrolní prohlídce budou předloženy protokoly správců sítí o převzetí
obnažených kabelových vedení před jejich záhozem.
10. Stavba bude provedena právnickou nebo fyzickou osobou oprávněnou k provádění
příslušných stavebních prací jako předmětu své činnosti.
11. Stavebník oznámí vodoprávnímu úřadu termín zahájení stavby, název a sídlo stavebního
podnikatele, který bude stavbu provádět.
12. Při provádění stavby vodního díla je nutno dodržet předpisy týkající se bezpečnosti práce a
technických zařízení, zejména zákona č. 309/2006 Sb., o požadavcích bezpečnosti práce a
ochrany zdraví a nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na
bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích.
13. Při stavbě vodního díla budou dodržena ustanovení vyhlášky č. 590/2002 Sb., o technických
požadavcích pro vodní díla, v platném znění.
14. Společné povolení platí 2 roky ode dne nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.
15. Stavba bude dokončena do 5 let ode dne nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.
16. Stavba může být užívána pouze na základě kolaudačního souhlasu.

Účastníci řízení, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:
Obec Tisová, Tisová č.p. 126, 566 01 Tisová
Ing. Zdeněk Šlitr, nar. 13.11.1953, Sudín č.p. 21, 518 01 Bačetín-Sudín
Správa a údržba silnic Pardubického kraje, Pardubického kraje, Doubravice č.p. 98, 533 53
Pardubice-Doubravice
Milada Jiroušková, nar. 23.3.1953, Zaháj č.p. 244, 566 01 Tisová-Zaháj
Miloslav Jiroušek, nar. 9.4.1955, Zaháj č.p. 244, 566 01 Tisová-Zaháj
Jaroslava Šotolová, nar. 3.3.1965, Zaháj č.p. 238, 566 01 Tisová-Zaháj
ČEZ Distribuce, a. s., Teplická č.p. 874/8, 405 02 Děčín-Děčín IV-Podmokly
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Odůvodnění:
Dne 17.7.2019 podal žadatel žádost o vydání společného povolení. Předmětem povolení je
stavba nového vodovodu DN 80 mm, vodovod bude sloužit k zásobování stávajících
nemovitostí v místní části Zaháj pitnou vodou. Uvedeným dnem bylo zahájeno vodoprávní
řízení.
Vodoprávní úřad oznámil zahájení společného řízení známým účastníkům řízení, veřejnosti a
dotčeným orgánům. Současně podle ustanovení § 112 odst. 2 stavebního zákona upustil od
ohledání na místě a ústního jednání, protože jsou mu dobře známy poměry v území a žádost
poskytuje dostatečný podklad pro posouzení záměru, a stanovil, že ve lhůtě do 10.9.2019
mohou účastníci řízení uplatnit své námitky a dotčené orgány svá závazná stanoviska.
Projektovou dokumentaci vypracoval IKKO Hradec Králové, s.r.o., IČO 27482782, Bratří
Štefanů č.p. 238/55, 500 03 Hradec Králové - Slezské Předměstí, zodpovědný projektant Ing.
Bohuslav Kouba, ČKAIT 0600768, v měsíci duben 2019, číslo zakázky 112019. Předložená
společná dokumentace obsahuje povinné části s rozsahem a obsahem přizpůsobeným druhu a
významu stavby, podmínkám v území, stavebně technickému provedení, účelu využití, vlivu na
životní prostředí a době trvání stavby v souladu s přílohou č. 9 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o
dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů. Její obsah je přehledný a úplný
Vodoprávní úřad přezkoumal předloženou žádost podle § 94o a § 111 vodního zákona,
projednal ji s účastníky řízení, veřejností a dotčenými orgány a zjistil, že jejím uskutečněním
nebo užíváním nejsou ohroženy zájmy chráněné stavebním zákonem, předpisy vydanými k
jeho provedení a zvláštními předpisy. Umístění stavby je v souladu se schválenou územně
plánovací dokumentací a vyhovuje obecným požadavkům na využívání území. Projektová
dokumentace stavby splňuje obecné požadavky na výstavbu. Vodoprávní úřad v průběhu řízení
neshledal důvody, které by bránily povolení záměru.
Stanoviska sdělili:
-

Městský úřad Vysoké Mýto, odbor životního prostředí, koordinované závazné
stanovisko ze dne 17.6.2019, č.j.: MUVM/17981/2019, souhlasné za podmínek,
které jsou začleněny do podmínek tohoto rozhodnutí.

-

Městský úřad Vysoké Mýto, odbor životního prostředí, orgán odpadového
hospodářství, ze dne 10.7.2019, č.j. MUVM/25007/2019/OŽP, souhlasné bez
podmínek.

-

Městský úřad Vysoké Mýto, odbor stavebního úřadu a územního plánování, orgán
územního plánování, ze dne 23.5.2019, č.j. MUVM/17976/2/2019/OSÚ, souhlasné
za podmínek, které jsou začleněny do podmínek tohoto rozhodnutí.

-

Hasičský záchranný sbor Pardubického kraje, územní odbor Ústí nad Orlicí ze dne
11.6.2019, č.j. HSPA-35-301/2019, souhlasné bez podmínek.

-

Povodí Labe s.p. ze dne 23.5.2019, č.j. PLa/2019/022186, souhlasné bez podmínek.

-

Krajská hygienická stanice Pardubického kraje se sídlem v Pardubicích, ze dne
24.5.2019, č.j. KHSPA 09352/2019/HOK-UO, souhlasné za podmínek, které jsou
začleněny do podmínek tohoto rozhodnutí.

-

ČEZ Distribuce, a.s., ze dne 24.5.2019, č.j. 1104016135, souhlasné za podmínek,
které jsou začleněny do podmínek tohoto rozhodnutí.

-

Správa a údržba silnic Pardubického kraje dne 25.5.2017, č.j. SUSPK/3206/2017,
souhlasné za podmínek, které jsou začleněny do podmínek tohoto rozhodnutí.

Ke stavbě byla vydána stanoviska a vyjádření vlastníků (správců) inženýrských sítí:
-

ČEZ Distribuce, a. s., ze dne 13.5.2019, č.j. 0101109711.

-

ČEZ ICT Services, a. s., ze dne 13.5.2019, č.j. 0700049952.
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-

Telco Pro Services, a. s., ze dne 13.5.2019, č.j. 0200909364.

-

GridServices, s. r. o., ze dne 13.5.2019, č.j. 5001926542.

-

Česká telekomunikační infrastruktura a.s. ze dne 13.5.2019, č.j. 629639/19.

Dále byly předloženy následující doklady:
-

Rozhodnutí Městského úřadu Vysoké Mýto, odbor dopravy a silničního hospodářství,
ze dne 19.7.2017, č.j. MUVM/23094/2017.

Před vydáním rozhodnutí byla dána účastníkům řízení možnost seznámit se s podklady
rozhodnutí a vyjádřit se k nim v souladu s § 36 odst. 3 správního řádu (opatřením č.j.
MUVM/27945/2019 ze dne 1.8.2019 v termínu do 10.9.2019). Této možnosti žádný z účastníků
řízení nevyužil.
Vodoprávní úřad v průběhu společného řízení postupoval v souladu se stavebním zákonem a
ostatními právními přepisy, které jsou součástí právního řádu, uplatňoval svoji pravomoc pouze
k těm účelům, k nimž mu byla zákonem nebo na základě zákona svěřena. Stavební úřad šetří
práva nabytá v dobré víře, jakož i oprávněné zájmy osob, jejichž se činnost se správního
orgánu v jednotlivém případě dotýká a může zasahovat do těchto práv jen za podmínek
stanovených zákonem v nezbytném rozsahu. Stavební úřad dbal, aby přijaté řešení bylo v
souladu s veřejným zájmem a aby odpovídalo okolnostem daného případu, jakožto i na to, aby
při rozhodování skutkové shodných nebo podobných případů nevznikaly nedůvodné rozdíly.
Rozsah a způsob zjišťování podkladů pro rozhodnutí stavební úřad určoval v souladu s
ustanovením § 50 správního řádu a s ustanovením § 94l stavebního zákona. Rozhodnutí
stavebního úřadu vychází ze zjištěného stavu věci.
Vodoprávní úřad se dále řídil Listinou základních práv a svobod, která je součástí ústavního
pořádku České republiky, zejména ustanovením čl. 4 odst. 1 (povinnosti mohou být ukládány
toliko na základě zákona a v jeho mezích a jen při zachování základních práv a svobod) a čl. 11
odst. 3 (vlastnictví zavazuje, nesmí být zneužito na újmu práv druhých anebo v rozporu se
zákonem chráněnými zájmy. Jeho výkon nesmí poškozovat lidské zdraví, přírodu a životní
prostředí nad míru stanovenou zákonem).
Vodoprávní úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených
orgánů vyžadovaných zvláštními předpisy a zahrnul je do podmínek rozhodnutí.
Vodoprávní úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních
předpisů ve výroku uvedených.
Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním pozemkům:
st. p. 203, 204, 205, 206, 232, 371, 373, parc. č. 1197, 1198/2, 1207/1, 1207/2, 1207/3,
1207/4, 1208/1, 1209, 1212, 1213, 1248, 1249/1, 1253, 1364/1, 1374, 1377, 1378/1,
1378/2, 1380, 1382, 1383, 1384, 1385/1, 1386, 1399, 1404, 1405/1, 1405/3, 1405/4, 1406,
1407, 1412, 1413/3, 1413/4, 1417/11, 2541, 2612, 2617, 2624, 2631, 2640, 2653, 2669,
2679, 2752 v katastrálním území Tisová u Vysokého Mýta
Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním stavbám:
Tisová, Zaháj č.p. 300, č.p. 264 a č.p. 259
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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.
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.
Lhůta pro podání odvolání se počítá ode dne následujícího po doručení písemného vyhotovení
rozhodnutí. V případě doručování prostřednictvím provozovatele poštovních služeb je
rozhodnutí doručeno posledním dnem desetidenní lhůty, jesliže si účastník uloženou písemnost
ve lhůtě deseti dnů následujících ode dne kdy byla k vyzvednutí připravena, nevyzvedne. Toto
platí i pro doručování prostřednictvím veřejné datové sítě.
Podle § 94p odst. 5 stavebního zákona společné povolení platí 2 roky ode dne nabytí právní
moci, nestanoví-li stavební úřad v odůvodněných případech lhůtu delší, nejdéle však 5 let.
Společné povolení pozbývá platnosti, jestliže stavba nebyla zahájena v době jeho platnosti.
Společné povolení pozbývá platnosti též dnem, kdy stavební úřad obdrží oznámení stavebníka
o tom, že od provedení svého stavebního záměru upouští, to neplatí, jestliže stavba byla již
zahájena. Dobu platnosti společného povolení může stavební úřad prodloužit na odůvodněnou
žádost stavebníka podanou před jejím uplynutím. Podáním žádosti se staví běh lhůty platnosti
společného povolení.
Stavební úřad po nabytí právní moci společného povolení zašle stejnopis písemného
vyhotovení společného povolení opatřený doložkou právní moci a vyhotovení ověřené
dokumentace stavebníkovi, vlastníkovi stavby, pokud není stavebníkem, dotčeným orgánům a
stavebnímu úřadu příslušnému k umístění nebo povolení vedlejší stavby v souboru staveb, a
obecnému stavebnímu úřadu, nejde-li o soubor staveb. Stavebníkovi zašle také štítek
obsahující identifikační údaje o povoleném stavebním záměru.
Stavba nesmí být zahájena, dokud rozhodnutí nenabude právní moci.
Stavebník je povinen štítek před zahájením stavby umístit na viditelném místě u vstupu na
staveniště a ponechat jej tam až do dokončení stavby, případně do vydání kolaudačního
souhlasu; rozsáhlé stavby se mohou označit jiným vhodným způsobem s uvedením údajů ze
štítku.
K žádosti o vydání kolaudačního souhlasu budou mimo jiné doloženy doklady o předání
vzniklých odpadů oprávněné osobě (písemné potvrzení o převzetí daného druhu a množství
odpadu oprávněnou osobou).
V průběhu realizace stavby je investor povinen zajistit dodržování obecných podmínek ochrany
rostlin a živočichů dle § 5 a ochrany dřevin dle § 7 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a
krajiny, ve znění pozdějších předpisů. Investor v průběhu celé realizace zajistí, že nedojde
k nedovoleným zásahům do dřevin, které způsobí podstatné nebo trvalé snížení jejich
ekologických nebo společenských funkcí nebo bezprostředně způsobí jejich odumření.
U stavby prováděné dodavatelsky je nutné ke kolaudačnímu souhlasu přiložit předávací
protokol podepsaný oprávněnou osobou zodpovědnou za odborné vedení stavby, který bude
obsahovat potvrzení, že stavba je provedena v souladu se schválenou projektovou
dokumentací, že byly dodrženy obecné technické požadavky na výstavbu. Dále bude
obsahovat prohlášení o splnění požadavků dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických
požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších
předpisů, na výrobky zabudované ve stavbě.
Stavební úřad, který vydal společné povolení, je příslušný k provedení kontrolní prohlídky
rozestavěné stavby, k povolení změny stavby před dokončením podle § 118 stavebního
zákona, k vydání rozhodnutí o odstranění stavby podle § 129 odst. 1 písm. b), bude-li jím
povolená stavba prováděna v rozporu s povolením, popřípadě ji dodatečně povolit.
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Dokončenou stavbu, popř. část schopnou samostatného užívání lze ve smyslu ustanovení §
119 stavebního zákona užívat na základě kolaudačního souhlasu nebo kolaudačního
rozhodnutí. Stavebník zajistí, aby byly před započetím užívání stavby provedeny a
vyhodnoceny zkoušky předepsané zvláštními předpisy a opatří pro vydání kolaudačního
souhlasu stanoviska dotčených orgánů k užívání stavby (§ 122 stavebního zákona).
Stavebník předloží stavebnímu úřadu spolu se žádostí o vydání kolaudačního souhlasu údaje
určující polohu definičního bodu stavby a adresního místa, dokumentaci skutečného provedení
stavby, pokud při jejím provádění došlo k nepodstatným odchylkám oproti ověřené dokumentaci
uvedených v § 118 odst. 7 stavebního zákona.
Jde-li o stavbu technické nebo dopravní infrastruktury, předloží dokumentaci geodetické části
skutečného provedení stavby. Pokud je stavba předmětem evidence v katastru nemovitostí
nebo její výstavbou dochází k rozdělení pozemku, doloží stavebník též geometrický plán.
Kolaudační souhlas nebo kolaudační rozhodnutí vydává ten stavební úřad, který vydal povolení
stavby.
Stanoví-li dotčené orgány ve svém závazném stanovisku podmínky, jsou příslušné kontrolovat
jejich dodržování, stavební úřad poskytne součinnost potřebnou ke kontrole těchto podmínek.

Otisk úředního razítka

Ing. Luboš Karmín v. r.
vedoucí odboru stavebního úřadu a územního plánování
Za správnost vyhotovení: Martin Vyhledal, oprávněná úřední osoba

Toto rozhodnutí musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů.
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 odst. 1
písm. h) ve výši 3000 Kč byl zaplacen.
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Obdrží:
účastníci řízení podl § 27 odst. 1 správního řádu (dodejky)
IKKO Hradec Králové, s.r.o., IDDS: 2nxbi38
Ing. Zdeněk Šlitr, Sudín č.p. 21, Bačetín, 518 01 Dobruška
Správa a údržba silnic Pardubického kraje, Pardubického kraje, IDDS: ffhk8fq
Milada Jiroušková, Zaháj č.p. 244, Tisová, 566 01 Vysoké Mýto
Miloslav Jiroušek, Zaháj č.p. 244, Tisová, 566 01 Vysoké Mýto
Jaroslava Šotolová, Zaháj č.p. 238, Tisová, 566 01 Vysoké Mýto
ČEZ Distribuce, a. s., IDDS: v95uqfy
Česká telekomunikační infrastruktura a.s., IDDS: qa7425t
účastníci řízení podl § 27 odst. 2 správního řádu (veřejnou vyhláškou)
Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním pozemkům:
st. p. 203, 204, 205, 206, 232, 371, 373, parc. č. 1197, 1198/2, 1207/1, 1207/2, 1207/3,
1207/4, 1208/1, 1209, 1212, 1213, 1248, 1249/1, 1253, 1364/1, 1374, 1377, 1378/1,
1378/2, 1380, 1382, 1383, 1384, 1385/1, 1386, 1399, 1404, 1405/1, 1405/3, 1405/4, 1406,
1407, 1412, 1413/3, 1413/4, 1417/11, 2541, 2612, 2617, 2624, 2631, 2640, 2653, 2669,
2679, 2752 v katastrálním území Tisová u Vysokého Mýta
Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním stavbám:
Tisová, Zaháj č.p. 300, č.p. 264 a č.p. 259
dotčené orgány (dodejky, datové schránky)
Městský úřad Vysoké Mýto, odbor životního prostředí, B. Smetany č.p. 92, Město, 566 01
Vysoké Mýto
Městský úřad Vysoké Mýto, odbor stavebního úřadu a územního plánování, úřad územního
plánování, B. Smetany č.p. 92, Město, 566 01 Vysoké Mýto
Městský úřad Vysoké Mýto, odbor dopravy a silničního hospodářství, Jiráskova č.p. 179,
Litomyšlské Předměstí, 566 01 Vysoké Mýto
Hasičský záchranný sbor Pardubického kraje, územní odbor Ústí nad Orlicí, IDDS: 48taa69
Krajská hygienická stanice Pardubického kraje se sídlem v Pardubicích, územní pracoviště Ústí
nad Orlicí, IDDS: 23wai86
na vědomí (datové schránky)
Povodí Labe, státní podnik, Hradec Králové, IDDS: dbyt8g2
vyvěšení na úřední desku
Obecní úřad Tisová, IDDS: sqrbnp7
Městský úřad Vysoké Mýto, B. Smetany č.p. 92, Město, 566 32 Vysoké Mýto

