Městský úřad Vysoké Mýto

odbor stavebního úřadu a územního plánování, B. Smetany 92, Vysoké Mýto-Město,
PSČ 566 32
spis.zn.:
č.j.:
spis. znak
vyřizuje:
email:
tel:

MUVM/19314/2017
MUVM/21411/2017
231.2
Martin Vyhledal
martin.vyhledal@vysoke-myto.cz
+420 465 466 160

Vysoké Mýto, dne 28.6.2017

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
OZNÁMENÍ
ZAHÁJENÍ ŘÍZENÍ A POZVÁNÍ K ÚSTNÍMU JEDNÁNÍ
Obec Tisová, IČO 00279641, Tisová č.p. 126, 566 01 Tisová,
kterého zastupuje
VIS - Vodohospodářsko-inženýrské služby, spol. s r.o., IČO 48153362, Na Střezině č.p.
1079/10, 500 03 Hradec Králové
(dále jen "stavebník") dne 14.6.2017 podal žádost o vydání stavebního povolení ke zřízení
vodního díla:
Prodloužení vodovodu a kanalizační stoky Tisová
na pozemku parc. č. 2040/3, 2040/4, 2104, 2111 v katastrálním území Tisová u Vysokého Mýta.
Uvedeným dnem bylo zahájeno řízení.
Údaje o místu předmětu rozhodnutí:
Název kraje
Název obce
Názvy katastrálních území
Parcelní čísla dle evidence katastru nemovitostí
Přímé určení polohy (konec stavby) (souřadnice X, Y)
Přímé určení polohy (začátek stavby) (souřadnice X, Y)
Název kraje
Název obce
Názvy katastrálních území
Parcelní čísla dle evidence katastru nemovitostí
Přímé určení polohy (konec stavby) (souřadnice X, Y)
Přímé určení polohy (začátek stavby) (souřadnice X, Y)

Pardubický
Tisová
Tisová u Vysokého Mýta
parc. č. 2040/3, 2040/4, 2104, 2111 v k.ú.
Tisová u Vysokého Mýta
X = 1076103.96; Y = 616364.44
X = 1076127.36; Y = 616284.61
Pardubický
Tisová
Tisová u Vysokého Mýta
parc. č. 2040/3, 2040/4, 2104, 2111 v k.ú.
Tisová u Vysokého Mýta
X = 1076103.96; Y = 616364.44
X = 1076127.36; Y = 616284.61

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

zásobovací síť
120,0 m m
50 mm
50 mm
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Stoková síť
Druh stokové sítě (Č 42)
Celková délka stok
Nejmenší jmenovitá světlost stoky
Největší jmenovitá světlost stoky

gravitační
120,0 m m
250 mm
250 mm

Údaje o předmětu rozhodnutí:
Název vodovodu
Stavby vodovodních řadů a objektů včetně
úpraven vody
Odběry pro pitné účely
Název vodního díla
Název kanalizačního systému
Stavby kanalizačních stok a objektů včetně
čistíren odpadních vod
Kanalizační soustava (Č 24)
Charakter kanalizační soustavy (Č 25)
Název vodního díla

Vodovodní síť Tisová
vodovodní řady zásobovací sítě
zásobování obyvatelstva
Vodovodní řad "V"
Kanalizační systém Tisová
stoková síť
kanalizace pro veřejnou potřebu
oddílná
Kanalizační stoka D.3.A

Stavba obsahuje:
Jedná se o výstavbu nové kanalizační stoky "D.3.A" a vodovodního řadu "V" sloužících k
zásobení obyvatelstva pitnou vodou a odvádění splaškových odpadních vod z dané lokality
v obci Tisová. Obě nová vedení jsou navržena jako prodloužení stávající kanalizace a
vodovodu. Obě sítě technické infrastruktury budou uloženy ve společném výkopu v osové
vzdálenosti 0,8 m.
Stavba je rozdělena na dva stavební objekty:
- SO 01 - Kanalizační stoka
Navržená stoka "D.3.A" bude gravitačně napojena do stávající gravitační, jednotné
kanalizace - stoka "D.3", která je přes stávající kanalizační systém zaústěna do ČOV v obci
Tisová. Nová stoka bude zaústěna do stávající revizní šachty, která je umístěna před
domem čp. 146. Stoka je navržena z potrubí PP-UR2 DN 250 SN8, s pěti revizními
šachtami, celkové délky 120,0 m.
- SO 02 - Vodovodní řad
Vodovodní řad "V" je navržen z PE100 RC s ochranným pláštěm z PP v profilu 63 mm v
tlakové řadě PN 10 SDR17 DN 50, s přiložením identifikačního vodiče CY 6 mm2,, ccelková
délka vodovodního řadu "V" 120,0 m. Nový vodovodní řad bude napojen na stávající
vodovodní řad z PE100 profilu 63 mm, který je ukončen před domem čp. 146.

Odbor stavebního úřadu a územního plánování Městského úřadu Vysoké Mýto, jako vodoprávní
úřad příslušný podle § 106 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů
(vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "vodní zákon"), 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"), oznamuje podle § 112 odst. 1 stavebního zákona zahájení stavebního řízení a
současně nařizuje ústní jednání spojené s ohledáním na místě na den
25.7.2017 (úterý) v 10:00 hodin
se schůzkou pozvaných.
Účastníci řízení mohou uplatnit námitky, popřípadě důkazy, a dotčené orgány závazná
stanoviska nejpozději při tomto jednání, jinak k nim nebude přihlédnuto. Účastníci se mohou
před vydáním rozhodnutí vyjádřit k podkladům rozhodnutí, popř. navrhnout jejich doplnění v
souladu s § 36 odst. 3 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů a to
po výše uvedeném termínu po dobu 7 dnů. Tato lhůta již neslouží k podání námitek. Podklady k
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nahlédnutí jsou k dispozici na odboru stavebního úřadu a územního plánování Městského
úřadu Vysoké Mýto, úřední dny: Po a St 7,30 - 17,00 hod.
Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním pozemkům:
st. p. 74/2, 279, parc. č. 2023, 2028, 2033, 2041, 2046, 2047, 2073/1, 2073/2, 2074, 2105,
2039, 2038, 112/3, 112/6, 108/1, 778/2, 1102/10, 114, 754/10, 1102/12, 1102/13, 80/17,
80/13, 1104, 100, 101, 102/5, 105/6, 102/1, 1102/15, 105/1, 105/3, 105/4, 106, 107/1,
107/2, 1102/16, 1101, 754/7, 754/4, 754/5, 780/8 v katastrálním území Tisová u Vysokého
Mýta
Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním stavbám:
Tisová č.p. 146
Poučení:
Účastník řízení může podle § 114 odst. 1 stavebního zákona uplatnit námitky proti projektové
dokumentaci, způsobu provádění a užívání stavby nebo požadavkům dotčených orgánů, pokud
je jimi přímo dotčeno jeho vlastnické právo nebo právo založené smlouvou provést stavbu nebo
opatření nebo právo odpovídající věcnému břemenu k pozemku nebo stavbě. Účastník řízení
ve svých námitkách uvede skutečnosti, které zakládají jeho postavení jako účastníka řízení, a
důvody podání námitek; k námitkám, které překračují uvedený rozsah, se nepřihlíží. K
námitkám účastníků řízení, které byly nebo mohly být uplatněny při územním řízení, při
pořizování regulačního plánu nebo při vydání územního opatření o stavební uzávěře anebo
územního opatření o asanaci území, se podle § 114 odst. 2 stavebního zákona nepřihlíží.
Pověřený zaměstnanec vodoprávního úřadu je podle § 172 odst. 1 stavebního zákona
oprávněn při plnění úkolů vstupovat na cizí pozemky, stavby a do staveb s vědomím jejich
vlastníků při zjišťování stavu stavby a pozemku nebo opatřování důkazů a dalších podkladů pro
vydání správního rozhodnutí nebo opatření.
Vodoprávní úřad může podle § 173 odst. 1 stavebního zákona uložit pořádkovou pokutu do
50 000 Kč tomu, kdo závažným způsobem ztěžuje postup v řízení anebo plnění úkolů podle
§ 172 odst. 1 stavebního zákona tím, že znemožňuje oprávněné úřední osobě nebo osobě jí
přizvané vstup na svůj pozemek nebo stavbu.
Nechá-li se některý z účastníků zastupovat, předloží jeho zástupce písemnou plnou moc.
Účastník nebo jeho zástupce je povinen předložit na výzvu oprávněné úřední osoby průkaz
totožnosti. Průkazem totožnosti se rozumí doklad, který je veřejnou listinou, v němž je uvedeno
jméno a příjmení, datum narození a místo trvalého pobytu, popřípadě bydliště mimo území
České republiky a z něhož je patrná i podoba, popřípadě jiný údaj umožňující správnímu orgánu
identifikovat osobu, která doklad předkládá, jako jeho oprávněného držitele.
Každý, kdo činí úkony jménem právnické osoby, musí prokázat své oprávnění. V téže věci
může za právnickou osobu současně činit úkony jen jedna osoba.

Otisk úředního razítka

Ing. Luboš Karmín
vedoucí odboru stavebního úřadu a územního plánování
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Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů.
Vyvěšeno dne: ..............................

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

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení.
Obdrží:
Účastníci řízení podle § 27 odst. 1 správního řádu (dodejky)
VIS - Vodohospodářsko-inženýrské služby, spol. s r.o., IDDS: smrardy
Účastníci řízení podle § 27 odst. 2 písm a) a c) správního řádu (veřejnou vyhláškou)
Patrik Fogl, Ležáků č.p. 664, Litomyšlské Předměstí, 566 01 Vysoké Mýto
Bohuslava Skalická, Tisová č.p. 47, 566 01 Vysoké Mýto
Účastníci řízení podle § 27 odst. 2 písm. b) správního řádu (veřejnou vyhláškou)
Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním pozemkům:
st. p. 74/2, 279, parc. č. 2023, 2028, 2033, 2041, 2046, 2047, 2073/1, 2073/2, 2074, 2105,
2039, 2038, 112/3, 112/6, 108/1, 778/2, 1102/10, 114, 754/10, 1102/12, 1102/13, 80/17,
80/13, 1104, 100, 101, 102/5, 105/6, 102/1, 1102/15, 105/1, 105/3, 105/4, 106, 107/1,
107/2, 1102/16, 1101, 754/7, 754/4, 754/5, 780/8 v katastrálním území Tisová u Vysokého
Mýta
Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním stavbám:
Tisová č.p. 146
dotčené orgány (dodejky, datová schránky)
Městský úřad Vysoké Mýto, odbor životního prostředí, B. Smetany 92, 566 32 Vysoké Mýto
Městský úřad Vysoké Mýto, odbor stavebního úřadu a územního plánování, B. Smetany č.p. 92,
566 32 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 (dodejky, datové schránky)
Povodí Labe, státní podnik, IDDS: dbyt8g2
vyvěšení na úřední desku:
Městský úřad Vysoké Mýto, B. Smetany 92, 56632 Vysoké Mýto
Obecní úřad Tisová, Tisová 126, 56601 Vysoké Mýto

