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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. 5 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")
posoudil podle § 94o stavebního zákona žádost o vydání společného povolení, kterou dne
23.3.2020 podal
Obec Stradouň, IČO 00270962, Stradouň č.p. 98, 538 63 Stradouň
(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 Stradouň, IV. etapa - 1. část

(dále jen "stavba") na pozemku st. p. 33 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 36 (zastavěná
plocha a nádvoří), st. p. 37 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 38 (zastavěná plocha a
nádvoří), st. p. 39 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 40 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 41
(zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 42 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 44/1 (zastavěná
plocha a nádvoří), st. p. 45 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 46 (zastavěná plocha a
nádvoří), st. p. 47 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 48 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 50
(zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 52 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 53/1 (zastavěná
plocha a nádvoří), st. p. 54/1 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 54/3 (zastavěná plocha a
nádvoří), st. p. 56 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 57 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p.
106 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 10/1 (ostatní plocha), parc. č. 10/4 (ostatní plocha),
parc. č. 29/2 (zahrada), parc. č. 37 (zahrada), parc. č. 39 (zahrada), parc. č. 49/1 (ostatní
plocha), parc. č. 67 (zahrada), parc. č. 672/1 (ostatní plocha), parc. č. 672/8 (ostatní plocha),
parc. č. 672/29 (ostatní plocha), parc. č. 672/36 (ostatní plocha), parc. č. 672/41 (ostatní
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plocha), parc. č. 672/46 (ostatní plocha), parc. č. 747/5 (ostatní plocha), parc. č. 747/7 (ostatní
plocha) v katastrálním území Stradouň.

Údaje o místu předmětu rozhodnutí:
Název kraje
Název obce
Identifikátory katastrálních území
Názvy katastrálních území
Číselný identifikátor vodního toku
Název vodního toku
Čísla hydrologického pořadí
Přímé určení polohy (konec stavby) (souřadnice X, Y)
Přímé určení polohy (začátek stavby) (souřadnice X, Y)

Pardubický
Stradouň
755800, 785164
Stradouň, Vraclav
10185445
Svařeňka
4270 - Vysokomýtská synklinála
X = 1070172.73; Y = 627207.66
X = 1070492.84; Y = 627572.78

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

zásobovací síť
574,9 m
90 mm
63 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
Velikost zásobovaného spotřebiště

Vodovod Stradouň
vodovodní řady zásobovací sítě
samostatný
zásobování obyvatelstva
1
1
27 obnjektů, 66 obyvatel

Stavba obsahuje:
Řad „1-1“
Délka 493,0 m - PE100RC - SDR11 - D90;
Počet podzemních hydrantů - 1 ks;
Počet šoupat pro uzavření řadu - 5 ks;
Délka protlaků 22,2 m - PE100RC - SDR11 - D90;
Délka protlaků 250,0 m - PE100RC - SDR11 - D160;
Počet vodovodních přípojek - 21 ks;
Délka přípojek 346,3 m - PE100 - SDR11 - D32.

Řad „1-2“
Délka 33,7 m - PE100RC - SDR11 - D90;
Počet podzemních hydrantů - 1 ks;
Počet šoupat pro uzavření řadu - 1 ks;
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Počet protlaků - 1 ks;
Délka protlaků 5,4 m - PE100RC - SDR11 - D160;
Počet vodovodních přípojek - 2 ks;
Délka přípojek 14,6 m - PE100 - SDR11 - D32.

Řad „1-3“
Délka 16,3 m - PE100RC - SDR11 - D63;
Počet proplachovacích souprav - 2 ks;
Počet šoupat pro uzavření řadu - 1 ks;
Počet protlaků - 1 ks;
Délka protlaků 5,4 m - PE100RC - SDR11 - D125;
Počet vodovodních přípojek - 2 ks;
Délka přípojek 42,1 m - PE100 - SDR11 - D32.

Řad „1-4“
Délka 13,9 m - PE100RC - SDR11 - D90;
Počet podzemních hydrantů - 1 ks;
Počet šoupat pro uzavření řadu - 0 ks;
Počet protlaků - 0 ks;
Počet vodovodních přípojek - 2 ks;
Délka přípojek 23,6 m - PE100 - SDR11 - D32.

Řad „2“
Délka 18,0 m - PE100RC - SDR11 - D90;
Počet podzemních hydrantů - 1 ks;
Počet šoupat pro uzavření řadu - 2 ks;
Počet protlaků - 2 ks;
Délka protlaků 15,3 m - PE100RC - SDR11 - D160;
Počet vodovodních přípojek - 0 ks.

Stávající vodovodní řad I. etapy z PE D90 je ukončen hydrantem, proto dojde k přepojení konce
řadu a k napojení na nové řady IV. etapy 1. části, přesněji řad "1-1". Při napojení IV. etapy 1.
části bude nutné přeložit stávající hydrant na stávajícím vodovodním řádu a napojit ho přes
nově vysazený T-kus 80/80. Za napojením bude osazeno šoupě. Řad "1-1" bude na druhé
straně obce směrem na Radhošť ukončen hydrantem 80/1000. Všechny řady "1-2", "1-3", "1-4"
a řad "2" budou napojeny pomocí T-kusu. Před každým T-kusem na řadu "1-1" bude osazeno
šoupě jak na hlavním řadě, tak na připojovacím. Celkem bude na řadu "1-1" 21 vodovodních
přípojek D32, z toho 4 budou vedeny zčásti pod komunikací v chráničce. Řad "1-2" D90 je
napojen na řad "1-1" u č. p. 106 v krajnici komunikaci, pod komunikací bude veden v chráničce.
Na řad "1-2" se napojuje řad "1-4" pomocí T-kusu 80/80. Na řadu "1-2" bude 1 podzemní
hydrant - vzdušník 80/1000 a celkem 2 vodovodní přípojky D32. Řad "1-4" D90 je napojen na
řad "1-2" u č. p.^ 14. Celkem bude osazen 1 podzemní hydrant - kalník 80/1000 a 2 vodovodní
přípojky. Řad "1-3" je napojen na řad "1-1" pomocí T-kusu 80/50 u č. p. 13 v krajnici
komunikace, řad pod komunikací bude v chráničce. Řad "1-3" je D63, bude opatřen 2
proplachovacími soupravami 50/1500 a budou 2 vodovodní přípojky. Řad "2" (shybka) bude
napojen pomocí T-kusu 80/80 na řad "1-1" u č. p. 22 v krajnici komunikace, pod komunikací
bude veden v chráničce. Následně pod vodním tokem bude v chráničce v hloubce 1,5 m pod
dnem koryta. Na řadu "2" bude 1 podzemní hydrant - kalník 80/1500. Ukončení řadu "2" je
zajištěno šoupětem a T-kusem 80/80, kde se ve výhledu napojí IV. etapa 2. část.
Vodovod bude po dokončení IV. etapy 2. části zaokruhován, což umožní rovnoměrnější
rozdělení tlaků v sítí a větší zabezpečení dodávky vody. Potrubí je navrženo z materiálu
PE100RC-SDR11 s modrou integrovanou vrstvou (typ 2). Protlaky jsou řešeny chráničkou z
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PE100RC-SDR11, vodovodní přípojky z PE100-SDR11. Na potrubí budou v chráničce po
vzdálenostech dle výrobce (cca 1,5 m) nasazeny RACI manžety typu I s výškou 15 mm a
kluzné objímky pro D32 s výškou 15 mm. Chránička bude uzavřena koncovými manžetami.
V nejnižších a nejvyšších místech se osadí podzemní hydranty, které budou zajišťovat odkalení
a odvzdušnění řadu. Na řadech s menšími průměry potrubí než D90, funkci plní proplachovací
souprava.
Převedení pitné vody během výstavby není třeba zajišťovat.
Technické podmínky
- Zhotovitel bude při provádění respektovat aktuální technické standardy provozovatele. V
rámci stavby vodovodu bude zajištěna účast technika provozovatele na kontrolních dnech.
- Veškeré manipulace na vodovodní síti mohou provádět oprávnění pracovníci provozující
společnosti. Výjimkou jsou havarijní stavy, které mohou vést ke zhoršení kvality vody,
omezení množství vody a tlaku při případném požáru.
- Doprava, manipulace, ukládání, pokládka a provedení napojení budou prováděny dle
pokynů výrobce potrubí, armatur aj. Při výkopu se bude postupovat proti sklonu potrubí.
- Z důvodu situování trasy v komunikaci bude původní zemina z výkopu nahrazena štěrkodrtí
frakce 0-32 mm, zásyp bude hutněn po výšce 25 cm s minimální mírou hutnění ID=0,85. Pro
uložení vodovodu ve vozovce silnice II/305 musí být únosnost zemní pláně min. Edef,2 = 45
MPa, pod konstrukcí vozovky min. 80 MPa. Počet a provedení zkoušek únosnosti plání dle
stanoviska Správy a údržby silnic, tzn. pro každý příčný překop a při podélném zásahu
každých 100 m. Zásyp výkopu dle TP 146 a skladba konstrukce vozovky dle vzorového
uložení, viz výkres D.3.2. Pro odfrézované asfaltové vrstvy bude dle vyhlášky č. 130/2019
Sb., o kritériích, při jejichž splnění je asfaltová směs vedlejším produktem nebo přestává být
odpadem, provedena analýza včetně zařazení materiálu do kvalitativní třídy. Na základě
analýzy a zařazení rozhodne SÚSPK o způsobu využití, či likvidaci. Do areálu SÚSOK lze
přijmout pouze znovuzískané asfaltové směsi třídy ZAS-T1 a ZAS-T2. Provádění stavebních
prací v silničním pozemku bude probíhat mimo zimní období (1.11. - 31. 03.).
- V prostoru stavby se dle dosavadních poznatků předpokládají archeologické nálezy.
Zhotovitel stavby musí uvažovat se záchranným archeologickým výzkumem.
- Potrubí bude ukládáno do výkopu s urovnanou základovou spárou na pískové lože o tl. 10
cm. Potrubí bude obsypáno štěrkopískem 30 cm nad vrch potrubí v souladu s
technologickými pokyny výrobce potrubí. Výkop musí být při pokládce odvodněný. K potrubí
bude přiložen identifikační vodič CY 6 mm2 (min. 0 3 mm) a na úroveň obsypu se položí
modro-bílá výstražná páska. U každé armatury na trase bude vodič smyčkou vyveden cca
50 cm nad terén a následně volně uložen pod poklop. Tento vodič nebude propojován s
poklopem ani nebude připojován na šrouby armatur.
- Trubky budou dodávány v tyčích, návin je přípustný pouze pro přípojky. Plastové trouby a
tvarovky budou v rámci stavby dodány od jednoho výrobce. Spojování tvarovek a trub bude
svařováním pomocí elektrotvarovek. Zhotovitel musí doložit doklad o certifikaci svářečky
(její pravidelné servisní prohlídky) a platný průkaz svářeče.
- Litinové armatury a tvarovky budou v rámci stavby dodány od jednoho výrobce. Přírubové
spoje budou těsněny plochým těsněním, šrouby a matice z nekorodujícího materiálu (nerez)
ve třídě min. A2. Tlaková třída min. PN16, vnitřní ochrana epoxidová, vnější ochrana
speciální (např. ve výrobě aplikován PE tloušťky 1,8-2,2 mm nebo PUR vtl. 1000 pm na
troubách, pozinkování s bitumenovým nátěrem, speciální ochrana hrdel nebo přírub).
- Hydrant bude proveden jako podzemní dvoučinný (dvojité jištění) s osazením uličního
poklopu a bude mít předřazené šoupě. Armatury budou od stejného výrobce jako případné
teleskopické zemní soupravy. Hydrant se obsype propustným materiálem, např. štěrkem.
- Po uložení vodovodu (řady a přípojky) se provede za přítomnosti provozovatele tlaková
zkouška dle ČSN 75 5911 Tlakové zkoušky vodovodního a závlahového potrubí. Potrubí se
vydezinfikuje, propláchne a odebere se vzorek vody ke stanovení kvality vody podle
vyhlášky č. 252/2004 Sb. v platném znění. Dále se provede kontrola ovladatelnosti armatur
a kontrola funkčnosti identifikačního vodiče.
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Na všechny použité materiály přicházející do styku s pitnou vodou budou zhotovitelem
předloženy doklady o zdravotní nezávadnosti včetně výluhových testů. Nejpozději k
závěrečné kontrolní prohlídce budou hygienické stanici předloženy výsledky krácených
rozborů pitné vody alespoň ze dvou nejvzdálenějších míst od napojení na rozdílných větvích
nového vodovodu.
Před zasypáním potrubí bude provedeno geodetické zaměření (prostorové i výškové)
skutečného provedení stavby a bude předáno provozovateli.
Osazení orientačních tabulek umisťuje zhotovitel na viditelných místech v zastavěném
území na zdi budov nebo na části plotu. Tabulky se umisťují do výše 1,8 až 2,5 m nad terén.
Největší vzdálenost tabulky od armatury v kolmém směru je 20,0 m, v bočním směru 15,0
m. Na tabulce je uvedeno označení armatury a kolmá a boční vzdálenost armatury od
tabulky. Jsou hliníkové, opatřené modrým nebo červeným smaltem mimo fasádu s
protiplechem (nerez). Umisťují se na fasády objektů, připevněné nerezovými vruty nebo
nerezovými šroubky na oplocení (na sloupky), na vývody kalníků, nebo výjimečně se
souhlasem provozovatele vodovodu na orientační tyče. Vzdálenosti armatur se označují v
dm. V místech protlaku pod korytem toku bude trasa vodovodu vyznačena orientačními
tyčemi.

Manipulace a skladování potrubí PE100RC
- Potrubí se vykládá z kamionu jeřábem pomocí textilních třmenů. Pro snadnější manipulaci
při napojování jednotlivých trub doporučujeme potrubí uchytit jedním úvazkem uprostřed
trouby.
- Potrubí v originálním balení je potřeba skládat tak, aby rámy okolo potrubí byly umístěny
nad sebou - max. 3 svazky nad sebou. Volné potrubí lze skládat do výšky 1 m.
- Potrubí je vyrobeno z PE, což je materiál s poměrně velkou tepelnou roztažností. Teplotní
roztažnost potrubí se projevuje zejména u teplot nad 20°C. Problémy mohou nastat
zejména s průhyby na potrubí vlivem většího nahřívání vrchního povrchu v porovnání s
menším nahříváním spodního povrchu uskladněného potrubí. Z těchto důvodů je vhodné co
nejvíce potrubí před instalací chránit proti slunečnímu záření. Pokud to podmínky dovolí, tak
potrubí skladujte v zastřešeném prostoru nebo potrubí alespoň zakryjte světlou plachtou
nebo geotextílii.
- Pokládka potrubí z PE za velmi nízkých teplot je omezena zejména hutnltelností obsypu a
ne vlastnostmi samotného potrubí nebo svaru. Pro dosažení předepsaného stupně hutnění
by se potrubí mělo pokládat do teploty + 5 °C.
- Potrubí musí být před montáží zkontrolováno a konce trub musí být očištěny. Poškozené
díly je nutné vyřadit, řezy musí být provedeny pilou s jemnými zuby nebo řezákem na
plastové trubky. Ostré hrany a nerovnosti dělicích ploch je třeba odstranit vhodným
nástrojem, např. škrabkou.
Zemní práce
- Zemní práce budou prováděny běžnou výkopovou technikou a zemními protlaky
(horizontálními a řízenými). Stěny výkopu a jámy protlaků budou zajištěny pažením proti
sesunutí. Vykopané rýhy a jámy budou paženy zátažným pažením nebo pažícími boxy a to
od hloubky 1,2 m v zastavěném území a od hloubky 1,5 m v nezastavěném území. Zemní
práce budou prováděny v souladu s ČSN 73 3050, EN 1610 a navazujících, prostorová
vedení v souladu s ČSN 73 6005 a s ostatními doplňujícími předpisy.
- V situaci jsou podzemní vedení zakreslena pouze informativně, před zahájením zemních
prací je nutné přizvat správce všech podzemních vedení k jejich přesnému vytyčení a na
stávajícím vedení provést ručně kopané sondy. Zahájení zemních prací v ochranných
pásmech stávajících podzemních sítí bude nahlášeno provozovatelům sítí 15 dní předem.
- Ručně budou prováděny výkopové práce v místech křížení s podzemními vedeními. Při
těsném souběhu nebo křížením s podzemními vedeními bude postupováno v souladu s
požadavky jejich správců.

Č.j. MUVM/033056/2020

-

-

str. 6

Provádění protlaků je předpokládáno horizontálním protlačováním v případě nedostatku
prostoru pro stání techniky a řízenými protlaky v prostorech silnice II. třídy. Startovací a
cílové jámy horizontálních protlaků mají min. půdorysné rozměry 2 x 2 m, pro řízené
protlaky 2 x 2,5 m. Pokud je v jámě situováno napojení vodovodní přípojky nebo jsou
vodovodní přípojky blízko sebe, je jáma zvětšena.
V uvažované lokalitě nebyl v místě výstavby vodovodu proveden podrobný inženýrsko geologický průzkum. Zatřídění těžitelnosti zemin bylo určeno z rešerše archivních prací s
uvažovanou třídou těžitelnosti 3 - 80% a tř. 4 - 20%.

Odvedení vody z rýhy a stabilizování podloží
- Dno výkopu bude suché, odvodněné a bude se jednat o nerozmáčený podklad, kde se
konečné urovnání provede lopatou do požadovaného spádu. Šířka rýhy musí být
dostatečně široká, aby bylo možné potrubí dostatečně zhutnit po obou stranách. U koryta
vodního toku je předpoklad hladiny podzemní vod v hloubce 1,2 m pod terénem. Proto
zhotovitel musí uvažovat s možností zatopení výkopu podzemní vodou a vodu průběžně
odčerpávat do zhotovení obsypu.
Podsyp pod potrubí
- Dno výkopu nesmí být zmrzlé. Případně sníh, led nebo kameny je třeba odstranit před
položením nosného lože. Před pokládkou potrubí bude lože zhutněno, následně je nutné
pod hrdly vytvořit jamky. Před započetím obsypávání potrubí se ručně napěchuje obsypový
materiál pod potrubí.
Obsyp potrubí
- Obsyp se provede po vrstvách max. tloušťky 0,3 m v případě mechanického hutnění, po
0,15 m v případě ručního hutnění. Hutnění bude provedeno na 95% PS nebo na min.
ulehlost Id 0,85. Obsypový materiál se nesmí vyklápět přímo na potrubí, ale zahazovat
opatrně. Pro obsyp se doporučuje používat výhradně kvalitní nesoudržný materiál o
smíšené frakci 0-20 mm (písek, štěrkopísek, lomová výsevka), navržená frakce 0-8 mm. Při
používání lomové výsevky je nutné, aby obsahovala i jemnou frakci pro snadnější hutnění,
ideální je např. frakce 0-8 mm. Maximální frakce u drceného kameniva je 16 mm, tím by se
mělo zamezit výskytu zrn větších než 20 mm, což je maximální přípustná velikost drceného
kameniva. Obsypový materiál viz vzorové řezy. Hutnění se do výšky 0,3 m nad vrchol
potrubí provádí lehkým hutnicím strojem (hmotnost do 100 kg).
Zásyp potrubí:
- Zásyp se provede po vrstvách max. tloušťky 0,3 m s požadavkem na zhutnění 95% PS
nebo indexu ulehlosti Id 0,85. Hutnění se do výšky 1 m nad vrchol potrubí provádí střední
hutnicím strojem (hmotnost do 300 kg). Těžká hutnící technika se používá až od 1 m nad
potrubím. Při obsypu, zásypu a hutnění obsypu nesmí nastat výškové ani směrové vybočení
stoky z původní polohy.
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Umístění stavby na pozemku:
- Stavba bude na pozemku umístěna podle situace stavby č. výkresu C.2. – Katastrální
situační výkres v měřítku 1:500 předložené projektové dokumentace pro společné územní a
stavební povolení, kterou vypracoval VHRoušar, s.r.o., Rybitví 294, 53354 Rybitví, IČO
05968551, autorizace Ing. Ladislav Roušar, Ph.D., ČKAIT 0701532, v měsíci březen 2020.
- Stavba bude umístěna na pozemku na pozemku st. p. 106, 33, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42,
44/1, 45, 46, 47, 48, 50, 52, 53/1, 54/1, 54/3, 56, 57, parc. č. 37, 39, 67, 10/1, 10/4, 29/2,
49/1, 672/1, 672/29, 672/36, 672/46, 672/41, 672/8, 747/5, 747/7 v katastrálním území
Stradouň, dle výkresu C.2. – Katastrální situační výkres v měřítku 1:500, který je přílohou
tohoto rozhodnutí.
Vymezení území dotčeného vlivy stavby:
- Stavbou bude dotčen pozemek pozemku st. p. 106, 33, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 44/1, 45,
46, 47, 48, 50, 52, 53/1, 54/1, 54/3, 56, 57, parc. č. 37, 39, 67, 10/1, 10/4, 29/2, 49/1, 672/1,
672/29, 672/36, 672/46, 672/41, 672/8, 747/5, 747/7 v katastrálním území Stradouň. Stavba
nemá vliv na využití sousedních pozemků a staveb na nich.
Vymezení pozemků pro stavbu:
-

II.
1.

Pozemek pozemku st. p. 106, 33, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 44/1, 45, 46, 47, 48, 50, 52,
53/1, 54/1, 54/3, 56, 57, parc. č. 37, 39, 67, 10/1, 10/4, 29/2, 49/1, 672/1, 672/29, 672/36,
672/46, 672/41, 672/8, 747/5, 747/7 v katastrálním území Stradouň. 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 podmínky pro umístění a provedení stavby:
Stavba bude provedena podle projektové dokumentace, kterou vypracoval VHRoušar,
s.r.o., Rybitví 294, 53354 Rybitví, IČO 05968551, autorizace Ing. Ladislav Roušar, Ph.D.,
ČKAIT 0701532, v měsíci březen 2020; případné změny nesmí být provedeny bez
předchozího povolení vodoprávního úřadu.
2. Budou dodrženy podmínky společnosti uvedené ve stanovisku Česká telekomunikační
infrastruktura a.s., ze dne 24.9.2019, č.j. 755218/19:
a) 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.
b) Bod (III) - Stavebník a/nebo Žadatel, je-li Stavebníkem je povinen řídit se Všeobecnými
podmínkami ochrany SEK, které jsou nedílnou součásti Vyjádření.
3. Budou dodrženy podmínky Souhlasu s umístěním stavby a prováděním stavebních činností
v ochranném pásmu elektrického zařízení společnosti ČEZ Distribuce, a.s. ze dne
11.10.2019, č.j. 1105798028:
a) Podmínkou pro zahájení činnosti v ochranném pásmu je platné „Sdělení o existenci
energetického zařízení v majetku společnosti ČEZ Distribuce, a. s.“, v daném zájmovém

Č.j. MUVM/033056/2020

str. 8

území. (Informace o existenci sítí (o přibližném průběhu tras průběhu sítí a poloze
zařízení) společnosti ČEZ Distribuce, a. s. a ČEZ ICT Services, a. s. získáte na webové
aplikaci na adrese https://aeopoital, CBzdistribuce.cz/aeoportal/ která umožňuje získat
přístup k datům společností ČEZ Distribuce, a. s„ a ČEZ ICT Services, a. s.)
b) Podmínkou pro zahájení činnosti v ochranném pásmu je vytyčení podzemních vedení
prostřednictvím Zákaznické linky 800 850 860.
c) Souběhy a křižovatky s elektrickými vedeními musi být provedeny v souladu s platnými
normami a předpisy, zejména s ČSN EN 50110-1, ČSN EN 50423-3, PNE 33 0000-6 a
PNE 33 3301, ČSN EN 50341-3 pro venkovní vedení VN, ČSN 33 2000-5-52 a PNE 34
1050 pro kabelová vedení a ČSN 73 6005 o prostorovém uspořádání sítí technického
vybavení.
d) Stavbou nesmí dojít k znesnadnění přístupu k zařízení distribuční soustavy. V době
výstavby a po jejím dokončení musí být pro pracovníky a vozidla spol. GEZ Distribuce,
a. s., zajištěn přístup k zařízení distribuční soustavy. Umístěním stavby nesmí dojít ke
ztížení přístupu pracovníků námi pověřených firem k našemu zařízení. Přistup k zařízení
distribuční soustavy požadujeme zajistit následujícím způsobem:
• Podél nadzemního vedení VN bude zajištěn volný průjezdný pruh pozemků, popř. k
jednotlivým podpěrným bodům vedení (sloupům) bude zajištěn volný průjezdný pruh
pozemků (musí být umožněn vjezd nákladních vozidel).
• K el. stanicím bude zajištěn volný průjezdný pruh pozemků (musí být umožněn vjezd
nákladních vozidel).
• K podzemnímu vedení a kabelovým skříním bude zajištěn přístup.
• (V ochranném pásmu je podle §46 Ochranná pásma, Zákona č, 458/2000 Sb. (v
platném znění) zakázáno provádět činnosti, které by znemožňovaly nebo podstatně
znesnadňovaly přístup k zařízení distribuční soustavy (zejména zřizovat oplocení,
které by znemožnilo jeho obsluhu).)
e) Souběh inženýrských sítí s venkovním elektrickým vedením VN - trasa vodovodu
nebude umístěna blíže než 4 metry od svislé roviny vedené po obou stranách vedení ve
vodorovné vzdálenosti měřené kolmo na vedení (měřeno od krajních vodičů
nadzemního vedení VN). Křížení inženýrských sítí s venkovním elektrickým vedením VN
- trasa vodovodu nebude umístěna blíže než 4 metry od nejbližšího tělesa stožáru nebo
sloupu.
f) Trasa vodovodu nebude umístěna blíže než 7 metrů od konstrukcí nebo vnějšího pláště
stožárových a sloupových el. stanic (ve všech směrech).
g) Pod nadzemním vedením nesmí být realizována skládka materiálu či zeminy.
h) Nad trasou podzemních vedení nesmí být realizována skládka materiálu či zeminy.
i) V prostoru podpěrných bodů nadzemních vedení nesmí dojít k odtěžení zeminy, popř. k
navršení zeminy.
j) V prostoru ochranného pásma podzemního vedení nesmí dojit k trvalému odtěžení
zeminy, popř. k navršení zeminy. V případě změny nivelety terénu požadujeme, aby
stavebník zajistil min. krytí kabelových vedení dle ČSN 73 6005.
k) Při realizaci stavby nesmí dojít v žádném případě k nebezpečnému přiblížení osob, věcí,
zařízení nebo mechanismů a strojů k živým částem pod napětím tj. musí být dodržena
minimální vzdálenost 2 m od vodičů dle ČSN EN 50110-1. V případě, že nebude možné
tuto vzdálenost dodržet, je žadatel povinen požádat o vypnutí předmětného vedení.
l) Musí být dodrženy Podmínky pro práce v ochranných pásmech vedení, které jsou
přílohou tohoto souhlasu.
m) Jakákoliv poškození nebo mimořádné události, způsobené na elektrickém zařízení
stavebníkem, musí být neprodleně oznámeny na poruchovou linku 800 850 860.
n) Tento souhlas se nevztahuje na zařízení ČEZ ICT Services, a, s.
4. Budou dodrženy podmínky stanoviska GridServices, s.r.o., ze dne 27.9.2019, č.j.:
5002003774:
a) Pro realizaci stavby stanovujeme tyto podmínky:
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Křížení a souběh vodovodu s plynárenským zařízením a plynovodními přípojkami
(dále jen PZ) musí být v souladu s ČSN 73 6005, tab. 1 a 2.
• Obrysy vodovodních šachet budou umístěny minimálně 500 mm od obrysu PZ.
• Ke křížení vodovodního potrubí s PZ může dojít v minimální vzdálenosti 150 mm.
• K souběhu vodovodního potrubí s PZ může dojít v minimální vzdálenosti 500 mm.
• Při křížení PZ z materiálu PE bude provedena kontrola funkčnosti signalizačního
vodiče.
• Pokud realizace stavby vyvolá výškovou nebo směrovou úpravu trasy PZ, bude toto
posuzováno jako přeložka. Náklady budou hrazeny investorem stavby.
• Úhel křížení PZ s vodovodním potrubím bude 90°, nelze-li tento úhel v
odůvodněných případech dodržet, může být úhel křížení menší, nejméně však 60".
Při realizaci stavby je nutno dodržovat veškerá pravidla stanovená pro práce v
ochranném pásmu (OP) plynárenského zařízení a plynovodních přípojek, které činí 1 m
na každou stranu měřeno kolmo od obrysu plynovodu a přípojek. V tomto pásmu nesmí
být umísťovány žádné nadzemní stavby, prováděna skládka materiálu a výšková úprava
terénu. Veškeré stavební práce budou prováděny v OP výhradně ručním způsobem a
musí být vykonávány tak, aby v žádném případě nenarušily bezpečný provoz uvedených
plynárenských zařízení a plynovodních přípojek.
Případné dočasné zařízení staveniště (maringotky, mobilní buňky atd.) umístit min. 1 m
od STL plynovodu a přípojek.
Za přítomnosti pracovníka GridServices, s.r.o. bude provedena kontrola splnění
podmínek stanovených tímto stanoviskem
Při realizací uvedené stavby budou dodrženy podmínky pro provádění stavební činnosti:
• Za stavební činností se pro účely tohoto stanoviska považují všechny činnosti
prováděné v ochranném pásmu plynárenského zařízení a plynovodních přípojek
(tzn. i bezvýkopové technologie a terénní úpravy) a činnosti mimo ochranné pásmo,
pokud by takové činnosti mohly ohrozit bezpečnost a spolehlivost plynárenského
zařízení a plynovodních přípojek (např. trhací práce, sesuvy půdy, vibrace, apod.).
• Stavební činnosti je možné realizovat pouze při dodržení podmínek stanovených v
tomto stanovisku. Nebudou-li tyto podmínky dodrženy, budou stavební činnosti,
považovány dle § 68 zákona č.458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů za
činnost bez našeho předchozího souhlasu. Při každé změně projektu nebo stavby
(zejména trasy navrhovaných inženýrských sítí) je nutné požádat o nové stanovisko
k této změně.
• Před zahájením stavební činnosti bude provedeno vytyčení trasy a přesné určení
uložení plynárenského zařízení a plynovodních přípojek. Vytyčení trasy provede
příslušná provozní oblast (formulář a kontakt naleznete na www. gridservices.cz
nebo NONSTOP zákaznická linka 800 11 33 55). Při žádosti uvede žadatel naši
značku (číslo jednací) uvedenou v úvodu tohoto stanoviska. O provedeném vytyčení
trasy bude sepsán protokol. Přesné určení uložení plynárenského zařízení a
plynovodních přípojek je povinen provést stavebník na svůj náklad. Bez vytyčení
trasy a přesného určení uložení plynárenského zařízení a plynovodních přípojek
stavebníkem nesmí být vlastní stavební činnosti zahájeny. Vytyčení plynárenského
zařízení a plynovodních přípojek považujeme za zahájení stavební činnosti.
• Bude dodržena mj. ČSN 73 6005, TPG 702 04, zákon č.458/2000 Sb. ve znění
pozdějších předpisů, případně další předpisy související s uvedenou stavbou.
• Pracovníci provádějící stavební činnosti budou prokazatelně seznámeni s polohou
plynárenského zařízení a plynovodních přípojek, rozsahem ochranného pásma a
těmito podmínkami.
• Při provádění stavební činnosti, vč. přesného určení uložení plynárenského zařízení
je stavebník povinen učinit taková opatření, aby nedošlo k poškození plynárenského
zařízení a plynovodních přípojek nebo ovlivnění jejích bezpečností a spolehlivosti
•

b)

c)
d)
e)
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provozu. Nebude použito nevhodného nářadí, zemina bude těžena pouze ručně bez
použití pneumatických, elektrických, bateriových a motorových nářadí.
• Odkryté plynárenské zařízení a plynovodní přípojky budou v průběhu nebo při
přerušení stavební činnosti řádně zabezpečeny proti jejich poškození.
• V případě použití bezvýkopových technologií (např. protlaku) bude před zahájením
stavební činností provedeno úplné obnažení plynárenského zařízení a plynovodních
přípojek v místě křížení na náklady stavebníka. V případě, že nebude tato podmínka
dodržena, nesmí být použita bezvýkopová technologie.
• Stavebník je povinen neprodleně oznámit každé i sebemenší poškození
plynárenského zařízení nebo plynovodních přípojek (vč. izolace, signalizačního
vodiče, výstražné fólie atd.) na telefon 1239.
• Před provedením zásypu výkopu bude provedena kontrola dodržení podmínek
stanovených pro stavební činnosti, kontrola plynárenského zařízení a plynovodních
přípojek. Kontrolu provede příslušná provozní oblast (formulář a kontakt naleznete
na www.gridservices.cz nebo NONSTOP zákaznická linka 800 11 33 55). Při žádosti
uvede žadatel naši značku (číslo jednací) uvedenou v úvodu tohoto stanoviska.
Povinnost kontroly se vztahuje i na plynárenské zařízení, které nebylo odhaleno. O
provedené kontrole bude sepsán protokol. Bez provedené kontroly nesmí být
plynárenské zařízení a plynovodní přípojky zasypány. V případě, že nebudou
dodrženy výše uvedené podmínky, je stavebník povinen na základě výzvy
provozovatele plynárenského zařízení a plynovodních přípojek, nebo jeho zástupce
doložit průkaznou dokumentaci o nepoškození plynárenského zařízení a
plynovodních přípojek během výstavby nebo provést na své náklady kontrolní sondy
v místě styku stavby s plynárenským zařízením a plynovodními přípojkami.
• Plynárenské zařízení a plynovodní přípojky budou před zásypem výkopu řádně
podsypány a obsypány těženým pískem, bude provedeno zhutnění a bude osazena
výstražná fólie žluté barvy, vše v souladu s ČSN EN 12007-1 -4, TPG 702 01, TPG
702 04.
• Neprodleně po skončení stavební činnosti budou řádně osazeny všechny poklopy a
nadzemní prvky plynárenského zařízení a plynovodních přípojek.
• Poklopy uzávěrů a ostatních armatur na plynárenském zařízení a plynovodních
přípojkách, vč. hlavních uzávěrů plynu (HUP) na odběrném plynovém zařízení
udržovat stále přístupné a funkční po celou dobu trvání stavební činnosti.
• Případné zřizování staveniště, skladování materiálů, stavebních strojů apod. bude
realizováno mimo ochranné pásmo plynárenského zařízení a plynovodních přípojek
(není-li ve stanovisku uvedeno jinak).
• Bude zachována hloubka uložení plynárenského zařízení a plynovodních přípojek
(není-li ve stanovisku uvedeno jinak).
• Při použití nákladních vozidel, stavebních strojů a mechanismů zabezpečit případný
přejezd přes plynárenské zařízení a plynovodní přípojky uložením panelů v místě
přejezdu plynárenského zařízení.
5. Budou dodrženy podmínky koordinovaného stanoviska Městského úřadu Vysoké Mýto,
odbor životního prostředí ze dne 4.11.2019, č.j.: MUVM/33803/2019/OŽP-2.
6. Budou dodrženy podmínky stanoviska Regionálního muzea ve Vysoké Mýtě, ze dne
24.9.2019, č.j. 4.42-731/2019.
a) Bude proveden záchranný archeologický průzkum.
7. Budou dodrženy podmínky závazného stanoviska Krajské hygienické stanice Pardubického
kraje ze dne 9.10.2019, č.j.: KHSPA 17445/2019/HOK-UO:
a) Před uvedením stavby vodovodu do provozu bude předložen seznam všech použitých
materiálů, které přicházejí do styku s pitnou vodou spolu s výluhovými testy na tyto
materiály.
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b) Nejpozději při závěrečné kontrolní prohlídce budou předloženy výsledky krácených
rozborů pitné vody alespoň ze dvou nejvzdálenějších míst od místa napojení na
rozdílných větvích nového vodovodu.
8.

Budou dodrženy podmínky souhlasu ke zvláštnímu užívání silnice Správa a údržba silnic
Pardubického kraje ze dne 8.11.2019, č.j. SUSPK/9209/2019:
a) K umístění infrastruktury v silnici II. třídy musí být vydáno rozhodnutí příslušného
silničního správního úřadu ke zvláštnímu užívání silnice - umístění inženýrské sítě (§ 25
zákona č. 13/1997 Sb.)
b) 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.
c) Provádění stavebních prací v silničním pozemku bude probíhat mimo zimní období
(01.11. – 31.03.)
d) Před zahájením stavebních prací bude mezí 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 Chrudimi).
e) Investor stavby musí počítat s náklady na stavební práce i materiál (předem vrtné sondy
na zjištění konstrukce vozovky na náklady investora atd.).
f)

Zásyp rýh bude proveden dle platných Technických podmínek TP 146 - viz příloha
schéma uložení inženýrské sítě - konstrukce vozovky Povolování a provádění výkopů a
zásypů rýh pro inženýrské sítě ve vozovká ch pozemních komunikací Ministerstva
dopravy České republiky (či. 6 Zásypy výkopů a rýh, bod 4) zeminami odpovídajícími
svým složením nestmeleným materiálům dle ČSN 73 6126-1

g) Živičný kryt vozovky musí být proříznut, aby nedošlo k olamování okrajů.
h) Musí být zajištěno řádné 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.
i)

Při výskytu kaluží na vozovce, bude na náklady investora provedena obnova obrusné
vrstvy v příslušném sklonu a takové opatření, které tuto závadu odstraní.

j)

V případě, že uložením zařízení (kanalizačního řadu, vodovodu, domovní přípojky,
uzávěru, hrnku, kanalizačního poklopu) do tělesa pozemní komunikace vznikne v době
jeho užívání/provozování dopravní závada ((poklesy tělesa vozovky v prostoru nad tímto
zařízením (kanalizační řad, vodovod, domovní přípojky, uzávěr, hrnek, kanalizační
poklop) o více než 10 mm)) provede vlastník uloženého zařízení (kanalizačního řadu,
vodovodu, domovní přípojky, uzávěru, hrnku, kanalizačního poklopu) na základě výzvy a
pokynů správce pozemní komunikace neprodleně odstranění vzniklé dopravní závady,
totéž platí i v případě, když dojde k poškození uloženého zařízení (nezpůsobeného
vlastníkem/správcem pozemní komunikace).

k) Na znovu získané asfaltové směsi (ZAS), získané z odfrézovanvch asfaltových vrstev,
musí bvt dle vyhlášky č. 130/ 2019 Sb. provedena analýza včetně zařazení tohoto
materiálu do příslušné kvalitativní třídy. Na základě provedené analýzy a zařazení do
kvalitativní třídy rozhodne SÚS Pk o způsobu využití, či likvidaci příslušné konstrukční
vrstvy na náklady investora. Do areálu SÚS Pk lze přijmout pouze znovuzískanou
asfaltovou směs třídv ZÁŠ¬TI a ZAS-T2.
l)

Vytěžený a stavební materiál bude ukládán mimo silnici.

m) Nebude dotčeno svislé dopravní značení a ostatní silniční příslušenství. Zasáhne-li
výsprava krytu vozovky do vodorovného dopravního značení, musí být obnoveno, na
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základě pokynů správce pozemní komunikace (vedoucí cestmistrovství Luže nebo
pracovník oddělení majetkové správy) na náklady investora stavby.
n) 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 SUS Pk) a za případné škody vzniklé vinou vad vzniklých po dobu záruční
doby.
o) Držitel souhlasu zajistí místo zvláštního užívání silnice po celou dobu do předání zpět
SÚS Pk dle potřeby dopravním značením projednaným s Policií ČR Dl Chrudimi a
silničním správním úřadem.
p) TERMÍN DEFINITIVNÍ OPRAVY VOZOVKY: do termínu uvedeného v rozhodnutí
příslušného silničního správního úřadu, o povolení zvláštního užívání silnice pro
provádění stavebních prací. Před obnovením provozu po místě zvláštního užívání silnice
bude provedena provizorní oprava výkopu dle TP č. 146 MD ČR (bez rozšíření a pásky,
asfaltovou obalovanou směsí v tloušťce 6 cm).
q) Dále bude postupováno v souladu se zákonem č. 13/1997 Sb., o pozemních
komunikacích a vyhláškou č. 104/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
r) Umístěná inženýrská síť zůstane ve vlastnictví investora.
s) Hutnící zkouška bude provedena na každém příčném překopu a při podélném zásahu
každých 100,0 m, místo dané zkoušky bude projednáno s pracovníkem SÚSPk.
9.

Budou dodrženy podmínky uvedené ve stanovisku Povodí Labe, s. p., ze dne 10.10.2019,
č.j. PLa/2019/041554:
a) Stavba bude provedena v souladu s ČSN 75 2130 Křížení a souběhy vodních toků s
dráhami, pozemními komunikacemi a vedeními.
b) Zahájení stavby požadujeme písemně oznámit s týdenním předstihem našemu závodu v
Pardubicích (Cihelna 135, @ 466 868 248, 721 622 297, p. Janovský). Po ukončení
stavby požadujeme přizvat k odsouhlasení provedených prací
c) Nejdéle pří kolaudačním řízení požadujeme našemu závodu v Pardubicích (viz výše
uvedený kontakt) předložit geodetické zaměření stavby (směrové i výškové).
d) Vodovod požadujeme zabezpečit tak, aby mohl správce toku pojíždět v korytě vodoteče
a po březích těžkou mechanizaci (25t) bez omezení.
e) Vedení vodovodu požadujeme na místě přechodu vodoteče označit příslušnými tyčemi.
f)

Upozorňujeme, že celá stavba zůstane v majetku a správě investora.

10. K závěrečné kontrolní prohlídce budou předloženy protokoly správců sítí o převzetí
obnažených kabelových vedení před jejich záhozem.
11. Stavba bude provedena právnickou nebo fyzickou osobou oprávněnou k provádění
příslušných stavebních prací jako předmětu své činnosti.
12. Stavebník oznámí vodoprávnímu úřadu termín zahájení stavby, název a sídlo stavebního
podnikatele, který bude stavbu provádět.
13. 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.
14. Při stavbě vodního díla budou dodržena ustanovení vyhlášky č. 590/2002 Sb., o
technických požadavcích pro vodní díla, v platném znění.
15. Společné povolení platí 2 roky ode dne nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.
16. Stavba bude dokončena do 5 let ode dne nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.
17. Stavba může být užívána pouze na základě kolaudačního souhlasu
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Účastníci řízení, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:
Obec Stradouň, Stradouň č.p. 98, 538 63 Stradouň
Vincent Danko, nar. 14.1.1971, Stradouň č.p. 13, 538 63 Stradouň
Iveta Danko, nar. 20.6.1975, Stradouň č.p. 13, 538 63 Stradouň
Eva Hermannová, nar. 4.3.1970, Stradouň č.p. 80, 538 63 Stradouň
Jakub Lustig, nar. 7.2.2005, Stradouň č.p. 28, 538 63 Stradouň
Tereza Lustigová, nar. 29.5.2010, Stradouň č.p. 28, 538 63 Stradouň
Olga Korečková, nar. 4.1.1945, Kozojedy č.p. 73, 537 01 Lány-Kozojedy
Jana Pondělíčková, nar. 25.4.1983, Stradouň č.p. 19, 538 63 Stradouň
Emanuel Pondělíček, nar. 3.2.1983, Stradouň č.p. 19, 538 63 Stradouň
Miloslav Hašek, nar. 10.9.1967, Stradouň č.p. 10, 538 63 Stradouň
Správa a údržba silnic Pardubického kraje, Doubravice č.p. 98, 533 53 PardubiceDoubravice
Lukáš Zamiška, nar. 13.9.1972, Stradouň č.p. 109, 538 63 Stradouň
Petra Andrlová, nar. 8.5.1977, Slov. nár. povstání č.p. 628, 566 01 Vysoké MýtoLitomyšlské Předměstí
Marie Bečičková, nar. 29.3.1932, Stradouň č.p. 35, 538 63 Stradouň
Dagmar Bečičková, nar. 20.12.1964, Stradouň č.p. 35, 538 63 Stradouň
Jiří Bohatec, nar. 6.6.1966, Stradouň č.p. 81, 538 63 Stradouň
Iva Bohatcová, nar. 21.7.1970, Stradouň č.p. 81, 538 63 Stradouň
Vlasta Nudzíková, nar. 25.6.1970, Stradouň č.p. 70, 538 63 Stradouň
Mgr. Monika Nevřalová, nar. 2.8.1987, Pod Vinicí č.p. 2844, 530 02 Pardubice-Zelené
Předměstí
Monika Šubrtová, nar. 24.8.1965, Žitná č.p. 2601, 530 02 Pardubice-Zelené Předměstí
Ing. et Ing. Klára Mikulová, nar. 14.2.1989, Žitná č.p. 2601, 530 02 Pardubice-Zelené
Předměstí
Jitka Vaňousová, nar. 19.6.1960, Stradouň č.p. 14, 538 63 Stradouň
Jana Máslová, nar. 18.12.1954, Lipiny č.p. 31, 517 31 Bolehošť-Lipiny
Lada Cimburková, nar. 31.12.1977, Stradouň č.p. 9, 538 63 Stradouň
Zdeněk Pejcha, nar. 12.9.1959, Stradouň č.p. 23, 538 63 Stradouň
Věra Koňariková, nar. 15.5.1964, Felberova č.p. 674/10, 568 02 Svitavy-Lány
Tomáš Hanzl, nar. 26.11.1980, Stradouň č.p. 22, 538 63 Stradouň
Josef Fulík, nar. 30.4.1966, Pernerova č.p. 400, 565 01 Choceň
Jaromír Jirsák, nar. 17.3.1953, Stradouň č.p. 20, 538 63 Stradouň
Miloslav Jirsák, nar. 2.12.1949, Stradouň č.p. 45, 538 63 Stradouň
Ing. Olga Haškovcová, nar. 6.7.1953, Dušníky č.p. 102, 413 01 Dušníky
Bohuslava Šafránková, nar. 6.1.1958, Stradouň č.p. 16, 538 63 Stradouň
Ing. Elena Hladíková, nar. 10.5.1949, Erno Košťála č.p. 957, 530 12 Pardubice-Studánka
Jiří Hendrych, nar. 2.1.1947, Pejevové č.p. 3129/20, 143 00 Praha-Modřany
Jana Hendrychová, nar. 21.4.1949, Stradouň č.p. 106, 538 63 Stradouň
Michal Berka, nar. 3.1.1992, K Zámečku č.p. 6, 530 03 Pardubice-Pardubičky
Eva Berková, nar. 7.3.1970, K Zámečku č.p. 6, 530 03 Pardubice-Pardubičky
Miluška Jiroutová, nar. 21.2.1957, Týnišťko č.p. 54, 566 01 Týnišťko
Jana Bartoňová, nar. 22.10.1964, Stradouň č.p. 11, 538 63 Stradouň
OBEC VRACLAV, Vraclav č.p. 66, 565 42 Vraclav
CETIN a.s., Českomoravská č.p. 2510/19, 190 00 Praha 9
ČEZ Distribuce, a. s., Teplická č.p. 874/8, 405 02 Děčín-Děčín IV-Podmokly
GridServices, s.r.o., Plynárenská č.p. 499/1, 602 00 Brno-Zábrdovice

Odůvodnění:
Dne 23.3.2020 podal žadatel žádost o vydání společného povolení. Předmětem povolení je
výstavba vodovodního řadu v obci Stradouň. Uvedeným dnem bylo zahájeno společné řízení.
Vodoprávní úřad oznámil zahájení společného řízení známým účastníkům řízení, veřejnosti a
dotčeným orgánům. Současně podle ustanovení § 112 odst. 2 stavebního zákona upustil od
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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 15 dnů od
doručení tohoto oznámení mohou účastníci řízení uplatnit své námitky a dotčené orgány svá
závazná stanoviska.
Projektovou dokumentaci vypracoval VHRoušar, s.r.o., Rybitví 294, 53354 Rybitví, IČO
05968551, autorizace Ing. Ladislav Roušar, Ph.D., ČKAIT 0701532, v měsíci březen 2020.
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.
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/021897/2020 ze dne 7.4.2020 v termínu do 20.5.2020). 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.
Z hlediska zájmů daných § 23a vodního zákona, platným Národním plánem povodí Labe a
Plánem dílčího povodí Horního a středního Labe (§ 24 až 26 vodního zákona) je předmětný
záměr 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.
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.
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Účastníci řízení - další dotčené osoby:
Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním pozemkům:
st. p. 55, 43, 44/2, 49, 58, 159, 59/1, 31, 98, 99, 113, 59/2, 51, 100, 53/2, 53/3, 54/2,
parc. č. 35/6, 38, 672/57, 8/2, 29/1, 30, 698, 716, 51/1, 711, 49/2, 49/3, 10/2, 672/2,
739/10, 739/43, 768, 33/2, 61, 739/12, 739/21, 759, 672/27, 777, 778, 8/1, 10/5, 13, 65,
123, 484/1, 484/5, 584/2, 670/13, 670/22, 672/3, 672/11, 672/13, 672/16, 672/18,
672/19, 672/50, 672/55, 672/56, 688, 689/2, 718/1, 740, 453/1, 453/2, 462/1, 462/2,
463/1, 463/2, 464/52, 464/53, 464/54, 472/1, 472/2, 473/1, 473/2, 482/1, 482/2, 484/6,
496/1, 496/2, 499, 500, 501/1, 511/2, 512/1, 512/2, 517/1, 517/2, 535/1, 535/6, 536,
539/2, 539/3, 540/4, 540/6, 747/6, 59, 739/11, 739/13, 739/15, 64, 739/1, 12, 23, 18/1,
19/1, 19/2, 696/1, 701, 33/1, 34/1, 702, 41, 46/1, 710, 709 v katastrálním území
Stradouň, parc. č. 2642, 2643 v katastrálním území Vraclav
Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním stavbám:
Stradouň č.p. 80, č.p. 28, č.p. 107, č.p. 19, č.p. 10, č.p. 9, č.p. 9, č.p. 36, č.p. 96, č.p.
105, č.p. 99 a č.p. 106
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).
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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.
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
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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.
Obdrží:
Účastníci řízení podle § 27 odst. 1 správního řádu a § 109 stavebního zákona (IDDS,
dodejky)
Obec Stradouň, IDDS: y64b7vt
Účastníci řízení podle § 27 ods. 2 správního řádu (IDDS, dodejky)
Vincent Danko, Stradouň č.p. 13, 538 63 Chroustovice
Iveta Danko, Stradouň č.p. 13, 538 63 Chroustovice
Eva Hermannová, Stradouň č.p. 80, 538 63 Chroustovice
Jakub Lustig, Stradouň č.p. 28, 538 63 Chroustovice
Tereza Lustigová, Stradouň č.p. 28, 538 63 Chroustovice
Olga Korečková, Kozojedy č.p. 73, Lány, 537 01 Chrudim 1
Jana Pondělíčková, Stradouň č.p. 19, 538 63 Chroustovice
Emanuel Pondělíček, Stradouň č.p. 19, 538 63 Chroustovice
Miloslav Hašek, Stradouň č.p. 10, 538 63 Chroustovice
Správa a údržba silnic Pardubického kraje, IDDS: ffhk8fq
Lukáš Zamiška, Stradouň č.p. 109, 538 63 Chroustovice
Petra Andrlová, Slov. nár. povstání č.p. 628, Litomyšlské Předměstí, 566 01 Vysoké Mýto
Marie Bečičková, Stradouň č.p. 35, 538 63 Chroustovice
Dagmar Bečičková, Stradouň č.p. 35, 538 63 Chroustovice
Jiří Bohatec, Stradouň č.p. 81, 538 63 Chroustovice
Iva Bohatcová, Stradouň č.p. 81, 538 63 Chroustovice
Vlasta Nudzíková, Stradouň č.p. 70, 538 63 Chroustovice
Mgr. Monika Nevřalová, Pod Vinicí č.p. 2844, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice 2
Monika Šubrtová, Žitná č.p. 2601, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice 2
Ing. et Ing. Klára Mikulová, IDDS: eqwfrsu
Jitka Vaňousová, Stradouň č.p. 14, 538 63 Chroustovice
Jana Máslová, Lipiny č.p. 31, 517 31 Bolehošť
Lada Cimburková, Stradouň č.p. 9, 538 63 Chroustovice
Zdeněk Pejcha, Stradouň č.p. 23, 538 63 Chroustovice
Věra Koňariková, Felberova č.p. 674/10, Lány, 568 02 Svitavy 2
Tomáš Hanzl, Stradouň č.p. 22, 538 63 Chroustovice
Josef Fulík, Pernerova č.p. 400, 565 01 Choceň 1
Jaromír Jirsák, Stradouň č.p. 20, 538 63 Chroustovice
Miloslav Jirsák, Stradouň č.p. 45, 538 63 Chroustovice
Ing. Olga Haškovcová, Dušníky č.p. 102, 413 01 Roudnice nad Labem
Bohuslava Šafránková, Stradouň č.p. 16, 538 63 Chroustovice
Ing. Elena Hladíková, Erno Košťála č.p. 957, Studánka, 530 12 Pardubice 12
Jiří Hendrych, Pejevové č.p. 3129/20, Praha 4-Modřany, 143 00 Praha 412
Jana Hendrychová, Stradouň č.p. 106, 538 63 Chroustovice
Michal Berka, K Zámečku č.p. 6, Pardubičky, 530 03 Pardubice 3
Eva Berková, K Zámečku č.p. 6, Pardubičky, 530 03 Pardubice 3
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Miluška Jiroutová, Týnišťko č.p. 54, 566 01 Vysoké Mýto
Jana Bartoňová, Stradouň č.p. 11, 538 63 Chroustovice
OBEC VRACLAV, IDDS: jcma9rm
CETIN a.s., IDDS: qa7425t
ČEZ Distribuce, a. s., IDDS: v95uqfy
GridServices, s.r.o., IDDS: jnnyjs6
Účastníci řízení podle § 27 ods. 2 správního řádu (veřejnou vyhláškou)
Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním pozemkům:
st. p. 55, 43, 44/2, 49, 58, 159, 59/1, 31, 98, 99, 113, 59/2, 51, 100, 53/2, 53/3, 54/2,
parc. č. 35/6, 38, 672/57, 8/2, 29/1, 30, 698, 716, 51/1, 711, 49/2, 49/3, 10/2, 672/2,
739/10, 739/43, 768, 33/2, 61, 739/12, 739/21, 759, 672/27, 777, 778, 8/1, 10/5, 13, 65,
123, 484/1, 484/5, 584/2, 670/13, 670/22, 672/3, 672/11, 672/13, 672/16, 672/18,
672/19, 672/50, 672/55, 672/56, 688, 689/2, 718/1, 740, 453/1, 453/2, 462/1, 462/2,
463/1, 463/2, 464/52, 464/53, 464/54, 472/1, 472/2, 473/1, 473/2, 482/1, 482/2, 484/6,
496/1, 496/2, 499, 500, 501/1, 511/2, 512/1, 512/2, 517/1, 517/2, 535/1, 535/6, 536,
539/2, 539/3, 540/4, 540/6, 747/6, 59, 739/11, 739/13, 739/15, 64, 739/1, 12, 23, 18/1,
19/1, 19/2, 696/1, 701, 33/1, 34/1, 702, 41, 46/1, 710, 709 v katastrálním území
Stradouň, parc. č. 2642, 2643 v katastrálním území Vraclav
Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním stavbám:
Stradouň č.p. 80, č.p. 28, č.p. 107, č.p. 19, č.p. 10, č.p. 9, č.p. 9, č.p. 36, č.p. 96, č.p.
105, č.p. 99 a č.p. 106
Dotčené orgány (IDDS, dodejky)
Městský úřad Vysoké Mýto, odbor životního prostředí, B. Smetany č.p. 92, 566 01 Vysoké
Mýto-Město
Městský úřad Vysoké Mýto, odbor stavebního úřadu a územního plánování, B. Smetany č.p. 92,
Město, 566 01 Vysoké Mýto
Městský úřad Vysoké Mýto, odbor dopravních a správních agend, B.Smetany č.p. 92, Město,
566 01 Vysoké Mýto
Regionální muzeum ve Vysokém Mýtě, IDDS: bppk7iz
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 (IDDS, dodejky)
Povodí Labe, státní podnik, IDDS: dbyt8g2
Vyvěšení na úřední desku
Městský úřad Vysoké Mýto, B. Smetany 92, 566 01 Vysoké Mýto
Obec Stradouň, Stradouň č.p. 98, 538 63 Stradouň
Obec Vraclav, Vraclav 66, 56542 Vraclav

