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ROZHODNUTÍ
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
Výroková část:
Magistrát města Pardubic, odbor životního prostředí, oddělení vodního hospodářství, jako vodoprávní
úřad příslušný podle § 104 odst. 2, písm. c) a § 106 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně
některých zákonů ( vodní zákon ), ve znění pozdějších předpisů ( dále vodní zákon ), jako speciální
stavební úřad podle § 15 odst. 5 vodního zákona a § 15 odst. 1 písm.d) zákona č. 183/2006 Sb., o
územním plánování a stavebním řádu ( stavební zákon ), ve znění pozdějších předpisů ( dále jen
„stavební zákon“ ) a jako místně příslušný správní orgán podle § 11 odst. 1, písm. b) zákona č. 500/2004
Sb. – správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“ ), ve správním řízení posoudil
žádost podle § 94o stavebního zákona žádost o vydání společného povolení, kterou dne 24.4.2018
podal
pan Zdeněk Valenta, Marie Majerové 282, 533 53 Pardubice (dále jen "žadatel"), a na základě tohoto
posouzení:
I.

Podle § 94p odst. 1 stavebního zákona a § 15 odst. 1 a odst. 6 vodního zákona a § 13a
vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a
stavebního řádu
schvaluje stavební záměr

na stavbu:
Žádost o společné územní a stavební povolení - Prodloužení vodovodu na p.p.č. 926/1

k.ú. Staré Hradiště (pro p.p.č. 49/2 k.ú. Staré Hradiště)
(dále jen "stavba") na pozemku parc. č. 926/1 (ostatní plocha), v katastrálním území Staré Hradiště
Stavba obsahuje: provedení nového vodovodního řadu PE100 DN63 SDR 11 – 139 m, který bude
napojen na stávající LTH vodovodní řad DN 80 uzávěrovým navrtávacím pásem pro litinové potrubí,
výstup závit 2“, boční navrtávka pod tlakem + uzavírací šoupě DN 50 s teleskopickou zemní soupravou
zakončenou pod litinovým šoupátkovým poklopem. Na konci řadu bude provedeno odkalení a
odvzdušnění přes uzavírací šoupě DN40, potrubí za šoupětem bude vyvedeno pod šoupátkový poklop.
Vodovod bude realizován protlakem. Pro napojení na stávající potrubí a pro změnu směru potrubí
budou provedeny montážní šachty. Ve vzdálenosti cca 30 m budou provedeny pažené startovací jámy.
Geodetické souřadnice stavby (S-JTSK):

Začátek:

X = 1 057 880,9

Y = 646 485,5

konec: X = 1 057 752,8

Y = 646 451,2

Stanoví podmínky pro umístění stavby:
1. Stavba bude umístěna v souladu s grafickou přílohou rozhodnutí, která obsahuje výkres současného
stavu území v měřítku katastrální mapy se zakreslením stavebního pozemku, požadovaným
umístěním stavby, s vyznačením vazeb a vlivů na okolí, zejména vzdáleností od hranic pozemku a
sousedních staveb.
A. Stanoví podmínky pro provedení stavby:
1. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace, kterou zpracovala společnost TZB
KOMPLET s.r.o., Novoměstská 960, 537 01 Chrudim a kterou ověřil Ing. Josef Holub, ČKAIT
0700595 a dokladů doložených k žádosti a v souladu s obecnými a technickými požadavky na
výstavbu a ochranu životního prostředí. Případné změny nesmí být provedeny bez předchozího
povolení vodoprávního úřadu
2. Žadatel oznámí vodoprávnímu úřadu termín zahájení stavby.
3. Při provádění stavby je nutno dodržovat předpisy týkající se bezpečnosti práce a technických
zařízení, zejména nařízení vlády č.591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na
bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích a nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších
požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu
z výšky nebo do hloubky a zákon č.309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a
ochrany zdraví při činnostech nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o
zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci).
4. Při provádění stavby budou dodržena ustanovení vyhlášky č. 268/2009 Sb., o technických
požadavcích na stavby, ve znění pozdějších předpisů, která stanovuje technické požadavky na
stavby, které náleží do působnosti obecných stavebních úřadů.
5. Stavba bude prováděna stavebním podnikatelem. Před zahájením stavebních prací předloží
stavebnímu úřadu doklady o zhotoviteli stavby (právnické osoby výpis z obchodního rejstříku,
fyzické osoby podnikající živnostenský list).
6. Stavebník oznámí stavebnímu úřadu tyto fáze výstavby pro kontrolní prohlídky stavby:
a. zahájení stavby
b. termíny kontrolních prohlídek
c. úplné dokončení stavby – závěrečná kontrolní prohlídka
7. Investor předá zhotoviteli stavby veškerá vyjádření správců podzemních sítí, která byla
předložena pro správní řízení. Před zahájením zemních a stavebních prací musí být obnovena
veškerá prošlá vyjádření.
8. Před realizací stavby bude provedeno vytýčení všech inženýrských sítí a tyto vč. jejich
ochranných pásem budou respektovány v souladu s příslušnými předpisy (zejména zákon č.
458/2000 Sb. energetický zákon, ve znění pozdějších předpisů; zákon č. 127/2005 Sb., o
elektronických komunikacích) a v souladu s platnými normami (zejména ČSN 73 6005, ČSN 73
3050 čl. 54 - 57, ČSN 33 3301, ČSN EN 12186, ČSN EN 12007 – 1/2/3/4, TPG 702 01, TPG 70204
a technické požadavky VČP Net, s.r.o.). V zájmovém území se může nacházet i zařízení, které
není v majetku správců veřejných sítí. V místech možného dotyku s inž. sítěmi bude před
zahájením zemních prací projednáno technické řešení styku a podmínky pro výkopové práce se
správci zařízení a zjištěna poloha všech zařízení vč. hloubkového uložení provedením ručně
kopanými sondami. Zemní práce prováděné ve vzdálenosti do 1,5 m od inž. sítí budou
prováděny výhradně ručním způsobem. V území min. 0,5 m od okrajů poklopů vodovodních
armatur nesmí být použito žádných mechanizačních prostředků. Odkrytá stávající podzemní
vedení budou zabezpečena před poškozením. Po odkrytí sítí a před záhozem odkrytého zařízení
budou zástupci správců inž. sítí přizváni ke kontrole tohoto zařízení, přičemž bude sepsán zápis

do stavebního deníku. V průběhu stavby stavebník, na vyžádání jejich správců, umožní přístup a
příjezd k těmto zařízením. Zabezpečení přejíždění těchto zařízení stavební technikou a jiná
stavební činnost je možná až po zajištění mechanické ochrany, tj. zpevnění povrchu a po
dohodě
9. Při křížení nebo souběhu trasy se stávajícími podzemními sítěmi bude dodržena ČSN 73 6005 –
prostorová úprava vedení technického vybavení.
10. Zemní práce prováděné v blízkosti podzemních technických zařízení budou prováděny jen za
dodržení platných norem.
11. Odkrytá stávající podzemní vedení budou zabezpečena před poškozením
12. Stavebník ponese veškeré náklady na opravy případně poškozených stávajících komunikací
v souvislosti se stavbou.
13. V případě nepříznivých klimatických podmínek pro vznik prašnosti z důvodů dopravy materiálu,
stavebních prací, příp. prašnosti z deponií zeminy a sypkých hmot na staveništi a z provozu na
přilehlé účelové příjezdové komunikaci, musí být provedena vhodná opatření (např. skrápění,
snížení max. rychlosti vozidel staveništní dopravy) pro její maximální omezení.
14. Stavba bude dokončena do 2 let ode dne nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.
Stanoviska dotčených orgánů státní správy:
15. Stanovisko dotčeného orgánu na úseku požární ochrany ze dne 28.3.2018 pod čj.:HSPA-7206/2018-Pa. Hasičský záchranný sbor Pardubického kraje jako dotčený orgán dle ustanovení §
26 odst. 2 písm. b) a ustanovení § 31 odst.1 písm. b) zákona č.133/1985 Sb., o požární
ochraně, ve znění pozdějších předpisů posoudil výše uvedenou dokumentaci a k této
dokumentaci vydává v souladu s ustanovením § 31 odst. 4 zákona o PO a dále dle ustanovení §
149 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, ve znění pozdějších předpisů souhlasné
závazné stanovisko.
16. K záměru vydala Krajská hygienická stanice Pardubice souhlasné závazné stanovisko dne pod č.j.
KHSPA 1554/2018/HOK-Pce ze dne 5.2.2018. Po zhodnocení souladu předložené projektové
dokumentace s požadavky předpisů v oblasti ochrany veřejného zdraví vydává KHS podle § 149
odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, toto závazné
stanovisko: S projektovou dokumentací pro územní a stavební řízení „Prodloužení vodovodu,
přípojky vodovodu a kanalizace pro pozemek p.č. 49/2 v k.ú. Staré Hradiště; -nejpozději ke
kolaudaci budou předloženy doklady o zdravotní nezávadnosti použitých materiálů
přicházejících do styku s pitnou vodou; -před uvedením stavby do provozu budou předloženy
doklady o nezávadnosti pitné vody z nově vybudovaných vodovodních řadů.
17. Ke stavbě vydal Magistrát města Pardubic, odbor hlavního architekta, oddělení územního
plánování toto závazné stanovisko:
Magistrát města Pardubic, Odbor hlavního architekta, Oddělení územního plánování, jako orgán
územního plánování (dále také jen „úřad územního plánování“) příslušný podle § 6 odst. 1 písm.
e) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění
pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon") a podle § 154 zákona č. 500/2004 Sb., správní
řád, ve znění pozdějších předpisů, žádost, kterou dne 13. 2. 2018 podal:
Vladislav Hladký, kterého zastupuje TZB KOMPLET s.r.o.ve věci projektové dokumentace:
„Prodloužení vodovodu, přípojky vodovodu a kanalizace pro pozemek p.č. 49/2 v k.ú. Staré
Hradiště „
kterou zpracoval Ondřej Balihar; ověřil Ing. Josef Holub (č. autorizace 0700595) s datem
zpracování 01/2018, na pozemku parc. č. 49/2 a 926/1 v katastrálním území Staré Hradiště
přezkoumal podle § 96b odst. 3 stavebního zákona z hlediska souladu s politikou územního
rozvoje, s územně plánovací dokumentací a z hlediska uplatňování cílů a úkolů územního
plánování a vydává toto závazné stanovisko:
Záměr dle předložené projektové dokumentace na pozemcích parc. č. 49/2 a 926/1 v
katastrálním území Staré Hradiště je:
PŘÍPUSTNÝ

PO SPLNĚNÍ NÁSLEDUJÍCÍ PODMÍNKY:
záměr bude umístěn v souladu a proveden v souladu s předloženou projektovou dokumentací,
která je popsána v tomto závazném stanovisku. Další podmínky pro přípravu a uskutečnění
záměru se nestanovují.
Stanoviska účastníků řízení:
18. Budou dodrženy podmínky vyjádření ČEZ Distribuce, a.s. ze dne 19.12.2017 pod čj.
01007849798 pro provádění prací v blízkosti vedení nn v majetku ČEZ Distribuce,a.s.:
a. V uvedeném zájmovém prostoru se nachází nebo ochranným pásmem zasahuje
energetické zařízení v majetku ČEZ Distribuce, a.s., typu: podzemní síť NN – střet;
nadzemní síť NN – střet, které je chráněno ochranným pásmem dle zákona č. 458/2000
Sb. § 46 nebo technickými normami, zejména ČSN EN 50110-1.
b. V případě, že uvažovaná akce nebo činnost zasáhne do ochranného pásma nadzemního
vedení nebo trafostanic, popř. bude po vytýčení zjištěno, že zasahuje do ochranného
pásma podzemního vedení, je nutné písemně požádat o souhlas s činností v ochranném
pásmu (formulář ej k dispozici na www.cezdistribuce.cz v části Formuláře/činnosti
v ochranných pásmech, kontaktní údaje pro podání Vaší žádosti naleznete v zápatí).
Jestliže uvažovaná akce vyvolá potřebu dílčí změny trasy vedení nebo přemístění
některých prvků energetického zařízení, je nutné včas požádat o přeložku zařízení podle
§ 47 zák.č. 458/2000 Sb. v platném znění.
c. Upozorňujeme Vás rovněž, že v zájmovém území se může nacházet energetické
zařízení, které není v majetku společnosti ČEZ Distribuce, a.s.
d. V případě existence podzemních energetických zařízení je povinností stavebníka před
započetím zemních prací 14 dní předem požádat o vytýčení prostřednictvím Zákaznické
linky 840 840 840.
e. Pokud dojde k obnažení kabelového vedení nebo k poškození energetického zařízení,
kontaktujte prosím naši Poruchovou linku 840 850 860, která je k dispozici 24 hodin
denně, 7 dní v týdnu
19. Při realizaci stavebních prací je nutno dodržet podmínky stanoviska GridServices s.r.o. ze dne
10.5.2018 pod zn.: 5001710921: Plynárenské zařízení je chráněno ochranným pásmem dle
zákona č. 458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Při realizaci uvedené stavby budou
dodrženy podmínky pro provádění stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenského
zařízení:
a. V zájmovém území se nachází tato plynárenská zařízení a plynovodní přípojky: plynovod
STL OC DN 100 + plynovodní přípojky; plynovod NTL OC DN 100; blokové regulační
zařízení.
b. 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
c. Obrysy vodovodních šachet budou umístěny minimálně 500 mm od obrysu PZ
d. Křížení vodovodního potrubí s PZ může dojít v minimální vzdálenosti 150 mm.
e. K souběhu vodovodního potrubí se PZ může dojít v minimální vzdálenosti
f. Při křížení PZ z materiálu ocel bude na náklady GridServices, s.r.o., provedena
diagnostika stavu potrubí.
g. Úhel křížení PZ s vodovodním potrubím bude 90o ; nelze-li tento úhel v odůvodněných
případech dodržet, může být úhel křížení menší, nejméně však 60o .
h. Pokud realizace stavby vyvolá výškovou nebo směrovou úpravu trasy PZ, bude toto
posuzováno jako přeložka . Náklady budou hrazeny investorem.
i. Veškeré práce musí být prováděny tak, aby v žádném případě nenarušlily bezpečný
provoz uvedených plynárenských zařízení a plynovodních přípojek
j. V zájmovém území stavby je provozováno blokové regulační zařízení , které slouží jako
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zdroj NT plynovodní sítě.
Před záhozem výkopu a provedením definitivních povrchů bude přizván zástupce
Gridservices, s.r.o. ke kontrole BRZ. Za případné škody, které při provádění prací na BRZ
vzniknou, odpovídá investor stavby.
Plynárenské zařízení je dle ust. § 2925 zák.č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku,
provozováno jako zařízení zvlášť nebezpečné a z tohoto důvodu je chráněno ochranným
pásmem dle zák.č. 458/2000 Sb.
Nedodržení podmínek uvedených v tomto stanovisku zakládá zodpovědnost stavebníka
za vzniklé škody.
Ochranným pásmem se rozumí souvislý prostor v bezprostřední blízkosti plynárenského
zařízení, který činí u nízkotlakých a středotlakých plynovodů a plynovodních přípojek,
jimiž se rozvádí plyn v zastavěném území obce 1 m na obě strany od půdorysu; u
ostatních plynovodů a plynovodních přípojek 4 m na obě strany od půdorysu; u
technologických objektů 4 m od půdorysu.
Za stavební činnost se pro účely tohoto stanoviska považují všechny činnosti prováděné
v ochranném pásmu plynárenského zařízení (tzn. i bezvýkopové technologie),
Stavební činnost v ochranném pásmu plynárenského zařízení je možné realizovat pouze
při dodržení podmínek v tomto stanovisku. Nebudou-li tyto podmínky dodrženy, budou
stavební činnosti, popř. úpravy terénu prováděné v ochranném pásmu plynárenského
zařízení považovány dle § 68 odst. 6 zákona č. 670/2004 Sb. a zákona č. 458/2000 Sb. 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 v ochranném pásmu plynárenských zařízení bude
provedeno vytyčení plynárenského zařízení. Vytyčení provede příslušná provozní oblast.
Žádost o vytyčení bude podána minimálně 7 dní před požadovaným vytyčením. Při
žádosti uvede žadatel naši značku uvedenou v úvodu tohoto stanoviska. Bez vytyčení a
přesného určení uložení plynárenského zařízení nesmí být stavební činnosti zahájeny.
Vytyčením plynárenského zařízení považujeme za zahájení stavebních prací
v ochranném pásmu plynárenského zařízení. O provedeném vytyčení bude sepsán
protokol.
Bude dodržena ČSN 736005, ČSN 733050, TPG 702 04 – tab. 8, zákon č. 458/2000 Sb.,
ve znění pozdějších předpisů, případně další předpisy související s uvedenou stavbou.
Pracovníci, kteří budou provádět stavební práce, musí být prokazatelně seznámeni
s polohou plynárenského zařízení.
Při provádění stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenského zařízení je investor
povinen učinit taková opatření, aby nedošlo k poškození plynárenského zařízení nebo
ovlivnění jeho bezpečnosti a spolehlivosti provozu. Nebude použito nevhodného
nářadí, zemina bude těžena pouze ručně bez použití pneumatických, elektrických,
bateriových a motorových nářadí.
Odkryté plynárenská zařízení bude v průběhu nebo při přerušení stavební činnosti
řádně zabezpečeno proti jeho poškození.
V případě použití bezvýkopových technologií (např. protlaku) bude před zahájením
stavební činnosti provedeno obnažení plynárenského zařízení v místě křížení.
Neprodleně oznámit každé i sebemenší poškození plynárenského zařízení (vč. izolace,
signalizačního vodiče, výstražné fólie atd.) na telefon 1239.
Před provedením zásypu výkopu v ochranném pásmu plynárenského zařízení bude
provedena kontrola dodržení podmínek stanovených pro stavební činnosti
v ochranném pásmu plynárenského zařízení. Kontrolu provede příslušné regionální
centrum. Žádost o kontrolu bude podána minimálně 5 dní před požadovanou
kontrolou. Při žádosti uvede žadatel naši značku (číslo jednací) uvedenou v úvodu
tohoto stanoviska. Povinnost kontroly se vztahuje i na plynárenská zařízení, která

y.

z.
aa.

bb.

cc.
dd.

nebyla odhalena. O provedené kontrole bude sepsán protokol. Bez provedené kontroly
nesmí být plynovodní zařízení zasypáno.
Plynárenské zařízení bude před zásypem výkopu řádně podsypáno a obsypáno těženým
pískem, zhutněno a bude osazena výstražná fólie žluté barvy, vše v souladu s ČSN
12007-1-4, TPG 702 01, TPG 702 04.
Neprodleně po skončení stavební činnosti budou řádně osazeny všechny poklopy a
nadzemní prvky plynárenského zařízení.
Poklopy uzávěrů a ostatních armatur na plynárenském zařízení vč. hlavních uzávěrů
plynu (HUP) na odběrném plynovém zařízení udržovat stále přístupné a funkční po
celou dobu trvání činnosti.
Případné zřizování staveniště, skladování materiálů, stavebních strojů apod. bude
realizováno mimo ochranné pásmo plynárenského zařízení (není-li ve stanovisku
uvedeno jinak).
Bude zachována hloubka uložení plynárenského zařízení (není-li ve stanovisku uvedeno
jinak).
Při použití nákladních vozidel, stavebních strojů a mechanismů zabezpečit případný
přejezd přes plynárenské zařízení uložením panelů v místě přejezdu plynárenského
zařízení.

20. Budou dodrženy podmínky vyjádření společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. ze
dne 14.5.2015 pod č.j.: 597827/15. Při provádění stavebních zemních nebo jiných prací dojde ke
střetu se sítí elektronických komunikací a investor je povinen učinit nezbytná opatření, aby
nedošlo k ohrožení nebo poškození sítí elektronických komunikací společnosti Česká
telekomunikační infrastruktura, a.s. (dále „ SEK“), zejména :
a) Stavebník nebo jím pověřená třetí osoba je povine při provádění jakýchkoliv činností, zejména
stavebních nebo jiných prací, při odstraňování havárií a projektování staveb, řídit se platnými
právními předpisy, technickými a odbornými normami (včetně doporučených), správnou praxí
v oboru stavebnictví a technologickými postupy a učinit veškerá opatření nezbytná k tomu, aby
nedošlo k poškození nebo ohrožení sítě elektronických komunikací ve vlastnictví společnosti a
je výslovně srozuměn s tím, že SEK jsou součástí veřejné komunikační sítě, jsou zajišťovány ve
veřejném zájmu a jsou chráněny právními předpisy.
b) Při jakékoliv činnosti v blízkosti SEK je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen
respektovat ochranné pásmo SEK tak, aby nedošlo k poškození nebo zamezení přístupu k SEK.
Při křížení nebo souběhu činností se SEK je povinen řídit se platnými právními předpisy,
technickými a odbornými normami (včetně doporučených), správnou praxí v oboru
stavebnictví a technologickými postupy. Při jakékoliv činnosti ve vzdálenosti menší než 1,5 m
od krajního vedení vyznačené trasy podzemního vedení SEK (dále jen PVSEK) nesmí používat
mechanizačních prostředků a nevhodného nářadí.
c) Pro případ porušení kterékoliv z povinností stavebníka, nebo jím pověřené třetí osoby, založené
Všeobecnými podmínkami ochrany SEK společnosti je stavebník, nebo jím pověřená třetí
osoba, odpovědný za veškeré náklady a škody, které společnosti vzniknou porušením jeho
povinností.
d) V případě, že budou zemní práce zahájeny po uplynutí doby platnosti tohoto vyjádření nelze
toto vyjádření použít jako podklad pro vytýčení a je třeba požádat o vydání nového vyjádření.
Bude-li žadatel na společnosti požadovat, aby se jako účastník správního řízení, pro jehož účely bylo
toto vyjádření vydáno, vzdala práva na odvolání proti rozhodnutí vydanému ve správním řízení, pro
jehož účely bylo toto vyjádření vydáno, je povinen kontaktovat
Roman Ďuriš, email
roman.duris@cetin.cz (dále jen POS).
Součinnost stavebníka při činnostech v blízkosti SEK
 Započetí činnosti je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen oznámit POS. Oznámení
bude obsahovat číslo vyjádření, k němuž se vztahují tyto podmínky.
 Před započetím zemních prací či jakékoliv jiné činnosti je stavebník, nebo jím pověřená třetí

osoba, povinen zajistil vyznačení trasy PVSEK na terénu dle polohopisné dokumentace. S
vyznačenou trasou PVSEK prokazatelně seznámí všechny osoby, které budou a nebo by mohly
činnosti provádět.
 Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen upozornil jakoukoliv třetí osobu, jež bude
provádět zemní práce, aby zjistila nebo ověřila síranovou a hloubkovou polohu PVSEK příčnými
sondami, a je srozuměn s tím, že možná odchylka uložení středu trasy PVSEK, stranová i
hloubková, činí +/- 30 cm mezi skutečným uložením PVSEK a polohovými údaji ve výkresové
dokumentaci.
 Při provádění zemních prací v blízkosti PVSEK je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba,
povinen postupovat tak, aby nedošlo ke změně hloubky uložení nebo prostorového uspořádání
PVSEK. Odkryté PVSEK je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen zabezpečit proti
prověšení, poškození a odcizení.
 Při zjištění jakéhokoliv rozporu mezi údaji v projektové dokumentaci a skutečností je stavebník,
nebo jím pověřená třetí osoba, povinen bez zbytečného odkladu zastavit práce a zjištění
rozporu oznámit POS a v přerušených pracích pokračovat teprve poté, co od POS prokazatelně
obdržel souhlas k pokračování v přerušených pracích.
 V místech, kde PVSEK vystupuje ze země do budovy, rozváděče, na sloup apod. je stavebník,
nebo jím pověřená třetí osoba, povinen vykonávat zemní práce se zvýšenou mírou opatrnosti s
ohledem na ubývající krytí nad PVSEK. Výkopové práce v blízkosti sloupů NVSEK je povinen
provádět v takové vzdálenosti, aby nedošlo k narušení jejich stability, to vše za dodržení
platných právních předpisů, technických a odborných norem (včetně doporučených), správné
praxi v oboru stavebnictví a technologických postupů.
 Při provádění zemních prací, u kterých nastane odkrytí PVSEK, je povinen stavebník, nebo jím
pověřená třetí osoba před zakrytím PVSEK vyzvat POS ke kontrole. Zához je oprávněn provést až
poté, kdy prokazatelné obdržel souhlas POS.
 Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn manipulovat s kryty kabelových komor
a vstupovat do kabelových komor bez souhlasu společnosti.
 Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn trasu PVSEK mimo vozovku přejíždět
vozidly nebo stavební mechanizací, a to až do doby. než PVSEK řádně zabezpečí proti
mechanickému poškození. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen projednat s
POS způsob mechanické ochrany trasy PVSEK. Při přepravě vysokého nákladu nebo
mechanizace pod trasou NVSEK je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen
respektovat výšku NVSEK nad zemí.
 Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn na trase PVSEK (včetně ochranného
pásma) jakkoliv měnit niveletu terénu, vysazovat trvalé porosty ani měnit rozsah a konstrukci
zpevněných ploch (např. komunikací, parkovišť, vjezdů aj.).
 Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen manipulační a skladové plochy zřizovat v
takové vzdálenosti od NVSEK, aby činnosti na/v manipulačních a skladových plochách nemohly
být vykonávány ve vzdálenost menší než 1 m od NVSEK.
 Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn užívat, přemísťovat a odstraňovat
technologické, ochranné a pomocné prvky SEK.
 Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn bez předchozího projednání s POS
jakkoliv manipulovat s případně odkrytými prvky SEK, zejména s ochrannou skříní optických
spojek, optickými spojkami, technologickými rezervami či jakýmkoliv jiným zařízením SEK.
 Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen každé poškození či krádež SEK neprodleně
od okamžiku zjištění takové skutečnosti, oznámit POS na tel.č. 602482995 nebo v mimopracovní
době na tel. 238462690.
21. Budou dodrženy podmínky společnosti Vodovody a kanalizace Pardubice a.s., Teplého 2014,
Pardubice, ze den 2.2.2018 pod čj. Ja/2018/v,k/709: v rámci stavby prodloužení vodovodu bude
zajištěna účast technika VAK při kontrolních dnech; prodloužený vodovod bude po dokončení
geodeticky zaměřen.

22. Stavebník, nebo jím pověřená osoba, minimálně 14 dní před zahájením prací projedná
s vlastníky přilehlých pozemků podmínky případného omezení vstupu a vjezdu na jejich
pozemky po dobu provádění stavebních prací.
Lhůta dokončení stavby vodního díla : do 31.06.2020
Odůvodnění:
Dne 23.4.2018 podal žadatel žádost o vydání společného povolení a povolení k nakládání s podzemními
vodami. Uvedeným dnem bylo zahájeno společné řízení.
Vodoprávní úřad oznámil zahájení společného řízení známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům.
Současně podle ustanovení § 94m odst. 3 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 lhůtu do 11.5.2018, kdy mohou účastníci řízení uplatnit své námitky a
dotčené orgány svá závazná stanoviska.
Osobě neznámého pobytu – panu Jaromíru Kouckému, bylo oznámení doručeno veřejnou vyhláškou.
Oznámení o zahájení řízení pro účastníka řízení – paní Lenku Ondráčkovou – bylo vráceno s tím, že
obecní úřad nepřijímá zásilky pro občany, evidované trvalým pobytem na obecním úřadě. Z tohoto
důvodu správní orgán veřejnou vyhláškou ze dne 14.5.2018 pod čj. OŽP/VOD/31132/18/No dal možnost
paní Lence Ondráčkové převzít písemnost, která je uložena u správního orgánu, který vede řízení.
Písemnost převzata nebyla.
Dne 30.5.2018 se dostavil na zdejší vodoprávní úřad pan Vladimír Vojtěch, vlastník p.p.č. 926/4 k.ú.
Staré Hradiště nahlédnout do spisu, ze kterého byl pořízen záznam a do kterého pan Vojtěch napsal, že
trvá na místním šetření a požaduje seznámení s projektovou dokumentací. Projektová dokumentace
byla při nahlížení do spisu účastníkovi řízení k dispozici. Dále uvedl, že oznámení o zahájení řízení si
vyzvedl na poště dne 22.5.2018 a v oznámení byl určen termín k podání připomínek 11.5.2018.
Vodoprávní úřad účastníkovi vyhověl a nařídil místní šetření na 10.7.2018 dopisem čj.
OŽP/VOD/37970/18/No ze dne 4.6.2018. Účastníkům řízení neznámého pobytu byla pozvánka
doručována veřejnou vyhláškou.
Z místního šetření dne 10.7.2018 byl pořízen protokol, kde se uvádí, že bylo prokázáno, že vodovod
nebude veden po pozemku pana Vojtěcha.
V nejužším místě mezi hranicí p.p.č 926/4 k.ú. Staré Hradiště a budoucím vodovodem je vzdálenost
1,7m, práce budou prováděny protlakem, takže nedojde k omezení vlastnických práv vlastníka pozemku
pana Vojtěcha. Pozemek č. 926/4 k.ú. Staré Hradiště nebude omezen ani ochranným pásmem
vodovodu.
Vodoprávní úřad Magistrátu města Pardubic vydal dne 12.7.2018 pod čj. OŽP/VOD/36385/18/No
společné územní a stavební povolení na výše uvedenou stavbu. Proti tomuto rozhodnutí se odvolal
účastník řízení pan Vladimír Vojtěch. Krajský úřad Pardubického kraje, odbor životního prostředí a
zemědělství, oddělení vodního hospodářství (dále jen „odvolací orgán“) dne 23.10.2018 vydal
rozhodnutí čj. KrÚ 64849/2018, kterým rozhodnutí vodoprávního úřadu zrušil a věc vrátil k novému
projednání.
Vodoprávní úřad Magistrátu města Pardubic opatřením čj. OŽP/VOD/110343/18/No ze dne 21.12.2018
oznámil pokračování společného územního a stavebního řízení, ve kterém podle § 94m odst. 3
stavebního zákona vodoprávní úřad sdělil, že upouští od místního šetření.
Dne 16.1.2019 se dostavil na zdejší vodoprávní úřad pan Vladimír Vojtěch, vlastník p.p.č. 926/4 k.ú.
Staré Hradiště, kde do protokolu uvedl: Požaduji vyznačení šachet na protlak v blízkosti pozemku p.
Vojtěcha Vladimíra. Toto požaduji již od začátku a do dnešního dne nebylo provedeno. Na tomto
vyznačení trvám, do této doby (tzn. Vyznačení šachet na vozovce) s projektem a protlakem
nesouhlasím.

Vodoprávní úřad přezkoumal předloženou žádost, projednal ji s účastníky řízení a dotčenými orgány a
zjistil, že jejím uskutečněním nebo užíváním nejsou ohroženy zájmy chráněné vodním a 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:
- Magistrát města Pardubic, odbor hlavního architekta, oddělení územního plánování dne 17.4.2018
pod čj. 25206/2018:
Vodoprávní úřad v provedeném řízení přezkoumal předloženou žádost z hledisek uvedených
v ustanoveních vodního zákonu a stavebního zákona, projednal ji s účastníky řízení a s dotčenými
orgány a zjistil, že jejím uskutečněním nebo užíváním nejsou ohroženy zájmy chráněné zákony a
zvláštními předpisy. Při přezkoumání žádosti, projednání věci s účastníky řízení a na základě
shromážděných právně významných skutečností nebyly shledány důvody bránící povolení.
Případné podmínky dotčených orgánů, dané jejich stanovisky byly zahrnuty do podmínek tohoto
rozhodnutí.
Z hlediska zájmů daných § 23a vodního zákona, platným Národním plánem povodí Labe a Plánem
dílčího povodí Horního a středního Labe (§ 24 – 26 vodního zákona) je předmětný záměr možný,
protože lze předpokládat, že jeho realizací nedojde ke zhoršení chemického stavu a ekologického
stavu/potenciálu dotčených útvarů povrchových vod a chemického stavu a kvantitativního stavu útvarů
podzemních vod, a že nebude znemožněno dosažení jejich dobrého stavu/potenciálu.
Toto hodnocení vychází z posouzení souladu daného záměru s výše uvedenými platnými dokumenty.“
Vodoprávní úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů
ve výroku rozhodnutí.
Účastníci společného řízení podle § 94k stavebního zákona: Zdeněk Valenta, Obec Staré Hradiště
Účastníci řízení - další dotčené osoby: Vodovody a kanalizace Pardubice a.s., ČEZ Distribuce a.s., CETIN
a.s., GridServices s.r.o, Vladislav Hladký, H.V.D.-CZ s.r.o., Antonín Mašín, Jaroslav Schytil, Dana
Tlapáková, Radek Šenec, Veronika Šenecová, Lenka Kujalová, Anna Prokopová, Vladimír Vojtěch,
Jaromír Koucký, Lenka Ondráčková,
Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků:
Účastník řízení pan Vojtěch dne 16.1.2019 při nahlížení do spisu uvedl, že požaduje vyznačení šachet na
protlak v blízkosti pozemku p. Vojtěcha Vladimíra. Toto požaduji již od začátku a do dnešního dne
nebylo provedeno. Na tomto vyznačení trvám, do této doby (tzn. vyznačení šachet na vozovce)
s projektem a protlakem nesouhlasím.
Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí:
Vodoprávní úřad tuto námitku Vladimíra Vojtěcha nepovažuje za požadavek, který by bez souhlasu
stavebníka mohl stanovit jako povinnost nebo podmínku stavebního povolení. Tento požadavek
nevyplývá z žádného právního předpisu. Stavebník je povinen provést stavbu podle projektu
předloženého k žádosti o stavební povolení. S tímto projektem, ve kterém jsou zakresleny odstupy trasy
vodovodu od sousedních pozemků i umístění startovacích jam k provedení protlaků, se Vladimír Vojtěch
seznámil. Tuto námitku tedy vypořádal povolující úřad stanovením podmínky č. 22, ve které stavebníku
stanovil povinnost projednat 14 dní před zahájením stavby s vlastníky sousedních pozemků případná
omezení užívání těchto sousedních pozemků po dobu provádění stavby.
UPOZORNĚNÍ:
STAVBA NESMÍ BÝT POUŽÍVÁNA BEZ KOLAUDAČNÍHO SOUHLASU

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.
Společné povolení má podle § 94p odst. 5 stavebního zákona platnost 2 roky. Stavba nesmí být
zahájena, dokud rozhodnutí nenabude právní moci.

Ing. Miroslav Míča
vedoucí odboru

Otto Sigmund
V zastoupení
otisk úředního razítka
Příloha:
Situace umístění

Poplatek:
Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích ve výši 3.000,- Kč byl uhrazen
dne 23.4.2018

Toto rozhodnutí musí být vyvěšeno nejméně po dobu 15 dnů na úřední internetové desce Magistrátu
města Pardubic, na úřední desce odboru životního prostředí Magistrátu města Pardubic a na úředních
deskách místně příslušných úřadů městských obvodů a obecních úřadů. Vývěsní lhůta začíná den
následující po dni vyvěšení, sejmutí vyhlášky je možné následující pracovní den po posledním dni
vývěsní lhůty. Po uplynutí jej potvrzené vraťte odboru životního prostředí, oddělení vodního
hospodářství, Magistrátu města Pardubic.
Oznámení– vyhláška zveřejněna dne……………………..
Oznámení – vyhláška sejmuta dne…………………………
Podpis a razítko orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení:
Obec Staré Hradiště, Magistrát města Pardubic (k vyvěšení)
Účastníci řízení ve věci společného územního a stavebního řízení podle § 94k zák.č. 183/2006
Sb.(stavební zákon) v platném znění
Hlavní účastníci řízení dle § 27, odst.1, zák.č.500/2004 Sb (správní řád) dodejkou:
1. Zdeněk Valenta, Marie Majerové 282, 533 53 Pardubice
2. Obec Staré Hradiště
Vedlejší účastníci řízení dle § 27, odst.2, zák.č.500/2004 Sb (správní řád):
3. Vladislav Hladký, Pohránovská 296, 533 53 Pardubice
4. H.V.D.-CZ s.r.o., Sladkovského 592, 530 02 Pardubice
5. Antonín Mašín, Voleč 42, 533 41
6. Jaroslav Schytil, Staré Hradiště 4, 533 52
7. Dana Tlapáková, Malá Čeperka 204, 533 45 Čeperka
8. Radek Šenec, Sedláčkova 433, 530 09 Pardubice
9. Veronika Šenecová, Sedláčkova 433, 530 09 Pardubice
10. Lenka Kujalová, 1. máje 216, Staré Holice, 534 01 Holice
11. Anna Prokopová, Hradišťská 46, 533 53 Ohrazenice
12. Vladimír Vojtěch, Arnošta z Pardubic 2608, 530 02 Pardubice
13. Vodovody a kanalizace Pardubice a.s., Teplého 2014, Pardubice
14. ČEZ Distribuce a.s., Guldenerova 2577/19, 326 00 Plzeň
15. GridServices, s.r.o., Plynárenská 499/1, 602 00 Brno
16. CETIN a.s., Olšanská 2681/6 Praha 3, 130 00
Vedlejší účastníci řízení dle § 27, odst. 2, zák. č. 500/2004 Sb. (správní řád) veřejnou vyhláškou –
osoba neznámého pobytu podle § 36 odst.3 správního řádu:
17. Jaromír Koucký, Pernštýnské nám.1, 530 02 Pardubice
18. Lenka Ondráčková, náměstí Komenského 114, 533 74 Horní Jelení
Dotčené orgány:
19. Magistrát města Pardubic, OHA, oddělení územního plánování
20. Hasičský záchranný sbor Pardubického kraje
21. Krajská hygienická stanice Pardubického kraje

