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OZNÁMENÍ 
ZAHÁJENÍ ŘÍZENÍ A SEZNÁMENÍ S PODKLADY ROZHODNUTÍ 

 
Město Proseč, IČO 00270741, náměstí Dr. Tošovského č. p. 18, 539 44  Proseč u Skutče 

(dále jen „stavebník“) podal dne 20. 8. 2020 žádost o vydání společného povolení ke stavbě vodního díla 
vodovodního řadu označené jako 

„Proseč - místní část Česká Rybná, rozšíření vodovodu“ 

(dále jen „stavba“) na místě: 
Název kraje Pardubický 
Název obce Proseč 
Identifikátor katastrálního území 621668 
Název katastrálního území 
Parcelní čísla dle evidence katastru nemovitostí a 
druh pozemku 

Česká Rybná 
parc. č. 2973 (ostatní plocha), parc. č. 2989 
(ostatní plocha) 

Kód a název útvaru povrchových vod HSL_1040 - Krounka od toku Kamenická 
voda po ústí do toku Novohradka 

Určení polohy orientačně, souřadnice X, Y (S-JTSK) 
- začátek stavby 1089732, 629229 
Určení polohy orientačně, souřadnice X, Y (S-JTSK) 
- konec stavby 1089592, 629739 

Popis stavby:   

Jedná se o vodovodní řad označený V, z materiálu PE100RC, SDR 11, průměru 63×5,8 mm, celkové 
délky 560 m. Bude napojen na stávající vodovodní řad Česká Rybná (vlastník Vodovody a kanalizace 
Chrudim, a.s., provozovatel Vodárenská společnost Chrudim, a.s.). Na vodovodním řadu budou osazeny 
hydranty (kalníky a vzdušníky), nikoliv požární. Vodovodní přípojky nejsou vodní dílo a nejsou 
předmětem tohoto správního řízení.  

Umístění stavby: 

Stavba bude umístěna na pozemku p. č. 2973 a 2989 v katastrálním území Česká Rybná dle projektové 
dokumentace, v souladu s grafickou přílohou oznámení - katastrální situační výkres C.2. 

Vymezení území dotčeného vlivy stavby: 

Ochranné pásmo vodovodu je ve smyslu § 23 zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro 
veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), ve znění pozdějších 
předpisů, vymezeno u vodovodních řadů do průměru 500 mm včetně vodorovnou vzdáleností 1,5 m od 
vnějšího líce stěny potrubí na každou stranu.  

Účel stavby:  

Zásobování obyvatelstva pitnou vodou. 
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Dnem podání žádosti bylo zahájeno správní řízení. 

Městský úřad Chrudim, Odbor životního prostředí, oddělení vodního hospodářství, jako vodoprávní úřad 
příslušný podle § 104 odst. 2 písm. c) a § 106 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně 
některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, 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, jako stavební úřad příslušný k vydání společného 
povolení podle § 94j odst. 1 stavebního zákona a místně příslušný správní orgán podle § 11 odst. 1 
písm. b) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, oznamuje podle § 115 odst. 8 
vodního zákona, § 94m odst. 1 stavebního zákona a § 47 odst. 1 správního řádu zahájení řízení.  

Podle § 94j stavebního zákona jde o společné územní a stavební řízení. Vodoprávní úřad je dle 
§ 94j odst. 1 stavebního zákona stavebním úřadem příslušným k vydání společného povolení. 

Vodoprávní úřad, v souladu s ustanovením § 115 odst. 8 vodního zákona a §  94m odst. 3 stavebního 
zákona, upouští od ohledání na místě i ústního jednání, a určuje lhůtu 

15 dní od doručení tohoto oznámení, 

do kdy mohou dotčené orgány uplatnit závazná stanoviska a účastníci řízení své námitky. K později 
uplatněným závazným stanoviskům a námitkám nebude přihlédnuto. 

Vodoprávní úřad dále oznamuje, že shromáždil podklady k rozhodnutí ve věci a sděluje účastníkům 
řízení, že podle ustanovení § 36 odst. 3 správního řádu, mají možnost před vydáním rozhodnutí ve věci se 
vyjádřit k podkladům rozhodnutí. Podle § 38 odst. 1 správního řádu mají účastníci řízení a jejich zástupci 
právo nahlížet do spisu. 

Vodoprávní úřad v souladu s příslušnými právními předpisy stanovil tento okruh známých účastníků 
správního řízení: 

Stavebník podle § 94k písm. a) stavebního zákona a § 27 odst. 1 správního řádu: 
Město Proseč, IČO 00270741, náměstí Dr. Tošovského č. p. 18, 539 44  Proseč u Skutče 

Obec, v jejímž územním obvodu může dojít rozhodnutím k ovlivnění vodních poměrů a na jejímž území 
má být požadovaný stavební záměr uskutečněn, podle § 115 odst. 4 vodního zákona, § 94k písm. b) 
stavebního zákona a § 27 odst. 2 a 3 správního řádu: 
Město Proseč, IČO 00270741, náměstí Dr. Tošovského č. p. 18, 539 44  Proseč u Skutče 

Vlastník stavby, na které má být požadovaný stavební záměr uskutečněn, podle § 94k písm. c) stavebního 
zákona a § 27 odst. 1 správního řádu: 
Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s., IČO 48171590, Novoměstská č. p. 626, Chrudim II, 537 01  
Chrudim 1 

Vlastník pozemku, na kterém má být požadovaný stavební záměr uskutečněn, nebo ten, kdo má jiné 
věcné právo k tomuto pozemku, podle § 94k písm. d) stavebního zákona a § 27 odst. 1 správního řádu: 
Vodárenská společnost Chrudim, a.s., IČO 27484211, Novoměstská č.p. 626, Chrudim II, 537 01  
Chrudim 1 
ČEZ Distribuce, a. s., IČO 24729035, Teplická č. p. 874/8, Děčín IV-Podmokly, 405 02  Děčín 2 
CETIN a.s., IČO 04084063, Českomoravská č. p. 2510/19, 190 00  Praha 9 - Libeň 

Osoba, jejíž vlastnické nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám anebo sousedním pozemkům nebo 
stavbám na nich může být společným povolením přímo dotčeno podle § 94k písm. e) a § 27 odst. 2 a 3 
správního řádu (v souladu s ustanovením § 94l odst. 3 stavebního zákona se tito účastníci řízení 
identifikují označením pozemků a staveb evidovaných v katastru nemovitostí a v souladu s ustanovením 
§ 144 odst. 2 správního řádu je jim doručováno veřejnou vyhláškou): 
pozemek parc. č. st. 55, 269, 31, 10, 3, 2, 1, 12, 29, 38, 39, 46, 249, 56/1 v katastrálním území Česká 
Rybná 
pozemek parc. č. 93/1, 2990, 94, 3087, 2433, 2434/2, 3088, 2524, 2526, 2529, 2533/2, 3094, 2528, 3096, 
2596/1, 2605, 3100, 67, 2680/1, 3101, 50, 48, 3104, 2782, 32, 3105, 24, 23, 20, 14, 3108, 15, 3159, 9, 8, 
10, 6, 7, 5, 2967/1, 2/2, 4/1, 4/2, 2962/1, 2972/24, 2972/1, 16, 17, 26, 29, 31, 37, 2979, 41,  51/3, 51/1, 53, 
66, 2981, 71, 73/1, 74/1, 75, 2984, 80, 82/2, 83, 2988 v katastrálním území Česká Rybná 
č. p. 34, 51, 54, 116, 59, 112, 52, 44, 35 Česká Rybná 
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V tomto správním řízení jsou dotčenými orgány: 

Městský úřad Chrudim, Odbor územního plánování a regionálního rozvoje – jako orgán územního 
plánování 
Městský úřad Chrudim, Odbor životního prostředí, oddělení přírodního prostředí – jako orgán ochrany 
přírody 
Městský úřad Chrudim, Odbor životního prostředí, oddělení přírodního prostředí – jako orgán ochrany 
zemědělského půdního fondu 
Městský úřad Chrudim, Odbor životního prostředí, oddělení přírodního prostředí – jako státní správa lesů 
Městský úřad Chrudim, Odbor životního prostředí, oddělení ekologie prostředí – jako orgán státní správy 
v oblasti odpadového hospodářství 
Městský úřad Chrudim, Odbor dopravy, oddělení dopravy a komunikací – jako silniční správní úřad 
Městský úřad Proseč – jako silniční správní úřad 
Městský úřad Chrudim, Odbor školství, kultury, sportu a památkové péče - jako orgán státní památkové 
péče 
Krajská hygienická stanice Pardubického kraje se sídlem v Pardubicích – jako orgán ochrany veřejného 
zdraví 
Hasičský záchranný sbor Pardubického kraje, Územní odbor Chrudim – jako orgán požární ochrany 
Ministerstvo obrany, sekce nakládání s majetkem MO, odbor ochrany územních zájmů, oddělení ochrany 
územních zájmů Čechy - jako orgán obrany státu 

Poučení: 

K závazným stanoviskům a námitkám k věcem, o kterých bylo rozhodnuto při vydání územně plánovací 
dokumentace, se nepřihlíží. 

Osoba, která je účastníkem řízení podle § 94k písm. c) až e), může uplatňovat námitky proti 
projednávanému stavebnímu záměru, dokumentaci, způsobu provádění a užívání stavebního záměru nebo 
požadavkům dotčených orgánů, pokud jimi může být přímo dotčeno jeho vlastnické nebo jiné věcné 
právo k pozemku nebo stavbě. Obec uplatňuje ve společném územním a stavebním řízení námitky 
k ochraně zájmů obce a zájmů občanů obce. Osoba, která je účastníkem řízení podle zvláštního právního 
předpisu, může v řízení uplatňovat námitky pouze v rozsahu, v jakém je projednávaným stavebním 
záměrem dotčen veřejný zájem, jehož ochranou se podle zvláštního právního předpisu zabývá. 
K námitkám, které nesplňují uvedené požadavky, se nepřihlíží. Účastník řízení ve svých námitkách uvede 
skutečnosti, které zakládají jeho postavení jako účastníka řízení, a důvody podání námitek. 

Písemnost doručovaná veřejnou vyhláškou se podle § 25 odst. odst. 2 správního řádu považuje za 
doručenou patnáctým dnem po vyvěšení na úřední desce správního orgánu, který písemnost doručuje. 

Nechá-li se některý z účastníků zastupovat, předloží jeho zástupce písemnou plnou moc. 
 
 

 
 
 
 
 

Ing. Ivo Rychnovský 
vedoucí Odboru životního prostředí 

 
 
Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů. 
 
 
Vyvěšeno dne: ..............................   Sejmuto dne: .................................... 
 
 
Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení. 
 
 



Č. j. CR 016984/2021 OŽP/Ge 

 

str. 4/4 

Obdrží: 

Město Proseč, IDDS: mgdb3h7 
Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s., IDDS: rf5gxz6 
Vodárenská společnost Chrudim, a.s., IDDS: 3b9gxrh 
ČEZ Distribuce, a. s., IDDS: v95uqfy 
CETIN a.s., IDDS: qa7425t 
ostatní účastníci veřejnou vyhláškou 
Městský úřad Chrudim, Odbor územního plánování a regionálního rozvoje – jako orgán územního 
plánování 
Městský úřad Chrudim, Odbor životního prostředí, oddělení přírodního prostředí – jako orgán ochrany 
přírody 
Městský úřad Chrudim, Odbor životního prostředí, oddělení přírodního prostředí – jako orgán ochrany 
zemědělského půdního fondu 
Městský úřad Chrudim, Odbor životního prostředí, oddělení přírodního prostředí – jako státní správa lesů 
Městský úřad Chrudim, Odbor životního prostředí, oddělení ekologie prostředí – jako orgán státní správy 
v oblasti odpadového hospodářství 
Městský úřad Chrudim, Odbor dopravy, oddělení dopravy a komunikací – jako silniční správní úřad 
Městský úřad Proseč, IDDS: mgdb3h7 – jako silniční správní úřad 
Městský úřad Chrudim, Odbor školství, kultury, sportu a památkové péče - jako orgán státní památkové 
péče 
Krajská hygienická stanice Pardubického kraje se sídlem v Pardubicích, územní pracoviště Chrudim, 
IDDS: 23wai86 - jako orgán ochrany veřejného zdraví 
Hasičský záchranný sbor Pardubického kraje, Územní odbor Chrudim, IDDS: 48taa69 – jako orgán 
požární ochrany 
Ministerstvo obrany, sekce nakládání s majetkem MO, odbor ochrany územních zájmů, oddělení ochrany 
územních zájmů Čechy, IDDS: hjyaavk - jako orgán obrany státu 

Pro vyvěšení na úřední desku: 

Městský úřad Chrudim, Odbor kanceláře tajemníka 
Městský úřad Proseč, IDDS: mgdb3h7 

Příloha: 

katastrální situační výkres C.2 
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