
- Městský úřad Hlinsko l lil lil lllillillllil Il lfr ll lllil lllil illl lilil lil ililil ll lil

Poděbradovo náměstí 1,, 539 23 Hlinsko

Odbor životního prostředí
Adresa pracoviště: Adámkova 554, Hlinsko

Váš dopis ze dne: 22. l, Z0l9
č.i.: Ht qszzqtzolg t ožp
čvn: clsoslsz
Spisová značka: s_oŽplvoH- 59 68 l20 19 vH2-621
Spis. znak - skart. znakllhůta: 231.2lA5
Opráv. úřed. osoba: Bc. Hana Kroužilová, Ing. Ivana Kopecká
Tel.: 469 326 152,469 326 |55
E - mail: krouzilova@hlinsko.cz
Počet |istů/příloh: 4/0
V Hlinsku dne: l0. 7 .2019

Dle rozdělovníku

vEŘEJNÁ vyrrr,ÁŠxa
ROZHODNUTÍ

Výroková část:

Městský úřad Hlinsko, odbor životního prostředí, jako vodoprávní úřad příslušný podle § l04 odst. 2
písm. c) a § 106 zákona č.25412001 Sb., o vodách a o změně některych zákonů (vodní záů<on), ve znění
pozdějších předpisů (dále jen "vodní zákon"), 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 (dálejen "stavební zákon"), ve stavebním íízení (dálejen "společné
íízeni") posoudil žádost o stavební povolení kprovedení stavby vodního díla, kterou dne 22. 1.2019
podala

Obec Miřetice, IČO 00270504,Miřetice č. p. 66,539 55 Miřetice u Hlinska
(dále jen "žadatel"), a na základé tohoto posouzení:

I. podle § 15 vodního zákona a § 115 stavebního zákona

vydává stavební povolení
k provedení stavby vodního díla:

Vodovod Krupín, Krupínské Paseky
" Miřetice

(dále jen ,,stavba") na pozemcích parc. ě. I02g/2 a |02913 vše v katastrálním území Ctětín a st. p. 84, 180
a parc. Č. |5l2, I9l3, l9l4, 1915, 169, l70l2, I70l3, I94l1, l94l2, 196, |97, 199,20214,202127,202128,
202145,202151,260,264,26613,26712,26713,271,272lI, 128Il2, I287l4, 1282, 1284lI, 1285, t287l|,
1288lI,1291,129211,129215,129311,1359 vše v katastrálním území Švihov (Obec Miřetice, Pardubic§ý
kraj).

Stavba obsahuje:

Jedná se o stavbu vodovodu v obci Miřetice, v místních ěástech Krupín a Krupínské Paseky. Stavba se
nachéui ěástečně v nezpevněné polní a lesní ceště mezi osadami Strkov a Krupín, částečně
v nezpevněných pozemcích mezi Krupínskými Pasekami a Krupínem, částečně v místních asfaltoých a
štěrkoých komunikacích osady Krupín a Krupínských Pasek a částečně ve veřejné komunikaci v osadě
Krupín.

Stavbu vodovodu tvoříjeden stavební'objekt SO 0l - Vodovodní řady
V rámci stavby je navrženo celkem 2658,9 m nových vodovodních řadů rozdělených jako:
, ,,V" PE d 90 mm - délka 758,3 m

,,Vl" PE d 90 mm - délka 324,5 m, PE d 63 mm - délka 291,3 m

,,V2" PE d 63 mrn - délka 110,7 m
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,,Vz-Iu PE d 63 mm - délka 45,7 m
,,V3" PE d 63 mm - délka 128 m
,,V4" PE d 90 mm - délka 554,1 m, PE d 63 mm - délka 86,9 m
,,V5" PE d 63 mm - délka 10l m
,,V6" PE d 63 mm - délka 67,7 m
,,V7* PE d 63 mm - délka 45,1 m
,,V8* PE d 63 mm - délka l45,6 m

Napojovací místo navrhovaného řadu na strávající veřejný vodovod z PVC vnějšího pruměru 160 mm je
na parcele é,102912 v k. ú. Ctětín.

II. Stanoví povinnosti a podmínky pro provedení stavby:
1. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace stavby ,,Vodovod Krupín, Krupínské Paselqr"

vypracované v lednu 2019, zakázkové číslo KRU-04-17 (zhotovitel: Projektová a inženýrská činnost,
Cáslavská 683,537 0i Chrudim, zodp, projektant Ing. Josef Holub, ČraIr 0700595), která bude
navrácena po nabyí právní mocitohoto rozhodnutí.

2. Při provádění stavby bude zajištěno dodržování všech bezpečnostních předpisů a zákonných předpisů
o ochraně zdraví při práci.

3. Stavbu bude provádět podle § 160 stavebního zákona stavební podnikatel, kteqý při jeji realizaci
zabezpečí odborné vedení provádění stavby stavbyvedoucím. Dále je povinen zabezpeěit, aby práce na
stavbě, kjejichž prováděníje předepsáno zvláštní oprávnění, vykonávalyjen osoby, kteréjsou držiteli
takového oprávnění.

4. a) Zadatel oznámí vodoprávnímu úřadu v Hlinsku termín zahájení stavby.
b) Žadatel (popř.zhotovitel) stavby při předání staveniště piojedná píán kontrolních prohlídek této
stavby a §rto termíny spolu s námem dodavatelské firmy oznámí vodoprávnímu úřadu.

5. Při realrizaci stavby a provádění stavebních zemních nebojiných pracíje investor povinen respektovat
stávající zaíizení inženýrs§ých sítí a učinit všechna nezbytná opatření, aby nedošlo k ohrožení nebo
poŠkození vedení těchto veřejných inženýrs\ých sítí (energetické zařízení, síť elektroniclrych
komunikací, vodovodní řady a plynárenské zaíizeni) včetně jejich ochranných pásem daných
přísluŠnými zákony, vyhláškami a platnými ČSN. Souběhy a křižovatky s jednotlivlými vedeními musí
b;ilt prováděny v souladu s platnými normami a předpisy.

6. Nejméně 15 dnŮ předzahé$ením zemních a stavebních prací bude pracovník příslušné inženýrské sítě
informován o jejich zahájení.
Bude Provedeno vyqýčení inženýrs§ich sítí a postupováno v souladu se souhlasy a
vYjádřeními vydanými správci a provozovateli sítí k této akci, které jsou součástí schválené projektové
dokumentace.

7. PoŠkození jakýchkoliv inženýrslqých sítí a zaíízeni musí b;ýt okamžitě ohlášeno příslušnému
zaměstnanci dané sítě.

8. Budou respektovány a dodrženy podmínky následujících dotčených provozovatelů a správců
inženýrshých sítí:
a) Budou dodrŽeny podmínky uvedené ve vyjádření ČEZ Distribuce, a.s., Děěín ze dne z0. |.2019,
zn.: 0200856665
b) Budou dodrŽeny podmínky uvedené ve vyjádření CETIN a.s., Praha ze dne 25, 1. 2019, pod
é. j.: 517681119

9. Bude dodrženo závazné stanovisko vrÚ Htinsto, odbor ŽP - ssr ze dne 2l. 2.
H|247Il2018lOŽP:

- Při stavbě bude v maximální možné míře dbáno na ochranu lesních porostů
kořenoých systémů) i pozemků určených k plnění funkcí lesů, v souladu slesním
pozemky ani porosty nesmí být stavební technikou p.oškozeny.

nakládání s nimi.
Ádicsa:
h4čsto lliinsiio
poděbrlrtjor'o nťlrrrčsti i
539 23 l]linsko

l ei: -169 3l_i 3] i

l,ax: 4ó9 3 }S 2j5
E - nrail: tlestolr;lrlinsko.ez

Bankor,ní spcr.ienl

!iti {]hnrdinr
l §-{r2_] j_] ii{} } 0(t

lč(]: 0í)27iji}sq

2018 pod č. j.:

(včetně jejich
zákonem. Tyto

Spisir,-á značlia: S-(_}ŽPa\'o } i -
<(]1)E r1}l0 \ ll]-tr]]
\trlttl:, ] re. l|,rt}t \I

- Lesní pozemky nebudou sloužit k ukládáni qýkopové zeminy ani jiného stavebního materiálu.
l0. Bude dodrženo závazného stanovisko MU Hlinsko, odbor ŽP - risek odpadového hospodářstv í ze dne

7. 6.20|8 pod č. j.: Hl 30841 l2018lOŽP:
Se všemi stavebními odpady bude nakládáno v souladu se zákonem o odpadech, a v souladu s
Metodic\ým návodem odboru odpadů pro řízení vzniku stavebních a demoličních odpadů a pro



č,i. : Ht ltzzltzOtg tožp str. 3

Odpady, které vzniknou realizací stavby budou tříděny dle druhů a kategorií v souladu s vyhl.
ě.9312016 Sb. o Katalogu odpadů (ostatní, nebezpečné), zabezpeěeny vsouladu se zákonem o
odpadech a předávány kvyužití nebo odstranění (v souladu s hierarchií způsobů nakládání s odpady)
pouze osobám oprávněným kjejich převzeti (dle zákona o odpadech). Dále musí původce plnit
veškeré povinnosti, které mu ýše uvedený zákon ukládá (§ 16 např. vedení evidence).
Nakládání s výěženou zeminou musí probíhat v souladu se zákonem ě. 185/2001 Sb., o odpadech
vplatnémznéni-zejména§2a§3adálesjehoprováděcíryhláškouč.29412005Sb.,-zejména
§ 12, Upozorňuji, že dle § 2 odst, 3 zákona o odpadech se tento zákon neváahuje na nakládání s

nekontaminovanou zeminou a jiným přírodním materiálem vytěženým během stavební činnosti, pokud
je zajištěno, že materiál bude použit ve svém přirozeném stavu pro účely stavby na místě, na kterém
byl vytěžen.
Ke kolaudačnímu řízení budou předloženy doklady o nakládání se stavebními odpady.

11. Budou dodrženy podmínky uvedené vzávazném stanovisku KHS Pardubického kraje se sídlem
v Pardubicích ze dne 12.7 .2017 pod č. j.: KHSPA121 1'] l20l7IHOK-CR:
- Při rea|izaci stavby budou použity pro styk s pitnou vodou výhradně ýrobky splňující požadavky
vyhlášky MZ č. 40912005 Sb. Doklad o splnění tohoto požadavku (výluhový test) bude předložen an
KHS UP Chrudim.
- Bude doložen doklad o vyhovující kvalitě pitné vody ze sítě u spotřebitele v kráceném rozsahu dle
požadavku vyhlášky MZ é.25212004 Sb., v platném znění, kterou se stanoví hygienické požadavky
na pitnou a teplou vodu a rozsah její kontroly.

12. Budou dodrženy podmínky uvedené ve vyjádření Vodárenské společnosti Chrudim, a.s. ze dne
24.I.Z0l9 pod č. j.: Ol9070084527:
- Prováděci organizace uvědomí zástupce provozu VS Chrudim, a.s. - Josef Dočekal, tel:
603 899 852, o zahájeni prací, ato nejméně l5 dnů předem. Bude dohodnut harmonogram provádění
prací ve váahu k trvalému zajištění zásobování pitnou vodou a odvádění odpadních vod.
- Přesný termín uzavírlry vody pro účel přepojení vodovodu je nutno nahlásit provozovateli
minimálně 17 dnů předem. Provozovatel seznámí všechny dotčené odběratele s rozsahem uzavirk7 a
zajistí náhradní zásobování vodou (cisterny). Náklady spojené s náhradním zásobováním vodou po
dobu přepojování a přip. s vypouštěním a napouštěním vodovodu budou hrazeny z prostředků stavby
(tato činnost bude provedena nazákladě objednávky).
- Na náklady dodavatele stavby bude řešeno náhradní zásobování oblvatel suchovodem. Před
připojením suchovodu na vodovodní síť bude na suchovodu provedena tlaková zkouška, proplach,
desinfekce a dodán rozbor vody.
- Napojení stávající vodohospodářské sítě bude provedeno se spolupráci s VS Chrudim, a.s. V místě
napojení nového vodovodu na stávající vodovodní řad bude ostveno sekční šoupě.
- Bude respektováno prostorové uspořádání sítí dle ČSN Z: 6005, případně dle požadavku
provozovatele.
- Před zahájením zemních prací požádá prováděcí organizace pracovníka VS Chrudim, a.s. o
vyqýčení provozovaných sítí - Ladislav Šmahel, tel.: 603 899 851. Prováděcí organizace vyznačí
polohu vytýčených sítí přímo na staveništi.
- Investor umožní přístup technikům VS Chrudim, a.s. na staveniště v pruběhu realizace stavby.
Pracovníky, kteří budou provádět zemni práce v blízkosti stávajících vodohospodářs§ých sítí,
zástupce prováděcí organizace upozorní, aby dbali maximální opatrnosti a ve vzdálenosti nejméně
1,0 m na každou stranu od osy potrubí nepoužívali nevhodné nářadi a těžkou mechanizaci. Obnažené
vodohospodařské sítě musí b;ýt řádné zabezpečeny proti poškození a před jejich záhozem bude
zástupce provozu VS Chrudim, a.s. přizván ke kontrole zda nedošlo k jejich viditelnému poškození.
- Každé poškození stávajících vodohospodářsk}ch sítí nahlásí prováděcí organizace neprodleně
zástupci příslušného provoz.r nebo na dispeěink VS Chrudim, a.s, tel: 469 669 9ll.
- O termínu konání tlakoých zkoušek bude s dos'tatečným předstihem informován zástupce provozu
VS Chrudim, a.s. Tlaková zkouška bude provedena v souladu s ČSN 75 591l a dle podmínek
provozovatele.
- Vlastní připojení na nově vybudované přípoj§ bude možné teprve po kolaudaci
vodohospodářských sítí. Ukončerú jednotliqých přípojek je nutno geodeticky zaměíit prostorově a
výškově (souřadnicoý systém S-JTSK, ýškowý systém Bpv).
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- Nejpozději při zprovoznění plánované stavby je nutné ctít ustanovení |ýkající se provozování
vodohospodářsloých sítí, a to § 8 odstavec 3) zákona č. 2'7 4l200I Sb., o vodovodech akanalizacích.

13. Budou dodrženy podmínky uvedené ve lyjádření Městského úřadu Hlinsko, stavebního úřadu - úseku
památkové péče ze dne 1 1 .7 .2017 pod ě. j.: H| 4648712017/SÚ:
- Stavebník je povinen podle § 22, odst.2 památkového zákona již od doby přípravy stavby naizemí
s archeologic§ými ná|ery oznámit svůj záměr Archeologickému ústavu Akademie věd ČR, v. v. i. a
umožnit jemu nebo oprávněné organizaci provést na dotčeném izemí záchranný archeologický
r,"ýzkum.
- Informace o územích s archeologicloými nálezy a podmínky pro provádění qýše uvedené akce Vám
podá kterákoli oprávněnáorganizace s územní příslušností pro Pardubický kraj.
- V případě objevení archeologického nálezu (kosti, dřevo, střepy atd.) musí podle § 23 odst. 2
památkového zákona nálezce nebo osoba odpovědná za provádění prací tento nález oznámit
Archeologickému ústavu Akademie věd ČR, v. v. i. (dále jen aÚ aV ČR; nebo nejbližšímu muzeu
(Regionální muzeum v Chrudimi, Široká 86, 537 01 Chrudim), a to nejpozději druhého dne po
nálezu nebo potom, kdy se o nálezu dozvěděl. Archeologiclcý nález i naleziště musí blit podle § 22,
odst. 3 památkového zákona ponechány beze změn až do prohlídky AÚ AV ČR nebo muzeem,
nejméně však po dobu pětipracovních dní po učiněném oznámeni.

14. Budou dodrženy podmínky stanoviska KŘ Policie Pardubického kraje, ÚO Chrudim _ dopravní
inspektorát Chrudim ze dne 30. 5. 2018 pod č. j.: KRPE-438237-1lČJ-20l8-170306.
- Pokud to podmínky dovolí, vedení vodovodu v maximální možné míře lymístit mimo silniční
pozemky a pomocné silniční pozemky.
- Dle možností řešit kšížení vodovodu s komunikací protlakem, podvrtem, v krajním případě
překopem.
- Prováděním stavby nedojde k ohrožení provozu na pozemních komunikacích. K jeho připadnému
omezení mŮŽe dojít jen v nezbytné míře a na dobu nezbytně nutnou. V případě, pokud si to r,yžádá
situace, budou práce prováděny pod ochranou přenosného dopravního značení.
- Před zahájením prací bude nutné na zdejší součást Policie ČR preďoZit návrh dopravně
inženýrs§ých opatření k zajištění bezpeěnosti a plynulosti silničního provozu na pozemních
komunikacích a požád,at o vydání ,,Stanoviska k umístění přechodné úpravy provozu na pozemních
komunikacích" dle § 77 zákona é. 36112000 Sb. o provozu na plzemních komunikacích a případně
také samostatné požádat o lydání ,,souhlasu se zvláštním užívánim komunikace" dle § 25 zákona č.
I3ll997 Sb. nebo případně také o lydání,,vyjádření k uzavírce PK a vedení objízdné trasy" dle § 24
odst.2 písm. d) zákonaó.13l1997 Sb., o pozemních komunikacích.

15. Bude v plném rozsahu dodrženo q,jádření SÚS Pardubického kraje, odd. majetkové správy Chrudim
ze dne 3. 8,2017, zn.: SUSPK/4990120I7 .

16. Stavba bude realizována v souladu s rozhodnutím o povolení zvláštního užívání komunikace, které
rydal Městslcý úřad Hlinsko, stavební úřad - úsek silničního hospodrářství dne 4.6.2018 pod ě. j.:
Hl3268812018/SÚ.

14. Stavba bude realizována v souladu s roáodnutím o povolení zvláštního uživáni komunikace, které
lydal Obecní úřad Miřetice dne 23,1.2019 pod č. j.: OUMil7512019,

15. Budou dodrženy podmínky uvedené ve stanovisku Povodí Labe s. p., Fkadec Králové ze dne
4. 6.2019 pod č. j.: PLa/2019l023634:
- Křížení bude provedeno v souladu s ČSN 75 2130 KŤižení a souběhy vodnich toků s dráhami,
podzemními komunikacemi a vedeními.
- Oba přechody kor5,ta DVT budou na břehu omačeny tyčoqým označníkem s modrobílými pruhy.

16. VeŠkeré stavbou dotčené pozemky budou uvedeny do řádného technického stavu. Stavba bude
prováděna tak, aby nedošlo ke škodám na sousedních pozemcích ěi stavbách. V nezbytném případě
bude doěasné použití sousedních pozemků předem prokazatelně projednáno sjejich vlastníky"

17. Nejpozději při zprovoznění stavby je nutné ctít ustanovení § 8 odst. 3) zákonač.Z74l200| Sb., o
vodovodech a kanalizacích.

18. Stavba nesmí bý. uživána bez kolaudačního souhlasu, Stavebník požádá po dokoněení stavby v
souladu s § 122 stavebního zákonavodoprávní úřad o lydání kolaudačního souhlasu.

19. Kzávérečné kontrolní prohlidce bude mimo jiné předložena i dokumentace skutečného provedeni
stavby a geodetické zaměíeni stavby vyhotovené oprávněnou osobou ve smyslu geodetických prací.
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20. Stavba bude dokončena v termínu do 31. 12.2020.

Účastníci řízení dle § 27 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád v platném zněnío podle § 109 písm. a)
stavebního zákona a § 115 vodního zákona:
Obec Miřetice, Miřetice ě. p. 66,539 55 Miřetice, IDDS: a7sa43i

Účastníci íízenídle § 27 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád v platném znéní apodle § 109 písm. c)
a d) stavebního zákona (ve věci stavby vodovodu):
1. Obec Miřetice, Miřetice č. p. 66,539 55 Miřetice, IDDS: a7sa43i
2. Miroslav Tomek, náměstí Dr. Tošovského č.p. |9, 539 44 Proseč u Skutče
3. Marie Dvořáková, 5. května č.p. 193, 539 52 Trhová Kamenice
4. Bohumil Skokan, Strádovská č.p. I74,538 25 Nasavrky
5. Jaromír Vodrážka, Novoměstská č.p.956, Chrudim II,537 01 Chrudim l
6. Michal Vomela, Příčná č.p. 516, 58Z 63 Ždirec nad Doubravou
7. Roman Vomela, Příěná č.p. 516, 582 63 Ždírec nad Doubravou
8. Lexa Mach, Krupín č.p. 8, Miřetice, 538 25 Nasavrky
9. Vladimíra Machová, Krupín č.p. 8, Miřetice, 538 25 Nasavrky
l0. Správa aúdržba silnic Pardubického kraje,IDDS: ffhkSfq
1 l. Michaela Licková, 5. května ě.p. 45, 539 52 Trhová Kamenice
i2. Libor Licek, U sklárny ě.p.252,539 52 Trhová Kamenice
13. Helena Pilná, U sklárny č.p. 130, 539 52 Trhová Kamenice
14. Josef Letáček, Krupín č.p. 45, Miřetice, 538 25 Nasavrky
15. Monika Letáčková, Krupín č.p. 45, Miřetice, 538 25 Nasavrky
16. Hana Tomková, Strojařů č.p. 1153, Chrudim IV,537 0l Chrudim l
17. Pavla Flromková, Staré náměstí č.p. 834, 538 2| Slatiňany
l8. Zdenka Hromková, Tyršova č.p. 750, 538 2| Slatiňany
l9. Jaroslav Janeček, Milady Horákové č.p.1101l2,Noqý Hradec Králové, 500 06 Hradec Králové 6
20. Vlastislav Záruba, Bellušova č.p,1823l45, Praha S-Stodůlky, 155 00 Praha 515
21. He|ena Zárubová,Notečská é.p.564110, Praha 8-Troja 181 00 Praha 81
22,KateřinaMakalová, Bellušova ó.p.1823145, Praha S-Stodůlky, 155 00 Praha 515
23 . Bc. Martina Zárubová, Rezlerova ě.p. 28I l58, Praha l 0-Petrovice,' 109 00 Praha l 1 1

24.Lesy České republiky, s.p., Hradec Králové, IDDS: e8jcfsn
25. Obec Ctětín,IDDS: prgbz83
26. Povodí Labe, státní podnik, Hradec Králové, IDDS: dbyt8g2
27. ČEzDistribuce, a. s., IDDS: v95uqfu
28. Česká telekomunikační infrastruktura a.s., IDDS: qa7425t
29. Vodárenská společnost Chrudim, a.s.,IDDS: 3b9gxrh

ÚČastníci řízenidle § 27 správního řádu a podle § 109 písm. e) a 0 stavebního zákonaz
Majitelé s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním pozemkům parc. čísla:
ParC. Č. 60ll, 6012, 610ll, 61012, 61013, 674, 623, 62618, 62619, 626lll, 63314, 1003, l029l1 vše
vkatastrálním území Ctětín, st. p. Il2,3,4lI,4l2,12,15, 16, 18,22,23,83,84, 100, l02, 11011, I20,
125,126, I2'7,14l, l42,143, 161, 162, I73, l74, l80, 200, 209,224,Z37,239, parc. č. l/1,1l3, Il4, Il5,
2, 3,3/7, 3l2, 4, 5, 611, 7l1, 712, 9, 72, |4, 15, 16, 16lI, 1612, 1613, 1614, I712, 1715, 18,2213, z3ll, 2313,
2411,26,2911,2912, 30,3llll,3Il3,39, 6IlI, 62,92, l29, I3712, I3713, l40l3, 14312, I45l4, 162, l70l4,
170l5, 17016, l70l7,17l13, I7115, 173ll, 17411, I75ll, |7612,180, 191/1, I92lI, I92l2, I92l3,7g2l4,
I92l5, 19216, 129414, 195, 198, 200,201,20213,20215,20217,20218,20219,202ll0,202l16,202118,
202119,202120,202121,202122,2a2l25,202134,202135,202138,20214I,20zl42,202143,202146,202149,
202150,202153,202154,202155,202156,202167,202169,222,236lI,23616, 236120, 25411,25413,255lI,
25512,257,258,26212,26213,263,26512,266lI,268í1,26812,272l|,29112,29313,304, 128IlI, 128113,
I287l4, 128412, 1286, 128712, 128812, 128813, l292l3, 129313, I29zl4, l292l5, l293l2, l300l2, 1302,
1365, 1368, 1378 vše v katastrálnimúzemi Švihov

Majitelé s vlastnic\fmi nebo jinými věcnými právy k sousedním stavbám:
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Miřetice,Krupínč.p. 1, č.p.2,č.p.3, é.p.44,č.p.9, č.p.7,ě,p.I4,ě.p. 19, é.p.20,č,p.2l,č.p.26,
č. p.28, č. p. 10, é.p.23,č.p.29, č. p.30, č.p.32, č. p,33, č.p.34, č. e. 16, č. p.35, č. p,36, ě. p.37, č. p.
38, č. p. 12, ě. p.40, č. p. 4I, ě, e- 25 a č. e, 6.

odůvodnění:
Dne 21. 1.2019 podala Obec Miřetice, Miřetice č.p. 66,539 55 Miřetice, žádost o vydáni stavebního
povolení na ýše uvedenou stavbu vodního díla. Uvedeným dnem bylo zahájeno stavební řizení,
Správní orgán shledal, že žádost neobsahuje předepsané náležitosti vodního a stavebního zákona a
vyhláš§ č. 183/2018 Sb., o náležitostech roáodnutí a dalších opatřeních vodoprávního úřadu a o
dokladech předkládaných vodoprávnímu úřadu, v platném zněni, a proto žadatele podle § 45 odst. 2
správního řádu vymal, aby náležitosti žádosti doplnil a současně usnesením ze dne 21. 3. 2019 pod č. j.:
H| 20 43 6 l 20 19 l OŽP předmětné řízení přerušil.

Dne 9. 5.20|9 pod ě. j.: Hl32958l20I9lOŽP žadate| doplnil podanou žádostpovinnými doklady.
Žádostbyla doložena doklady podle lyhlášky č. l83/2018 Sb.:
- Projektová dokumentace stavby ,,Vodovod Krupín, Krupínské Paseky" vypracovaná v lednu 2019,

zakázkové číslo KRU-04-I7 (zhotovitel: Projektová a inženýrská ěinnost, Čáslavská 683, 537 01
Chrudim, zodp. projektant Ing. Josef Holub, ČKAIT 0700595)

- Smlouvy o smlouvách budoucích s vlastrríky pozemků dotčených stavbou
- Smlouva o smlouvě budoucí o zíízeni věcného břemene a právu provést stavbu ze dne 30.4.2019

lzavřenámezi obcí Miřetice a obcí ctětín
- Smlouva o smlouvě budoucí o zŤízeni služebnosti é.: 1l2019lKo ze dne 7. 5,2019 uzavřená mezi

Obcí Miřetice a LČR, s. p.
- Územnirozhodnutí Městského úřadu Hlinsko, SÚ ze dne 12.'I .2018 pod č. j: Hl 405 I2l20l8/SÚ
- Souhlas Obce Ctětín ze dne 12. 6.2017
- Roáodnutí o povolení zvláštního uživáni komunikace Městského úřadu Hlinsko, stavebního úřadu _

úseku silničního hospodářsŇíze dne 4. 6.2018 pod č. j.:lF'l3268812018/SÚ
- Stanovisko správce povodí a vodního toku Povodí Labe, s. p., Hradec Králové ze dne 1 5. 8. 20 l 7 pod

č. j.: PY Zl 17 l29 5 69 l Sk/ 0
- Souhlas SÚS Pardubického kraje ze dne 3. 8.2017 pod č. j. SUSPK/4 gg0l20l7
- Souhlas srealizaci Vodárenské společnosti Chrudim a.s.zedne24.1.2019 podč. j.: 019070084527
- Rozhodnutí o povolení zvláštního užívání komunikace Obecního úřadu Miřetice ze dne 23. 1. 2019

pod ě. j.: OUMil7512019
- Vyjádření Lesů ČR s. p., LS Nasavrl§z ze dne 16.
- Vyjádření Městského úřadu Hlinsko, odboru

Hl4621512017loZP
- Vyjádřeníspolečnosti
- souhlas s umístěním

ě. j.: 1093652620
- Stanovisko GridServices, s. r.o, Brno ze dne 4.7 ,2017 pod č. j.: 5001544613
- Sdělení spo.leČnosti Telco Pro Services, a.s., Praha ze dne20.I.20Ig pod č. j.: 0200856665
- Vyjádření Ceské telekomunikační infrastruktury a.s., Prahaze dne 25. 1.2019 pod ě. j.: 517681119
- Stanovisko Povodí Labe s. p.,. Hradec Králové, ze dne 4.6.2019 pod č. j.: pLŮ2}lgl023634
- Územní rozhodnutí o umísttní stavby,,vodovod krupín, krupínské pas'elgr" bylo vydáno stavebním

úřadem Městského úřadu Hlinsko dne 12. 7 , 2018 pod č. j.: Hl 405|2/20 1 8/SÚ.
Odbor Životního prostředí Městského úřadu Hlinsko, v souladu s ustanovením § 112 stavebního zákon4
§ l15 vodního zákona a § 47 správního řádu dne 28. 5.2019 pod č. j.: Hl 3329ll20l9lOŽP veřejnou
vyhláŠkou oznámil pokračovániiizeni v předmětné věci všem známým účastníkům řízení (§ 27 správního
řádu), dotčeným orgánům, veřejnosti a dalším právnickým osobám. Správní orgán upustil od ohĚdání na
místě a ústního jednání, stanovil lhůtu pro uplatnění připomínek a námitek a dal možnost v souladu s
ustanovením § 36 odst. 3 správního řádu se před lydáním rozhodnutí vyjádřit k podkladům rozhodnutí.
Tohoto práva nikdo z účastníků řízenínequžil.
stanoviska sdělili:

1.20l8 pod č. j.: LCR157/000318/2018
životního prosťedí ze dne 2. 8. 20117 pod ě. j.:

CEZ Distribuce, a. s.,_ Děčín, ze dne 20 . 1 . 20|9 pod č. j.: 01010457 52
stavby společnosti ČBz Distribuce, a. s., DěBín, ,ě dn" 21.7.2017 pod
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Závazné stanovisko Městského úřadu Hlinsko, OŽP - odpadové hospodářství ze dne 7 . 6.2018 pod č.
j.: Hl30841lz}IsloŽP

- Závazné stanovisko dotčeného orgánu na úseku požámi ochrany od Hasiěského záchranného sboru
Pardubického kraje ze dne9.8.2017 pod č. j.: HSPA-4-364|2017

- Závamé stanovisko KHS Pardubického kraje se sídlem v Pardubicích ze dne 12. 7. 2017 pod č. j.:
HSPAl2l I712017MOK-CR

- Stanovisko KŘ Policie Pardubického kraje, ÚO Chrudim- dopravní inspektorát Chrudim ze dne 30. 5.
2018 pod č. j.: KRPE-3s237-1lČJ-20I8-|70306

- Závazné stanovisko Ministerstva obrany ČR, Odbor ochrany územních zájmů a řizeni programů
nemovité infrastruktury ze dne 24. 7 .2017 pod ě. j.: 67 4516413012017 -8201- OÚZ-pCB

- Závazné stanovisko Městského úřadu Hlinsko, OŽP - státní spráry lesů ze dne 21.2.2018 pod č. j.:
Hl247Il20I8loŽP ". ,

- Vyjádření Městského úřadu Hlinsko,. stavebního úřadu - úseku památkové péée ze dne l 1. 7. Z0I7
pod č. j.: Hl 46487 12017 lSÚ

Posouzení vodoprávního úřadu:

Vodoprávní úřad v provedeném řizení přezkoumal předloženou žádost z hledisek uvedených
v ustanoveních vodního zákona a stavebního zákona, projednal ji s účastníky íízení a s dotěenými
správními úřady a zjistil, že jejím uskutečněním nebo uživánim nejsou ohroženy zájmy chráněné zákony
a zvláštními předpisy, Při přezkoumání žádosti, projednání věci s účastníky íízeni a na základě
shromážděných právně ýznamných skutečností nebyly shledány důvody bránící povolení.
V pruběhu řízení nebyly vzneseny žádné připomínky ani námitky, které by bránity lydání tohoto
povolení.
Podmínky uvedené ve stanoviscích správních orgánů, dotčených organizací, správců inženýrských sítí a
dalších dotčených subjektů byly zkoordinovány a zapracovány do podmínek tohoto rozhodnutí.

Z hlediska zájmů daných § 23a vodního zákona, platným Národním plánem povodí Labe a Plánem
dílčího povodí Horního a sťedního Labe (§ 24 až 26 vodního zákona) je předmětný záměr možný,
protože lze předpokládat, že jeho realizaci nedojde ke áoršení stavu záměrem dotčeného vodního útvaru,
a že záměr nebude mít za následek nedosažení dobrého stavu dotčeného vodního útvaru.
ji.
Rešení navržené žadatelem je technicky a ekonomicky zdůvodněno, neohrožuje a nepoškozuje
vodohospodařské a všeobecné zájmy.

Na základě všech výše uvedených skuteěností bylo vodoprávním úřadem rozhodnuto tak,jakje uvedeno
ve qýroku tohoto rozhodnutí za použiti ustanovení právních předpisů ve ýroku uvedených.

Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků:
- Učastníci neuplatnili návrhy a námitky.

Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí:
- Učastníci se k podkladům rozhodnutí nelyjádřili.

poučení účastníků:

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení kOdboru životního prostředí a
zemědělství Krajského úřadu Pardubického kraje podáním u zdejšího správního orgánu v Hlinsku.
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 poěet stejnopisů, vyhotoví je
správní orgán na náklady účastníka.

Odvoláním lze napadnout v.ýrokovou část roáodnutí, jednotliqý ýrok nebo jeho vedlejší ustanovení.
Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.

Vodoprávní úřad po dni nabytí právní moci stavebního povolení zašle stavebníkovi jedno vyhotovení
ověřené projektové dokumentace a štítek obsahující identifikaění údaje o povolené stavbě. Další
vyhotovení ověřené projektové dokumentace zašle vlastníkovi stavby, pokud není stavebníkem,
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Stavebník je povinen štítek před zahájením stavby umístit na viditelném místě u vstupu na staveniště a
ponechat jej ám až do dokončení stavby, případně do vydrání kolaudačního souhlasu; iozsáhlé stavby se
mohou oznaěit jiným vhodným způsobem s uvedením údajů ze štítku.

Stavba nesmí byt zahájena, dokud stavební povolení nenabude právní moci. Stavební povoleni pozbývá
platnosti, jestliže stavba nebyla zabájena do 2let ode dne, kdy nabylo právní moci.

ftq;
Ing.Ivana Kopecká

vedoucí odboru životního prostředí

Poplatek:
Správní poplatek podle zákona ě, 63412004 Sb., o správních poplatcích dle položky 18 odst. 1 písm. h) ve
\.ýši 3000 Kč byl zaplacen dne 4. 2.2019.

Rozdělovník - obdrží:
Žadate|:
Obec Miřetice, Miřetice č. p. 66, 539 55 Miřetice, IDDS: a7sa43i

Toto rozhodnutí bude vywěšeno po dobu 15 dnů. Poslední den qvěšení je dnem doručení.
vyvěšeno na úřední desce dne : sejmuto dne :

razitko. podois

ostatní účastníc i íizení:
Městs§ý úřad Hlinsko - podatelna
obecni úřad Miřetice
obecní úřad ctětín

- úřadŮm zasiláme a žádáme o zveřejnění na úřední desce (v elektronické i písemné portobě)
lx bude následně s lyznačením data ryvěšení a sejmutí vrácena na MÚ Hlinsko ottbor ŽP

Dotčené orgány:

Městs§ý úřad Hlinsko, Odbor životního prosťedí - Odpadové hospodářství, Adámkovatřiďa 554, Hlinsko
Městs§ý úřad Hlinsko, Odbor životního prosťedí, Adámkova třída ě.p. 554,539 0l Hlinsko v Čechách 1

Městsk} úřad Hlinsko, Stavební úřad, Adámkova třída č.p. 554, 539 01 Hlinsko
Městský úřad Hlinsko, Stavební úřad - úsek silničního hospodářství, Adámkovatřida 554, 539 01 Hlinsko
Krajská hygienická stanice Pardubického kraje se sídlem v Pardubicích, ÚP Chrudim, IDDS: 23wai86
Hasičs§ý záchranný sbor Pardubického kraje, územní odbor Chrudim, IDDS: 48áa69
Policie České republiky, Dopravní inspektorát Chrudim, IDDS: ndihp32
AOPK České republiky, RP Správa chráněné krajinné oblasti Žďárské vrchy, IDDS: 3hjdyhg
Ministerstvo obrany ČR, Odbor ochrany územních zájmů ařízeníprogramů nemovité infrastnrktury,
Sekce ekonomická a majetková, Teplého č.p. 1899, Pardubice Y-Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice 2
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