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R O Z H O D N U T Í 

     V E Ř E J N Á   V Y H L Á Š K A 
 

účastník řízení dle § 27 odst. 1 zák. č. 500/2004 Sb. - Správní řád: Vodovody a kanalizace Pardubice a.s., 
Teplého 2014, 530 02 Pardubice, zastoupen obecným zmocněncem, společností VIS Vodohospodářsko – 
inženýrské služby spol. s r.o., Na Střezině 1079, 500 03 Hradec Králové,   
 
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, kterou dne 11.03.2022 
podal 
Vodovody a kanalizace Pardubice a.s., Teplého 2014, 530 02 Pardubice, IČ: 60108631 zastoupen obecným 
zmocněncem, společností VIS Vodohospodářsko – inženýrské služby spol. s r.o., Na Střezině 1079, 500 03 
Hradec Králové, IČ: 48153362   
(dále jen „stavebník“), a na základě tohoto posouzení:  
 
Podle ustanovení § 15 odst. 1 vodního zákona a § 115 odst. 1 stavebního zákona  
                                                 

v y d á v á   s t a v e b n í   p o v o l e n í 
k provedení vodních děl: 

SO 01 Vodovodní řad A - zkapacitnění 
v rámci stavby: 

„Dašice – zkapacitnění vodovodu“ 

a) Údaje o místu a předmětu rozhodnutí:  

katastrální území: Dašice 
pozemková parcela číslo: 1490/7, 2086/12, 2193/1 
souřadnice (S – JTSK, Bpv):   
SO 01 Vodovodní řad  začátek   X   1 063 194,75   Y  638 010,94        
    konec  X   1 063 021,94 Y  637 744,01        
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b) Druh, účel a základní popis povolovaného vodního díla:  
Předmětem žádosti je stavební úprava (ve stávající trase) a zkapacitnění stávajícího vodovodu ve městě 
Dašice. Trasa vodovodu je vedena v původní trase stávajícího vodovodu – v krajnici asfaltové komunikace II. 
tř. č. 322 SÚS Pardubického kraje a v travnatém pásu a městských pozemcích podél komunikace SÚS PK. 

SO 01 Vodovodní řad A - zkapacitnění 
Jedná se o stavební úpravu a zkapacitnění stávajícího vodovodního řadu DN 150 (ve stávající trase) v městě 
Dašice, jenž je dnes v havarijním stavu. Trasa vodovodu je vedena v původní trase stávajícího vodovodu 
(stavební úprava ve stejné trase) – v krajnici v asfaltové komunikace II.tř. č. 322 SÚS Pardubického kraje a 
v travnatém pásu a městských pozemcích podél komunikace SÚS. 
Stávající odbočky vodovodních přípojek budou nově přepojeny na nové potrubí. 
V místě napojení na stávající vodovod (na začátku a na konci) bude osazeno nové sekční šoupě DN250 se 
zemní soupravou. 
Po trase vodovodu budou přepojovány stávající vodovodní přípojky - přes navrtávací pas a rohový ventil 
pro domovní přípojky se zemní teleskopickou soupravou. 

Výpis délek a profilů přepojovaných vodovodních přípojek: 
PE DN 25 (De 32 x 4,4 mm) - dl. 36 m 

Stavební úprava a zkapacitnění vodovodního řadu je navržena v následujícím materiálovém, provedení a 
délce: 

DN 
(mm) 

de (mm) Charakteristika 
Celkem 

(m) 

250 273± 
Hrdlové trubky Natural (TH) z tvárné liitiny  
(PN 16) - dl. 6,0 m  

397 

 
Šoupátka a hydranty umisťované do komunikací či zpevněných terénů budou opatřeny poklopy pro zatížení 
D400. 

Souhrnný přehled profilů a délek navrhovaných vodovodních řadů a přepojení přípojek:  

OBJEKT vodovodní řad 

MATERIÁL / DN 
CELKEM 

(m) TVÁRNÁ LITINA PE (De) 

DN 250 50 x 6,9 32 x 4,4 

01 
Vodovodní řad A 397     397 

Přepojení přípojek (VOD)     36 36 
CELKEM (m) 397 0 36 433 

 

c) Podle ustanovení § 15 odst. 3 vodního zákona a § 115 odst. 1 stavebního zákona  

s t a n o v u j e 

povinnosti a podmínky pro provedení stavby: 

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

2. Stavba bude provedena podle předložené projektové dokumentace ověřené ve vodoprávním řízení, 
kterou za společnost Vodohospodářsko-inženýrské služby spol. s.r.o., Na Střezině 1079, 500 03 Hradec 
Králové, vypracoval Ing. Knížák a ověřil Ing. Jiří Forejtek, ČKAIT 0601650, autorizovaný inženýr pro 
stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství, městské inženýrství v lednu 2021. Případné 
změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení vodoprávního úřadu. 

3. Stavebník zajistí vytyčení veškerých inženýrských sítí na staveništi před zahájením stavby. Pracovníci 
zhotovitelů stavby musí být s tímto vytyčením prokazatelně seznámeni. 

4. Stavebník je ve smyslu ustanovení § 152 odst. 4 stavebního zákona povinen zajistit technický dozor 
stavebníka nad prováděním stavby. 

5. Bude dodržen plán kontrolních prohlídek stavby vedený v projektové dokumentaci. 



 

6. Při stavbě budou dodržena ustanovení vyhlášky č. 268/2009 Sb. o obecných technických požadavcích 
na výstavbu. Stavebník zajistí, aby při provádění stavby byly dodržovány Technické kvalitativní 
podmínky staveb pozemních komunikací. 

7. Stavebník bude stavbu realizovat pouze na pozemcích, ke kterým mu vzniklo vlastnické právo nebo 
právo založené smlouvou provést stavbu nebo opatření anebo právo odpovídající věcnému břemenu 
k pozemku. 

8. Stavebník nejméně 15 dnů před zahájením stavebních prací oznámí správcům dotčených inženýrských 
sítí či vedení termín jejich provádění; v nezbytném případě si vyžádá jejich odborný dozor. Stavebník 
bude při provádění prací v blízkosti inženýrských sítí či vedení respektovat předem stanovené 
relevantní požadavky jejich správců. Před započetím stavebních prací stavebník prověří platnost jejich 
vyjádření a v případě nutnosti zajistí jejich aktualizaci. 

9. Stavebník zajistí, aby při provádění stavby byly dodrženy 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, ve znění pozdějších přepisů, a bude dbát na 
ochranu zdraví všech fyzických osob provádějících práce a účastníků silničního provozu v prostoru 
staveniště. Je nutné zajistit vyškolení všech zástupců zhotovitelů pro stavebníka, provádějících za 
provozu práce na silnicích a v jejich těsné blízkosti, podle příslušných přepisů. 

10. Stavebník přijme taková technická a organizační opatření, která zajistí, aby při provádění stavebních 
prací nebyla ohrožena bezpečnost a plynulost dopravy na přilehlých úsecích pozemních komunikací. 

11. Stavbu smí provádět pouze oprávněná organizace. Stavebník je před zahájením stavebních prací 
povinen písemně oznámit speciálnímu stavebnímu úřadu termín zahájení stavby (§ 152 odst. 3 písm. a 
stavebního zákona). 

12. Stavebník zajistí vzájemnou věcnou a časovou koordinaci s ostatními objekty stavby hlavní a staveb 
vedlejších (související investice a stavební objekty). 

13. Po dobu všech etap realizace stavby stavebník zajistí trvalý přístup správců sítí (zařízení) do prostoru 
jejich umístění v případě havárie. 

14. Stavebník zamezí pohybu vozidel stavby a stavebních strojů mimo stanovené trasy či určené odstavné 
plochy. 

15. Při stavebních pracích bude stavebník dbát na obecnou ochranu rostlin a živočichů. Stavebník zajistí, 
aby při provádění stavebních prací nedocházelo k nadměrnému úhynu rostlin a zraňování nebo úhynu 
živočichů, eventuálně k ničení míst jejich biotopů. 

16. Stavebník zajistí taková opatření, aby v průběhu stavby nedošlo ke kontaminaci půdy či ke znečištění 
povrchových a podzemních vod, a to zejména ropnými látkami. Na staveništi a v blízkosti vodních toků 
nesmí být skladovány látky ohrožující jakost nebo zdravotní nezávadnost vod a lehce odplavitelný 
materiál. 

17. Stavebník zajistí taková opatření, aby v rámci realizace stavby bylo v maximálně možné míře 
eliminováno znečištění ovzduší. Jedná se zejména o zamezení šíření sekundární prašnosti z provozu 
mobilních zdrojů a stavebních mechanismů do okolí a také šíření prašnosti související s přesunem 
sypkých materiálů. 

18. Používané mechanizační prostředky musí být v odpovídajícím technickém stavu a musí být dodržována 
preventivní opatření k zabránění případným úkapům či únikům technologických kapalin ze stavebních 
strojů a automobilů. Pohonné hmoty a maziva musí být skladovány pouze v místech zabezpečených 
z hlediska ochrany půdy a podzemních vod. 

19. V průběhu stavby zajistí stavebník odpovídající podmínky pro řádné odvodnění staveniště. Provádění 
stavebních prací nesmí negativně ovlivnit odtokové poměry v dané lokalitě, v opačném případě zajistí 
stavebník nápravná opatření na svůj náklad. 

20. Na viditelném místě zajistí stavebník vyvěšení tabule (obdoba štítku viz. ust. § 18d vyhlášky č. 503/2006 
Sb. o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu), na které bude 
uvedeno označení stavby, označení stavebníka, označení zhotovitele, označení stavebního úřadu, který 
stavbu povolil, číslo jednací stavebního povolení a datum nabytí právní moci, termín dokončení stavby 
atd. 

21. S odpady, které vzniknou během stavby bude nakládáno v souladu s ustanovením §13 (Obecné 
povinnosti při nakládání s odpady) zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech a o změně některých zákonů, 
doklady budou předloženy před podáním žádosti o kolaudační souhlas. 



 

22. Pro stavební práce a práce související, které budou probíhat v ochranných pásmech nadzemního či 
podzemního vedení, výrobny elektřiny či elektrické stanice a zahrnovat činnosti, které jsou dle § 46 
odst. 8 zákona č.458/2000 Sb. (energetický zákon) v ochranných pásmech zakázané, zajistí stavebník 
před zahájením takových prací podle § 46 odst. 11 energetického zákona písemný souhlas s činností v 
ochranném pásmu od příslušného provozovatele přenosové či distribuční soustavy. Dále stavebník 
zajistí, aby práce ve výše uvedených ochranných pásmech byly prováděny v souladu s vydaným 
souhlasem a dle podmínek stanovených správcem přenosové či distribuční soustavy. 

23. Stavebník v předstihu nejméně 10 dnů oznámí záměr příslušnému orgánu památkové péče. V případě 
potřeby umožní provedení záchranného archeologického výzkumu, případně odborný archeologický 
dohled v průběhu provádění prací. 

24. Stavebník před zahájením stavby zajistí výchozí pasport a v případě úpravy pozemních komunikací, 
které budou využity pro staveništní dopravu, do vyhovujícího stavebně technického stavu. Jakékoliv 
poškození pozemních komunikací vlivem stavby nebo staveništní dopravy, které by ohrožovalo 
bezpečnost silničního provozu, musí být neprodleně odstraněno. 

25. Po dokončení stavby stavebník zajistí uvedení pozemních komunikací poškozených prokazatelně vlivem 
staveništní dopravy do odpovídajícího stavebně technického stavu, a to v dohodě s jednotlivými 
vlastníky (správci) dotčených pozemních komunikací. Následně stavebník předmětné pozemní 
komunikace protokolárně předá jejich vlastníkům (správcům). 

26. Před zahájením prací budou vytyčena veškerá podzemní zařízení, která se v prostoru stavby nacházejí, 
jejich správci na základě objednávky stavebníka. 

27. K závěrečné kontrolní prohlídce předloží stavebník doklady, že materiály použité při stavbě a mající 
rozhodující význam pro výslednou kvalitu stavby byly schválené výrobky v souladu s předpisy a státním 
zkušebnictví nebo příslušné certifikáty. 

28. Na stavbě bude veden stavební deník dle stavebního zákona, který bude předložen při závěrečné 
kontrolní prohlídce. 

29. Povolení kácení dřevin rostoucích mimo les je možné pouze na základě rozhodnutí příslušného úřadu 
v souladu se zákonem o ochraně přírody a krajiny č. 114/1992 Sb. ve znění pozdějších změn. 

30. Stavebník je povinen podle ust. § 22 odst. 2 památkového zákona ohlásit záměr stavební činnosti na 
území s archeologickými nálezy archeologickému ústavu a umožnit jemu nebo oprávněné organizaci na 
dotčeném území provést archeologický výzkum. 

31. Při provádění prací musí být dodrženy podmínky stanovisek dotčených orgánů, které byly přílohou 
žádosti o vydání stavebního povolení, popř. byly doplněny v průběhu řízení a jsou součástí spisu, resp. 
dokladové části projektové dokumentace a vztahující se k povolovaným objektům:  

- Závazné stanovisko dotčeného orgánu na úseku veřejného zdraví ze dne 18.01.2022 pod čj.: KHSPA 
276/2021/HOK-Pce. 
Na základě žádosti společnosti Vodohospodářsko-inženýrské služby spol. s.r.o., Na Střezině 1079, 
500 03 Hradec Králové, zastupující stavebníka, kterým je společnost Vodovody a kanalizace 
Pardubice a.s., Teplého 2014, 530 02 Pardubice doručené dne 05.01.2022, o vydání závazného 
stanoviska k projektové dokumentaci pro stavební povolení na akci: „Dašice – zkapacitnění 
vodovodu“, posoudila Krajská hygienická stanice Pardubického kraje se sídlem v Pardubicích 
(dále jen „KHS“) jako místně a věcně příslušný dotčený správní úřad podle § 82 odst. 1 a 2 písm. i) 
ve spojení s § 77 odst. 1 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých 
souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů a § 4 odst. 2 písm. a) stavebního zákona, 
předloženou žádost. 
Po zhodnocení souladu předložené projektové dokumentace s požadavky předpisů v oblasti 
ochrany veřejného zdraví vydává KHS v souladu s § 149 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní 
řád, ve znění pozdějších předpisů, toto závazné stanovisko:  
S projektovou dokumentací pro stavební řízení: „Dašice – zkapacitnění vodovodu“ s o u h l a s í. 
V souladu s § 77 odst. 1 věta třetí zákona č. 258/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů a § 4 odst. 
5 stavebního zákona váže KHS souhlas na splnění stanovených podmínek: 
1. nejpozději ke kolaudaci budou na KHS předloženy doklady o zdravotní nezávadnosti 
použitých materiálů přicházejících do styku s pitnou vodou. Podmínka je stanovena v souladu s 
§ 5 odst. 8 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících 



 

zákonů, ve znění pozdějších předpisů v návaznosti na § 3 vyhlášky č. 409/2005 Sb., o hygienických 
požadavcích na výrobky přicházející do přímého styku s vodou a na úpravu vody. 
2. před uvedením stavby do provozu bude na KHS předložen doklad o nezávadnosti pitné vody 
z nově vybudovaných vodovodních řadů. Podmínka je stanovena v souladu s požadavky § 3 odst. 
2 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, 
ve znění pozdějších předpisů v návaznosti na § 4 odst. 7a) vyhlášky č. 252/2004 Sb., kterou se 
stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a rozsah a četnost kontroly pitné vody 
v platném znění. 
Odůvodnění: Dne 05.01.2022 byla na KHS doručena žádost společnosti Vodovody a kanalizace 
Pardubice a.s., Teplého 2014, 530 02 Pardubice, zastoupeného dle plné moci ze dne 24.03.2021 
společností Vodohospodářsko – inženýrské služby spol. s r.o., Na Střezině 1079, 500 03 Hradec 
Králové o vydání závazného stanoviska k projektové dokumentaci pro stavební povolení na akci: 
„Dašice – zkapacitnění vodovodu“.  
Projektová dokumentace (dále jen „PD“) byla zpracována společností Vodohospodářsko – 
inženýrské služby spol. s r.o., Na Střezině 1079, 500 03 Hradec Králové, datum zpracování 
03/2020, řeší stavební úpravy vodovodního řadu v centrální části obce Dašice vč. jeho 
zkapacitnění. Stavba zahrnuje stavební objekt SO 01 – Vodovodní řad „A“. Trasa vodovodu je 
vedena v původní trase stávajícího vodovodního řadu, tj. v krajnici asfaltové komunikace II/322. 
Navržený profil DN 250 se oproti stávající dimenzi DN 150 zkapacitní. Součástí stavby je přepojení 
stávajících přípojek. V PD je uvedeno, že po dokončení stavby inž. sítě vodovodu nedojde ke 
zvýšení hladiny hluku v okolí zástavby. 
Podmínky uvedené ve výroku jsou stanoveny v souladu s § 3 odst. 2, § 5 odst. 8 zákona č. 
258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění 
pozdějších předpisů v návaznosti na § 3 vyhlášky č. 409/2005 Sb., o hygienických požadavcích na 
výrobky přicházející do styku s vodou a na úpravu vody a § 4 odst. 7a) vyhlášky č. 252/2004 Sb., 
kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a rozsah a četnost kontroly pitné 
vody v platném znění. 

- Vyjádření Městského úřadu Dašice, odbor majetku a silničního správního úřadu, ze dne 05.04.2022, 
č.j. OMaSSÚ/0953/22/ILe k záměru „Dašice – zkapacitnění vodovodu“. Sdělujeme, že ke stavbě 
nemáme námitek za dodržení následujících podmínek: 

 Pro provádění stavebních prací v chodníku či v zeleném pásu na pozemku v majetku města, 
je zhotovitel povinen před zahájením prací požádat o povolení zvláštního užíváni místní 
komunikace dle ustanovení § 25 odst. 6 písm. c) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních 
komunikacích v úplném znění (dále jen zákona) a o souhlas s užíváním veřejného 
prostranství na Oddělení majetku a silničního správního úřadu Městského úřadu v 
Dašicích, kde budou stanoveny podmínky pro umístění zařízení staveniště a provádění 
stavebních prací a rovněž podmínky konečných úprav dotčených chodníků a zeleně po 
zásahu.  

 V případě, že bude stavební zařízení či zařízení staveniště umístěno na komunikaci, nebo na 
veřejném prostranství v majetku města, je zhotovitel povinen před zahájením stavebních 
prací požádat rovněž o povolení zvláštního užívání místní komunikace dle ustanovení § 
25 odst.6 písm. c) zákona, popř. o souhlas s užíváním veřejného prostranství. 

 Všechny dotčené komunikace a veřejná prostranství nesmí být vlivem stavby nebo s ní 
související dopravy narušovány a znečišťovány. Případné znečistění musí být neprodleně 
odstraněno. 

 Dojde-li k poškození chodníků a veřejných prostranství mechanizací nebo dopravou 
materiálu v okolí stavby, zajistí zhotovitel opravu poškozených částí (obrubníky, chodník 
atd.) a uvedení veřejného prostranství do původního stavu. 

 Stavbou nesmí dojít k narušení bezpečnosti a plynulosti silničního provozu a bezpečnosti 
chodců v předmětných ulicích, ke všem rodinným domům musí být zajištěn příjezd 
požární techniky a sanitních vozů. 

 Povrch chodníků ze zámkové dlažby a veřejná zeleň budou uvedeny do původního stavu. 
 



 

Stanoviska a vyjádření účastníků řízení, které byly přílohou žádosti o vydání stavebního povolení, popř. byly 
doplněny v průběhu řízení a jsou součástí spisu, resp. dokladové části projektové dokumentace a vztahující 
se k povolovaným objektům: 

-  Při realizaci budou dodrženy podmínky stanoviska společnosti Vodovody a kanalizace Pardubice 
a.s. ze dne 13.04.2022 pod zn. č. VS/Bar/2022/1064.  

- Při realizaci budou dodrženy podmínky souhlasu s umístěním stavby a prováděním činností 
v ochranném pásmu el. zařízení ČEZ Distribuce, a.s., ze dne 28.06.2022 pod zn.č. 001126304520. 
V majetku ČEZ Distribuce a.s. se v uvedeném zájmovém území nachází nebo zasahuje ochranným 
pásmem energetické zařízení typu: nadzemní vedení VN, NN, TS a kabelového vedení NN. 
V případě podzemních energetických zařízení je povinností stavebníka před započetím zemních 
prací 14 dní předem požádat o vytyčení prostřednictvím zákaznické linky 840 840 840. 

- Bude dodrženo vyjádření společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. ze dne 14.01.2021 
pod č.j. 509258/21. Při realizaci stavby dojde ke střetu se sítí elektronických komunikací 
společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. 

- Budou dodrženy podmínky vyjádření společnosti GasNet Služby, s.r.o. ze dne 12.01.2021, pod č.j. 
5002288654. Při realizaci stavby dojde ke styku s plynárenskými zařízeními a jejich ochrannými 
pásmy, a to plynovod STL PE d 50 a d 90 + STL plynovodní přípojky. 

- Budou dodrženy podmínky souhlasu Správy a údržby silnic Pardubického kraje ze dne 18.08.2022, 
č.j. SUSPK/9107/2022 a ze dne 02.06.2022, č.j. SUSPK/232/2022. 

32. Zelené plochy, dotčené v průběhu provádění stavebních prací budou po jejich ukončení uvedeny do 
původního stavu. 

33. Po dokončení stavby je stavebník povinen ohlásit vodoprávnímu úřadu dokončení stavby (§ 152 odst. 
3 písm. d) stavebního zákona). Stavebník před započetím užívání dokončené stavby zajistí, aby byly 
provedeny a vyhodnoceny zkoušky předepsané zvláštními přepisy, dále je nutné doložit popis a 
zdůvodnění odchylek skutečného provedení stavby od ověřené projektové dokumentace a 
dokumentaci skutečného provedení stavby (došlo-li k odchylkám proti stavebnímu povolení). 

34. Stavba může být užívána pouze na základě vydaného kolaudačního souhlasu! 

d) Lhůta dokončení stavby vodního díla:  31.08.2023       

Odůvodnění: 
Dne 21.04.2022 podal žadatel Vodovody a kanalizace Pardubice a.s., Teplého 2014, 530 02 Pardubice, 
zastoupen obecným zmocněncem, společností VIS Vodohospodářsko – inženýrské služby spol. s r.o., Na 
Střezině 1079, 500 03 Hradec Králové, žádost o stavební povolení na výše uvedenou stavbu. Uvedeným 
dnem bylo zahájeno stavební řízení. 
Žádost nebyla doložena všemi povinnými doklady podle ust. §2 a §10 vyhlášky č. 183/2018 Sb., o dokladech 
žádosti o rozhodnutí nebo vyjádření a o náležitostech povolení, souhlasů a vyjádření vodoprávního úřadu, 
ve znění pozdějších předpisů, a § 110 stavebního zákona, a proto vodoprávní úřad usnesením č.j. MmP 
66089/2022 z dne 02.06.2022, řízení přerušil do 31.07.2022. Ve stanovené lhůtě žadatel v zastoupení 
zmocněncem požadované doklady doplnil.   

Vodoprávní úřad Magistrátu města Pardubic oznámil opatřením ze dne 16.08.2022 pod č.j. MmP 
96940/2022 zahájení vodoprávního řízení všem známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům státní 
správy, v souladu s ustanovením § 112 odst. 2 stavebního zákona upustil od ústního jednání a stanovil lhůtu 
pro sdělení případných námitek a připomínek k věci. Vodoprávní úřad dále oznámil, že shromáždil podklady 
k rozhodnutí ve věci a sdělil účastníkům řízení, že dle ustanovení § 36 odst. 3 správního řádu mají možnost 
před vydáním rozhodnutí ve věci se vyjádřit k podkladům rozhodnutí. Žádné námitky nebyly doručeny. 
Vodoprávní úřad v řízení ověřil, že povolovaná vodní díla nebudou v rozporu s veřejnými zájmy a se zájmy 
chráněnými vodním zákonem, posoudil projektovou dokumentaci, dokladovou část, vyjádření účastníků 
řízení a dotčených orgánů a na základě výsledku vodoprávního řízení rozhodl stavby povolit. 
Projektovou dokumentaci stavby za společnost Vodohospodářsko – inženýrské služby spol. s r.o. vypracoval 
Ing. Knížák a ověřil Ing. Jiří Forejtek, ČKAIT 0601650, autorizovaný inženýr pro stavby vodního hospodářství 
a krajinného inženýrství, městské inženýrství v lednu 2021. 



 

Stanoviska sdělili: 
- Krajská hygienická stanice Pardubického kraje ze dne 18.01.2022 pod čj.: KHSPA 276/2021/HOK-Pce. 
- Vyjádření Městského úřadu Dašice, odbor majetku a silničního správního úřadu, ze dne 05.04.2022, 

č.j. OMaSSÚ/0953/22/ILe 

Podmínky byly zahrnuty do výroku rozhodnutí. 

Posouzení vodoprávního úřadu: 
Vodoprávní úřad v provedeném řízení přezkoumal předloženou žádost z hledisek uvedených 
v ustanoveních vodního zákona a stavebního zákona, posoudil projektovou dokumentaci, dokladovou část, 
vyjádření účastníků řízení a s dotčených orgánů 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. 
V průběhu zahájeného vodoprávního řízení nebylo ze strany známých účastníků řízení a dotčených orgánu 
uplatněno žádné rozporné stanovisko. 
Případné podmínky dotčených orgánů, dané jejich stanovisky byly zahrnuty do podmínek tohoto 
rozhodnutí. 
Vodoprávní úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve 
výroku rozhodnutí. 
Okruh účastníků řízení stanovil speciální úřad v souladu s ustanovením § 109 stavebního zákona: Město 
Dašice, Správa a údržba silnic Pardubického kraje, ČEZ Distribuce a.s., CETIN a.s., GasNet Služby, s.r.o.  
Ve smyslu ustanovení § 112 odst. 1 stavebního zákona jsou účastníci řízení podle § 109 písm. e) a f) 
stavebního zákona identifikovaní níže uvedenými čísly pozemkových parcel; práva, jejichž vlastníků mohou 
být přímo dotčena prováděním záměru (sousední pozemky). 
Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků: 
Účastníci neuplatnili návrhy a námitky. 

Poučení účastníků: 
Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat (§ 81 odst. 1 správní řád) do 15 dní ode dne jeho oznámení (§ 83 
odst. 1 správní řád) ke Krajskému úřadu Pardubického kraje, podáním u zdejšího správního orgánu.  Podané 
odvolání má v souladu s ustanovením § 85 odst. 1 správního řádu odkladný účinek.  
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 na jeho 
náklady správní orgán. 
Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. 
Odvolání proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné. 

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

 

Ing. Miroslav Míča 
vedoucí odboru 
 
Otto Sigmund 
v zastoupení   „otisk úředního razítka“ 
 

 

 

 

 



 

Toto oznámení 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. Žádáme o vyvěšení této vyhlášky neprodleně po jejím obdržení po dobu 15 dnů způsobem v místě 
obvyklým (jen obdržení se nepočítá). Zároveň žádáme o následné navrácení tohoto oznámení po 15-ti 
dnech s uvedením data vyvěšení a sejmutí odboru životního prostředí, oddělení vodního hospodářství, 
Magistrátu města Pardubic.   

 

Rozhodnutí – vyhláška zveřejněna dne…………………….. 

Rozhodnutí – vyhláška sejmuta dne………………………… 

Podpis a razítko orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí rozhodnutí:  
 
 
 
 
K vyvěšení na úřední desku, elektronickou desku: 
Magistrát města Pardubic 
Úřad městského úřadu Dašice 

 

Obdrží: 

Účastníci řízení ve věci stavebního povolení podle § 109 zák. č. 183/2006 Sb. (stavební zákon) v platném 
znění 

Účastníci řízení dle § 109 písm. a) stavebního zákona (stavebník), dle § 27, odst. 1 správního řádu: 
1. Vodovody a kanalizace Pardubice a.s., Teplého 2014, 530 02 Pardubice, doručuje se: VIS 

Vodohospodářsko – inženýrské služby spol. s r.o., Na Střezině 1079, 500 03 Hradec Králové - 
zmocněnec 

Účastníci řízení dle § 94k písm. b) stavebního zákona (obec, na jejímž území má být požadovaný stavební 
záměr uskutečněn), dle § 27, odst. 3 správního řádu: 

2. Město Dašice, Komenského 25, 533 03 Dašice  

Účastníci řízení dle § 109 písm. c) a d) stavebního zákona (vlastník pozemku, na kterém má být 
požadovaný stavební záměr uskutečněn, není-li sám stavebníkem, nebo ten, kdo má jiné věcné právo 
k tomuto pozemku): 

3. Správa a údržba silnic Pardubického kraje, Doubravice 98, 533 53 Pardubice 
4. ČEZ Distribuce a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín IV – Podmokly 
5. CETIN a.s., Českomoravská 2510/19, 190 00 Praha 9 - Libeň  
6. GasNet Služby, s.r.o., Plynárenská 499/1, 602 00 Brno 

Účastníci řízení dle § 109 písm. e) stavebního zákona (veřejnou vyhláškou) (vlastník sousedního pozemku 
nebo stavby na něm, může-li být jeho vlastnické právo prováděním stavby přímo dotčeno), dle § 27, odst. 2 
správního řádu: 

7. Vlastníci pozemků: k.ú. Dašice, st.p.č. 1/3, 1/4, 2/1, 5, 6, 7, 8, 78, 79, 80, 82/1, 83/1, 83/3, 84, 86/1, 
87, 88/1, 255/1, 255/2, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 423, 626  
p.p.č. 42/1, 42/3, 1494/7, 2087/1, 2328, 2347/1, 2433 

Dotčené orgány: 
8. Úřad města Dašice, odbor majetku a silničního správního úřadu, Komenského 25, 533 03 Dašice 
9. Krajská hygienická stanice Pardubického kraje, Mezi Mosty 1793, 530 03 Pardubice 

 
 
 



 

Příloha: Situace záměru dle předložené projektové dokumentace na předmětných pozemcích v 
katastrálním území Dašice 
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