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Magistrát města Pardubic 
Odbor životního prostředí – Oddělení vodního hospodářství 
Štrossova 44, 530 21 Pardubice 

 
*S00BX01XUCLT* 

S00BX01XUCLT 
 

Č. jednací: OŽP/VOD/107555/2022/Mo 
Spis. zn.: SZ_MMP 79850/2022 
Počet listů: 4 
Vyřizuje: Štěpánka Morávková 
Telefon: 466 859 775 
E-mail: stepanka.moravkova@mmp.cz 
Datum: 9. 9. 2022 

 

 

 

 

O Z N Á M E N Í 

o zahájení společného územního a stavebního řízení 
a seznámení účastníků s podklady rozhodnutí 

V E Ř E J N Á   V Y H L Á Š K A 

 

Žadatel, tj.: společnost Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s., Teplého 1343, 530 02 Pardubice, IČO 
60108631, která je zastoupena obecným zmocněncem, společností Multiaqua s.r.o., Veverkova 1343, 
500 02 Hradec Králové, IČO 60113111, požádal dne 30. 6. 2022 Magistrát města Pardubic, odbor životního 
prostředí, o povolení stavby vodního díla  

 

Zminný – zkapacitnění vodovodu. 

 

Údaje o místu a předmětu společného řízení: 
Identifikátor kraje CZ053 
Název kraje Pardubický 
Identifikátor okresu CZ0532 
Název okresu Pardubice 
Identifikátor obce 574899 
Název obce Dašice 
Identifikátor katastrálního území 793388 
Název katastrálního území Zminný 
Parcelní čísla dle evidence katastru nemovitostí: 83/3, 83/8, 105/10, 424/23, 424/32, 424/35, 

424/37, 432/7, 432/8, 448, 449/1, 449/4, 
449/7, 456/7, 456/26, 632 

Přímé určení polohy (souřadnice X, Y):  
 začátek  X = 1 062 672,464 Y = 641 277,083 
 konec  X = 1 062 579,734 Y = 640 941,827 

 

Údaje o umístění stavby: 

Stavba bude umístěna v souladu s grafickou přílohou, 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. 

Propojení řadů je navrženo v obci Zminný od č. p. 40 až k č. p. 26. Stavba bude umístěna na p. p. č. 83/3, 
83/8, 105/10, 424/23, 424/32, 424/35, 424/37, 432/7, 432/8, 448, 449/1, 449/4, 449/7, 456/7, 456/26, 632. 
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Stavba obsahuje: 

Povolovaná vodní díla vodovodní řad zásobovací sítě 
Příslušnost k systému vodovodu skupinový 
Druh vodovodního řadu zásobovací síť 
Účel stavby zásobování obyvatelstva pitnou vodou 
Navržený materiál 
 hlavní řad – V LT DN 300 – 481 m 
 přepojení – V1 PE 100 RC2 110×10,0 SDR 11 – 9 m 
Celková délka vodovodního řadu 490,0 m 
Hydrant podzemní 2 

Jedná se o propojení potrubí skupinového vodovodu Holicko. V současné době vede přes obec Zminný 
vodovodní řad PVC d160 a PVC d110. Tyto dvě větve zároveň zásobují i jednotlivé nemovitosti pitnou vodou, 
tímto je ale v současné době omezena kapacita potrubí skupinového vodovodu Holicko. Z tohoto důvodu 
dojde k propojení dvou kapacitních částí (DN 250 a DN 300) novým vodovodním potrubím o dimenzi DN 300. 
Na toto potrubí nebudou připojeny žádné nemovitosti. Současně dojde i k propojení na stávající řady PVC 
DN 160 a DN 110. 

Propojení řadů je navrženo v obci Zminný od č. p. 40, kde se nachází potrubí LT DN 300 směrem z Pardubic, 
až k č. p. 26, kde se nachází možnost napojení na potrubí LT DN 250 směrem od Dašic. Celková délka potrubí 
z hrdlové tvárné litiny DN 300 je 481,0 m. 

Trasa vodovodu je vedena ve stávající trase vodovodního řadu PVC DN 160 do komunikace II/322 až do LB1 
0,00752 km. Stávající potrubí PVC DN 160 v délce 9 m bude v tomto úseku rozebráno a odstraněno. V LB1 
0,00752 km bude přepojení na stávající vodovod PVC DN 160. Potrubí LT DN 300 pokračuje v komunikaci 
II/322 v pravém jízdním pruhu. Potrubí dále pokračuje v pravém jízdním pruhu až před propustek, kterým 
protéká tok Zmínka. V LB6 0,14763 km uhýbá přes komunikaci vlevo do travnaté plochy. V LB7 0,15933 km 
bude koncová jáma pro protlak potrubí o rozměrech 2,0×1,5×5,0 m. V bodě 0,15934 km bude osazen 
podzemní hydrant s funkcí kalníku. Potrubí bude pod tokem uloženo v ocelové chráničce CHR1 DN 500 
(508×10 mm) v délce 13,0 m. Protlak je veden pod tokem a břehovou zdí do lomového bodu LB8 v km 
0,17372 do startovací jámy o rozměrech 5,0×2,0×5,3 m. V místě startovací jámy se pravděpodobně bude 
nacházet stávající kanalizační šachta dešťové kanalizace a potrubí dešťové kanalizace. V rozpočtu stavby 
bude započítáno rozebrání stávající kanalizační šachty a odstranění stávajícího potrubí, následné osazení 
šachty a nového potrubí BET DN 200 v délce 4 m. Potrubí vodovodu dále pokračuje do komunikace, od LB9 
0,18545 km pokračuje v pravém jízdním pruhu až do LB15 0,6404 km, kde odbočuje do levého jízdního 
pruhu. V bodě LB13 0,26482 km bude osazen automatický vzdušník HV1. V LB16 bude odbočení pro 
přepojení na vodovodní řad PVC DN 110 v délce 9 m z PE100RC 110x10mm SDR 11. Zde bude osazeno šoupě 
DN 100. Napojení na stávající řad PVC bude přes T-kus 100/100, kde část vodovodního řadu PVC DN 110, 
které je vedeno přes pozemek par. č. 82, bude vyřazen z provozu, úsek bude zaslepen, potrubí bude vylito 
cementopopílkovou zálivkou v délce 67 m. Trasa potrubí dále pokračuje v levém jízdním pruhu až do LB19 
0,42691 km, kde uhýbá vlevo těsně před mostkem, kde následně bude potrubí podcházet náhon. Přechod 
pod náhonem je uvažován překopem, vzhledem ke stísněným podmínkám zde není možné umístit startovací 
jámy pro protlak a již jsou zde uloženy další stávající sítě. Potrubí vodovodu bude uloženo v ocelové 
chráničce CHR 2 OC DN 500 (508×10 mm) v délce 7 m. V bodě 0,44684 km bude osazen podzemní hydrant 
HK2 s funkcí kalníku. 

Trasa nového potrubí je od podchodu náhonu (bod LB20 0,43759 km) vedena v trase stávajícího potrubí PVC 
DN 110 až po napojení na potrubí LT DN 250 u č. p. 26. Potrubí PVC DN 110 v délce 43 m bude rozebráno a 
odstraněno. Trasa dále pokračuje přes komunikaci III/32245 do bodu LB22 0,46043 km, kde bude přepojení 
na stávající řad PVC DN 110. Trasa dále pokračuje do napojení na stávající litinový vodovod DN 250. V bodě 
0,46087 km bude přepojen stávající nadzemní hydrant HN1. V bodě k. ú. 0,48083 km bude napojení na 
stávající vodovodní řad LT DN 250.  

Křížení s vodním tokem: 

Vodovodní řad V kříží vodní tok Zmínka. Křížení toku bude provedeno protlakem, kdy na obou stranách toku 
budou provedeny jámy pro protlak o velikostech 5,0×2,0×5,3 m a koncová 1,5×2,0×5,0 m. Potrubí vodovodu 
bude v souběhu s ostatními sítěmi, které jsou již pod tokem uloženy, zde bude potřebné přesné vytyčení 
stávajících sítí. 
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Potrubí chráničky bude minimálně 1 m pode dnem toku, bude použita ocelová chránička OC 508×10 mm 
o délce 13,0 m. Přesah chráničky bude minimálně 1 m za hranu toku. Potrubí bude vloženo do chráničky 
pomocí kluzných objímek, konce potrubí chráničky budou opatřeny uzavírací manžetou. 

Křížení vodovodu s náhonem bude provedeno překopem. Při realizaci budou zhotoveny pro převod vody 
jílové hrázky a voda bude převedena v PE chráničce 2×DN 300 o délce 6 m. Potrubí chráničky bude 
minimálně 1 m pode dnem toku, bude použita ocelová chránička OC 508×10 mm o délce 7,0 m. Chránička 
bude obetonována, dno a břehy budou opevněny lomovým kamenem tl. 250 mm do betonu. 

Suchovod: 

V místech, kde bude odstraněn stávající vodovodní řad PVC DN 160 a PVC DN 110, bude mezi úseky 
proveden bypass a bude provedeno dočasné propojení vodovodů tak, aby nebyla omezena dodávka vody. 
Předpokládá se přepojení dvou úseku z PE 100 110×10 mm SDR11 v celkové délce 50 m a přepojení PE 
160×14,6 mm SDR11 v délce 13 m.  

 

Dnem podání žádosti bylo zahájeno řízení o společné územní, stavební a vodoprávní řízení. 

Žádost byla doložena všemi povinnými doklady podle ustanovení § 10 vyhlášky č. 183/2018 Sb., 
o náležitostech rozhodnutí a dalších opatření vodoprávního úřadu a o dalších předkládaných vodoprávnímu 
úřadu, všemi povinnými doklady podle ustanovení § 94l stavebního zákona a dalšími doklady, a to: 

- 2× projektová dokumentace, kterou vypracovala společnost Multiaqua s.r.o., Veverkova 1343, 
500 02 Hradec Králové, IČO 60113111, v lednu 2022 a kterou ověřila Ing. Tereza Hatková, ČKAIT 
0602231, 

- závazné stanovisko Krajské hygienické stanice Pardubického kraje ze dne 15. 3. 2022 pod čj. KHSPA 
3817/2022/HOK-Pce, 

- závazné stanovisko Městského úřadu Dašice, odboru stavebního, územního plánování a životního 
prostředí ze dne 22. 3. 2022 pod čj. SÚ/0653/22/Ro, 

- závazné stanovisko Sekce majetkové Ministerstva obrany, odboru ochrany územních zájmů a 
státního odborného dozoru ze dne 29. 4. 2022 pod čj. 128439/2022-1322-OÚZ-BR, 

- fikce souhlasu Magistrátu města Pardubic, Odbor hlavního architekta, oddělení územního plánování 
ze dne 20. 8. 2022 pod čj. OHA/86351/2022/Mo, 

- vyjádření společnosti Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s. ze dne 28. 3. 2022 pod 
čj. VS/Bar/2022/0911, 

- vyjádření společnosti GasNet, s.r.o., ze dne 9. 3. 2022 pod čj. 5002566316, 

- vyjádření ČEZ Distribuce a.s., ze dne 10. 3. 2022 pod čj. 001124363325 – Souhlas s umístěním stavby 
a s prováděním činností v ochranném pásmu elektrického zařízení, 

- vyjádření ČEZ Distribuce a.s. ze dne 16. 6. 2022 pod čj. 0101762031– existence sítí, 

- vyjádření ČEZ Distribuce a.s. k PD ze dne 9. 3. 2022 pod čj. 1124336236, 

- vyjádření ČEZ ICT Services a.s., ze dne 16. 6. 2022 pod čj. 0700567707, 

- vyjádření Telco Pro Services, a. s., ze dne 16. 6. 2022 pod čj. 0201430072, 

- vyjádření CETIN a.s. ze dne 2. 3. 2022 pod čj. 568369/22, 

- vyjádření Povodí Labe, státního podniku ze dne 22. 3. 2022 pod čj. PLa/2022/010907, 

- stanovisko Krajského ředitelství policie Pardubického kraje ze dne 7. 3. 2022 pod čj. KRPE-19914-
2/ČJ-2022-170606, 

- stanovisko Magistrátu města Pardubic, odboru správních agend, úseku památkové péče ze dne 
24. 3. 2022 pod čj. MmP 25179/2022, 

- společné vyjádření Magistrátu města Pardubic, odboru životního prostředí ze dne 6. 4. 2022 pod 
čj. OŽP/VOD/25171/22/St, 
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- vyjádření Městského úřadu Dašice, odboru majetku a silničního správního úřadu ze dne 14. 3. 2022 
pod čj. OMaSSÚ/0652/22/ILe, 

- rozhodnutí Městského úřadu Dašice, odboru majetku a silničního správního úřadu ze dne 14. 3. 2022 
pod čj. OMaSSÚ/0652/22/ILe, 

- souhlas ke zvláštnímu užívání silnice Správy a údržby silnic Pardubického kraje ze dne 2. 6. 2022 pod 
čj. SÚSPK/2482/2022, SMLM-660/1002/MS/47/2022, 

- situace podepsané vlastníky pozemků, 

- smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene č. 7DHM220132 s Povodí Labe, státní 
podnik, 

- smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene č. 1007C22/44 se Státním pozemkovým 
úřadem, 

- plná moc k zastupování. 

 

Magistrát města Pardubic, 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, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vodní zákon“), jako speciální stavební úřad podle § 15 odst. 5 
a odst. 6 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“) oznamuje, že na návrh žadatele, kterým je:  

společnost Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s., Teplého 1343, 530 02 Pardubice, IČO 60108631, která je 
zastoupena obecným zmocněncem, společností Multiaqua s.r.o., Veverkova 1343, 500 02 Hradec Králové, 
IČO 60113111, 

b y l o   z a h á j e n o 

společné územní, stavební a vodoprávní řízení, ve kterém podle § 94m odst. 3 stavebního zákona upouští od 
ohledání na místě a ústního jednání, jelikož jsou mu dobře známy poměry na staveništi a žádost poskytuje 
podklad pro posouzení navrhované stavby a stanovení podmínek k jejímu provádění.  

Podle názoru vodoprávního úřadu byl podklady shromážděnými k okamžiku zahájení řízení zjištěn stav věci. 

Pokud účastník řízení nevyužije svého práva navrhovat důkazy a činit jiné návrhy, přistoupí vodoprávní úřad 
k vydání rozhodnutí ve věci na základě výše uvedených podkladů shromážděných k okamžiku zahájení řízení 
již bez dalšího právního úkonu. 

Na základě výše uvedeného vodoprávní úřad Magistrátu města Pardubic oznamuje podle § 47 odst. 1 
správního řádu zahájení řízení o podané žádosti. 

Do projektu lze nahlédnout na Magistrátu města Pardubic, odboru životního prostředí (Štrossova ul. čp. 44), 
v pondělí a ve středu od 8 do 11 hod a od 12 do 17 hod. 

Účastníci řízení i dotčené orgány mohou své připomínky k uvedené stavbě uplatnit nejpozději do: 

15 dnů ode dne doručení 

 K pozdějším připomínkám nebude při vydání povolení brán zřetel. 

Vodoprávní úřad účastníkům řízení současně oznamuje, že mají možnost seznámit se s podklady rozhodnutí 
v kanceláři č. 314 vodoprávního úřadu Magistrátu města Pardubic, Štrossova 44, Pardubice a vyjádřit se 
k nim dle § 36 odst. 3 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, ve lhůtě do 5 dnů 
od uplynutí výše stanovené lhůty k podání námitek. Po uplynutí lhůty k vyjádření k podkladům rozhodnutí 
vodoprávní úřad rozhodne ve věci. 

Poučení: 
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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. d) a 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. 

Námitky stavební úřad posoudí na základě obecných požadavků na výstavbu, závazných stanovisek, 
popřípadě rozhodnutí dotčených orgánů nebo technických norem, pokud taková námitka nepřesahuje 
rozsah jeho působnosti. O námitce občanskoprávní povahy si stavební úřad učiní úsudek a rozhodne ve věci, 
to neplatí v případě námitek týkajících se existence nebo rozsahu vlastnických nebo jiných věcných práv. 

Necháte-li se v řízení zastupovat, musí se Váš zmocněnec prokázat písemnou plnou mocí, nebo lze udělit 
plnou moc do protokolu. V případě právnické osoby činí dle ustanovení § 30 správního řádu úkony ten, kdo 
je k tomu oprávněn v řízení před soudem (§ 21 zákona č. 99/1963 Sb. občanský soudní řád v platném znění). 
Každý, kdo činí úkony, musí prokázat své oprávnění. 
 
 
 
Ing. Miroslav Míča 
vedoucí odboru 

 
 
Otto Sigmund 
v zastoupení 
 
 
 
„otisk úředního razítka“ 
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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.  

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

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

Podpis a razítko:  

 

 

Městský úřad Dašice, 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: 

Účastníci řízení dle § 94k písm. a) stavebního zákona (stavebník) 
1. Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s., Teplého 1343, 530 02 Pardubice, doručuje se: Multiaqua s.r.o., 

Veverkova 1343, 500 02 Hradec Králové 

Účastníci řízení dle § 94k písm. b) stavebního zákona (obec, na jejímž území má být požadovaný stavební 
záměr uskutečněn) 
2. Město Dašice 

Účastníci řízení dle § 94k písm. d) stavebního zákona (vlastník pozemku, na kterém má být požadovaný 
záměr uskutečněn, není-li sám stavebníkem, nebo ten, kdo má jiné věcné právo k tomuto pozemku) 
3. Zdenka Čermáková, Zminný 36, 530 02 Dašice 
4. Ilona Pešková, Černoborská 10 Mnětice, 530 02 Pardubice 
5. František Schejbal, Hejnice 301, 463 62 Hejnice 
6. Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a Žižkov, 130 00 Praha 
7. Správa a údržba silnic Pardubického kraje, Doubravice 98, 533 53 Pardubice 
8. Věra Říhová, Zminný 5, 530 02 Dašice 
9. Mgr. Petr Zikmund, Zminný 4, 530 02 Dašice 
10. Povodí Labe, státní podnik, Víta Nejedlého 951/8 Slezské Předměstí, 500 03 Hradec Králové 
11. Krajské ředitelství policie Pardubického kraje, Rožkova 2757, 530 02 Pardubice 

Vedlejší účastníci řízení dle § 27, odst. 2, zák. č. 500/2004 Sb. (správní řád): 

Účastníci řízení dle § 94k písm. e) stavebního zákona (osoba, jejíž vlastnické právo nebo jiné věcné právo 
k sousedním stavbám anebo sousedním pozemkům nebo stavbám na nich může být společným povolením 
přímo dotčeno) 
12. Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním pozemkům – v k. ú. Dašice pozemkové 

parcely číslo: 2193/3, 2193/12 
13. Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním pozemkům – v k. ú. Lány u Dašic p. p. č. 

709/18 
14. Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním pozemkům – v k. ú. Veská p. p. č. 425 
15. Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním pozemkům – v k. ú. Zminný pozemkové 

parcely číslo: 11/1, 13, 14, 17, 19, 55/1, 58, 59, 60/1, 61/1, 61/3, 65/1, 65/3, 69/1, 69/2, 72/2, 72/3, 
73/1, 73/7, 73/10, 73/21, 73/22, 73/23, 73/24, 73/25, 73/26, 77, 78/2, 79, 82, 83/1, 83/7, 86, 86/1, 
88/47, 95/1, 103/24, 103/27, 103/34, 105/1, 105/2, 286/1, 286/10, 286/158, 286/17, 290/6, 291/1, 
291/2, 291/3, 291/5, 291/6, 291/8, 291/9, 291/10, 291/11, 292/11, 302/1, 302/4, 303/8, 303/10, 
303/23, 303/24, 303/25, 304/1, 304/7, 348/10, 348/15, 348/19, 348/27, 348/35, 348/42, 348/43, 
348/46, 348/48, 348/51, 424/1, 424/2, 424/7, 424/12, 424/16, 424/17, 424/19, 424/20, 424/25, 424/26, 



 

8 

424/27, 424/29, 424/30, 424/31, 424/33, 424/34, 424/36, 424/38, 424/39, 424/40, 424/41, 424/46, 427, 
432/4, 432/9, 449/2, 449/3, 450/2, 456/15, 456/28, 640, 641/2, 641/3, 641/4 

16. CETIN a.s., Českomoravská 2510/19 Libeň, 190 00 Praha 9 
17. GasNet Služby, s.r.o., Plynárenská 499/1 Zábrdovice, 602 00 Brno 
18. ČEZ Distribuce a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín IV-Podmokly 
19. Magistrát města Pardubic, Odbor správních agend, úsek památkové péče 

Dotčené orgány: 
20. Magistrát města Pardubic, OHA, oddělení územního plánování 
21. Krajská hygienická stanice Pardubického kraje 
22. Sekce majetková Ministerstva obrany, odbor ochrany územních zájmů a státního odborného dozoru 
23. Městský úřad Dašice 
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