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VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
OZNÁMENÍ
o zahájení společného řízení
Městský úřad Česká Třebová jako věcně příslušný vodoprávní úřad podle ustanovení § 104
odst. 2 písm. c) a ustanovení § 106 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně
některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vodní zákon“), dále jako příslušný
speciální stavební úřad podle ustanovení § 15 odst. 1 písm. d) zákona č. 183/2006 Sb.,
o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební
zákon“) a jako místně příslušný vodoprávní úřad podle ustanovení § 11 odst. 1 písm. b)
zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“)
oznamuje v souladu s ustanovením § 47 odst. 1 správního řádu, že na základě podání žádosti
Vodárenské společnosti Česká Třebová, (IČ 60108118) s.r.o., Kozlovská 1733, 560 02 Česká
Třebová, v zastoupení společností M Projekt CZ s.r.o. (IČ 03508544), 17. listopadu 1020, 562
01 Ústí nad Orlicí o společné územní a stavební řízení (dále jen „společné řízení“) ve věci
stavby vodního díla „Česká Třebová - Obnova vodovodu – rozváděcí vodovodní řad ul.
Masarykova k.ú. Česká Třebová“ (ustanovení § 94j stavebního zákona a ustanovení § 15
vodního zákona).
Na základě posouzení předložené žádosti a dokumentace bylo pro nedostatek podkladů
potřebných pro vodoprávní řízení toto řízení přerušeno (usnesením ze dne 23.04.2020, pod
č. j. MUCT/7922/2020/ZPR/PVO/369-3 podle ustanovení § 64 odst. 1 písm. a) správního řádu
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a zároveň byl žadatel vyzván k doplnění chybějících podkladů. Dne 23.06.2020 žadatel
doplnil poslední požadovaný doklad, čímž pominuly důvody, pro které bylo řízení přerušeno.
Z uvedeného důvodu vodoprávní úřad pokračuje v řízení.
Projekt stavby (vypracovala společnost M Projekt CZ s.r.o. měsíci lednu 2020 s doplněním
z dubna 2020, autorizovaný inženýr pro vodohospodářské stavby Ing. Miloš Popelář - ČKAIT
0701003) řeší obnovu vodovodu a obsahuje:
- SO - 01 rozváděcí vodovodní řad CT-2 z potrubí PE 100RC2 PN16 SDR11 225/20,5 DN
184 mm v celkové délce 251 m, jehož součástí jsou i „veřejné části vodovodních přípojek“
pro č. p. 1071, 1101, 1102, 1103, 1104, 1294, 1295, 1296, 1297, 1298, 1299, 1300, 1301,
1446 a 1500 v celkové délce 121 m, propojení řadů z potrubí PE 100RC2 PN16
SDR11 110/10 DN 90 v celkové délce 26 m a odbočení k hydrantům z potrubí PE 100RC2
PN16 SDR11 110/10 DN 90 v délce 3 m;
- SO - 02 rozváděcí vodovodní řad CT-2-1 z potrubí PE 100RC2 PN16 SDR11 90/8,2 DN
73,6 mm v délce 12 m, jehož součástí jsou i „veřejné části vodovodních přípojek“ pro č. p.
1293 a 1573 v celkové délce 14 m. Stávající vodovodní potrubí bude zrušeno.
Stavba je situována na pozemcích parc. č. 391/3 a 3031/101 v kat. území Česká Třebová a je
navržena za účelem – 99 – jiné – zásobování obyvatelstva pitnou vodou. Číslo
hydrologického pořadí 1-02-02-0530-0-00.
Poučení
Vodoprávní úřad oznamuje v souladu s ustanovením § 94m odst. 1 a 2 stavebního zákona,
zahájení společného řízení a jelikož jsou mu dobře známy poměry staveniště a žádost
poskytuje dostatečný podklad pro posouzení stavebního záměru a stanovení podmínek k jeho
provádění, upouští, podle § 94m odst. 3 stavebního zákona, od ústního jednání a ohledání na
místě.
Podle ustanovení § 94n stavebního zákona závazná stanoviska dotčených orgánů podle § 4
odst. 4 stavebního zákona a námitky účastníků řízení podle ust. § 94 m odst. 3 musí být
uplatněny ve stanovené lhůtě 15 dnů ode dne doručení tohoto oznámení. K později
uplatněným závazným stanoviskům, námitkám nebude přihlédnuto (ustanovení § 94m odst. 3
a 94n odst. 2 stavebního zákona). Ve stejné lhůtě mohou dotčené orgány uplatnit závazná
stanoviska a účastníci vodoprávního řízení své námitky, popř. důkazy k vodoprávnímu řízení
(ustanovení § 115 odst. 8 vodního zákona).
Do spisu pro rozhodnutí lze nahlédnout u Městského úřadu Česká Třebová, odboru životního
prostředí, č. dveří 300 nejlépe v pondělí a středu 08:00-11:00, 12:00-17:00 hod., jiné dny po
předchozí domluvě.
První pracovní den po uplynutí lhůty pro podání námitek budou shromážděny veškeré
podklady pro vydání rozhodnutí, k těmto podkladům pro vydání rozhodnutí se mohou
účastníci řízení v souladu s § 36 odst. 3 správního řádu vyjádřit ve lhůtě do 5 pracovních dnů
ode dne shromáždění podkladů pro rozhodnutí.
K závazným stanoviskům a námitkám k věcem, o kterých bylo rozhodnuto při vydání územně
plánovací dokumentace, se nepřihlíží (ustanovení § 94n odst. 2 stavebního zákona).
Osoba, která je účastníkem řízení podle § 94k písm. c) až e), může uplatňovat námitky proti
projednávanému stavebnímu záměru, dokumentaci, způsobu provádění a užívání stavebního
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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
(ustanovení § 94n odst. 3 stavebního zákona).
Nechá-li se některý z účastníků řízení zastupovat, předloží jeho zástupce písemnou plnou
moc. Účastník řízení nebo jeho zástupce je v souladu s ustanovením § 36 odst. 4 správního
řádu povinen předložit na výzvu oprávněné úřední osoby průkaz totožnosti, kterým se rozumí
doklad, který je veřejnou listinou, v němž je uvedeno jméno a příjmení, datum narození
a místo trvalého pobytu, popřípadě bydliště mimo území České republiky a z něhož je patrná
i podoba, popřípadě jiný údaj umožňující správnímu orgánu identifikovat osobu, která doklad
předkládá, jako jeho oprávněného držitele. Případně je třeba dále předložit doklad opravňující
k jednání za právnickou osobu. Účastník řízení může podle § 14 odst. 2 správního řádu
namítat podjatost úřední osoby, jakmile se o ní dozví. K námitce se nepřihlédne, pokud
účastník řízení o důvodu vyloučení prokazatelně věděl, ale bez zbytečného odkladu námitku
neuplatnil.
Pověřený zaměstnanec stavebního úřadu je podle § 172 odst. 1 stavebního zákona oprávněn
při plnění úkolů vstupovat na cizí pozemky, stavby a do staveb s vědomím jejich vlastníků při
zjišťování stavu stavby a pozemku nebo opatřování důkazů a dalších podkladů pro vydání
správního rozhodnutí nebo opatření.
Vodoprávní úřad může podle § 173 odst. 1 stavebního zákona uložit pořádkovou pokutu do
50 000 Kč tomu, kdo závažným způsobem ztěžuje postup v řízení anebo plnění úkolů podle
§ 172 odst. 1 stavebního zákona tím, že znemožňuje oprávněné úřední osobě nebo osobě jí
přizvané vstup na svůj pozemek nebo stavbu.
Jelikož se jedná o řízení s velkým počtem účastníků řízení, doručuje se oznámení o zahájení
společného řízení v souladu s ustanovením § 94m stavebního zákona a v souladu
s ustanoveními § 25 a § 144 správního řádu dotčeným orgánům a účastníkům řízení podle
ustanovení § 94k písm. a) až d) stavebního zákona jednotlivě, ostatním veřejnou vyhláškou.
V případě řízení s velkým počtem účastníků se v oznámení o zahájení řízení
a v dalších úkonech řízení účastníci řízení identifikují označením pozemků a staveb
evidovaných v katastru nemovitostí dotčených vlivem stavebního záměru.

Ing. Ivana Vrbická v. r.
vedoucí odboru životního prostředí
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Upozornění!
Vodoprávní úřad žadatele upozorňuje na povinnost z platné legislativy, že ještě před vydáním
stavebního povolení je nutné předložit doklad o úhradě správního poplatku ve výši
3.000,-Kč (položka č. 18 odst. 1 písm. h) zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve
znění pozdějších předpisů). Správní poplatek je třeba uhradit na účet Městského úřadu Česká
Třebová číslo 19-826611/0100, variabilní symbol 136115369.
Vyvěšení této veřejné vyhlášky okamžitě po jejím obdržení po dobu 15 dnů (v souladu
s ustanovením § 25 správního řádu) způsobem v místě obvyklým zajistí Městský úřad Česká
Třebová. Veřejnou vyhlášku je nutné zveřejnit též způsobem umožňujícím dálkový přístup.
Zároveň uvedený městský úřad žádáme o navrácení této vyhlášky s uvedením dne vyvěšení
a sejmutí (razítko a podpis orgánu).
Vyvěšeno dne ………………….

Sejmuto dne ………………………

……………………………….
Razítko a podpis oprávněné osoby

Na doručenku do vlastních rukou, popř. do datové schránky dále obdrží účastníci
společného řízení:
-

Město Česká Třebová, Staré náměstí 78, 560 02 Česká Třebová
CETIN a.s., Českomoravská 2510/19, 190 00 Praha 9
ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874/8, Děčín IV-Podmokly, 405 02 Děčín
GasNet, s.r.o., Klišská 940/96, 400 01 Ústí nad Labem
GridServices, s.r.o., Plynárenská 499/1, 602 00 Brno
Eko Bi s.r.o., Semanínská 2050, 560 02 Česká Třebová
Kabelová televize CZ s.r.o., Ruská 8, 101 00 Praha 10

Účastníci společného územního a stavebního řízení podle ustanovení § 94k písm. e)
stavebního zákona - doručováno formou veřejné vyhlášky vyvěšené po dobu 15 dnů:
Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním pozemkům:
stavební parcela parc. č. 1121, 1122, 1123, 11241195/1, 1354, 1355, 1356, 1357, 1358,
1359, 1360, 1361, 1362, 1455/1, 1455/2, 1586, 1635, 1651, 4392, 4719, pozemková
parcela parc. č. 3031/100, 3038/26, 3038/28, 3038/30, 3042/11, 3042/9, 3431/10,
3431/11 a 3431/31.
Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním stavbám:
Česká Třebová č.p. 483, č.p. 1071, č.p. 1101, č.p. 1102, č.p. 1103, č.p. 1104, č.p. 1293,
č.p. 1294, č.p. 1295, č.p. 1296, č.p. 1297, č.p. 1298, č.p. 1299, č.p. 1300, č.p. 1301, č.p.
1446, č.p. 1500, č.p. 1501 a č.p. 1573.
Datová schránka: bhqbzrn
E-mail: epodatelna@ceska-trebova.cz
www.ceska-trebova.cz

Tel.: +420 465 500 111
Fax: +420 465 531 159

Č. j.: MUCT/7922/2020/ZPR/PVO/369-7

Strana: 5/5

Dotčené orgány:
-

Ministerstvo obrany, Agentura hospodaření s nemovitým majetkem, Teplého 1899,
530 02 Pardubice
Městský úřad Česká Třebová, odbor dopravy a silničního hospodářství – zde
Městský úřad Česká Třebová, odbor rozvoje města a investic (orgán územního
plánování)
Městský úřad Česká Třebová, odbor výstavby – zde
Městský úřad Česká Třebová, odbor životního prostředí – zde
Hasičský záchranný sbor Pardubického kraje, krajské ředitelství, Teplého 1526,
530 02 Pardubice
Krajská hygienická stanice Pardubického kraje se sídlem v Pardubicích, územní
pracoviště Ústí nad Orlicí, Smetanova 1390, 562 01 Ústí nad Orlicí
Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Pardubického kraje, Územní odbor
Ústí nad Orlicí, Dopravní inspektorát, Tvardkova 1191, Ústí nad Orlicí

Za správnost vyhotovení: Bc. Petr Vomáčka
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