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OZNÁMENÍ 

O ZAHÁJENÍ SPOLEČNÉHO ŘÍZENÍ 

veřejnou vyhláškou 

 

Město Jevíčko, IČO 00276791, Palackého nám. 1, 569 43  Jevíčko 

(dále jen „žadatel“) dne 10.03.2021 podal žádost o vydání společného povolení k umístění a stavebnímu 

povolení stavby s označením  

Výměna částí vodovodních řadů Jevíčko, sídliště K. Čapka 

 

(dále jen „stavba“) na pozemcích parc. č. 518/62, 530/21, 538/20, 538/22, 538/24, 538/25, 538/57, 

1714/1, 1715/6, 1715/7, 1737/1, 1757/3, 2554 v katastrálním území Jevíčko-předměstí. 

Základní údaje o stavbě, jejím členění a prostorovém řešení: 
SO 01 - Vodovodní řad „A“ 

Jedná se o nový vodovodní řad, jehož realizací dojde k propojení stávajících vodovodních řadů. Celková 

délka vodovodního řadu bude 102,4 m, v profilu PE d110x10,0 mm (DN 100). Vodovodní řad je navržen 

z potrubí PE 110x10,0; 100RC; SDR11; DVOUVRSTVÉ a je kapacitně plně dostačující. Na řadu bude 

osazeno jedno sekční šoupě DN 80. Na řadu nebudou žádné vodovodní přípojky. Realizace pokládky 

potrubí je předpokládána výkopem. Alternativně je možno použít řízený protlak. Nově budovaný 

vodovodní řad bude napojen na jedné straně na stávající vodovodní řad PVC 90 z roku 2015 a na straně 

druhé na stávající vodovodní řad PVC 110 z roku 1972. 

 

SO 02 - Vodovodní řad „B“ 

Jedná se o výměnu stávajícího vodovodního řadu, jehož realizací dojde k výměně stávajícího, již 

dosluhujícího vodovodního řadu. Celková délka měněného vodovodního řadu bude 87,2 m, v profilu PE 

d90x8,2 mm (DN 80). Vodovodní řad je navržen z potrubí PE 90x8,2; 100RC; SDR11; DVOUVRSTVÉ 

a je kapacitně plně dostačující. Na řadu bude osazeno jedno sekční šoupě DN 80 a jeden podzemní 

hydrant DN 80. Na řadu budou přepojeny celkem tři vodovodní přípojky o profilech 2x DN50 a 1x DN 

80. Realizace pokládky potrubí je předpokládána výkopem. Alternativně je možno použít řízený protlak. 

Nově měněný vodovodní řad bude napojen na stávající vodovodní řad LT 100 z roku 1972. Tato 

projektová dokumentace řeší v SO 03 i výměnu výše uvedeného stávajícího vodovodního řadu LT 100 a 

nahrazuje jej kapacitnějším potrubím PE d160. V případě, že realizace SO 03 proběhne dříve než 

realizace SO 02, bude nově měněný vodovodní řad napojen na PE d160. 

 

SO 03 - Vodovodní řad „C“ 

Jedná se o výměnu stávajícího vodovodního řadu, jehož realizací dojde k propojení stávajících 

vodovodních řadů. Celková délka měněného vodovodního řadu bude 254,3 m, v profilu PE d160xl4,6 

mm (DN 150). Vodovodní řad je navržen z potrubí PE160xl4,6; 100RC; SDR11; DVOUVRSTVÉ a je 

kapacitně plně dostačující. Na řadu budou osazeny celkem čtyři sekční šoupata DN 150 a jeden nadzemní 

hydrant DN 80. Na odbočení z řadu na LB07-C bude vyměněno vodovodní šoupě DN 100. Na řadu bude 

přepojeno celkem šest vodovodních přípojek o profilech 1x DN 25 a 5x DN 50. Na řadu bude provedeno 

přepojení stávajících vodovodních řadů v celkovém počtu 7x, z toho PVC 110 - 2x, PE 90 - 4x, LT 150- 

1x. Realizace pokládky potrubí je předpokládána výkopem. Alternativně je možno použít řízený protlak. 
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Nově měněný vodovodní řad bude napojen na jedné straně na stávající vodovodní řad PVC 110 z roku 

1994 a na straně druhé na stávající vodovodní řad LT 150. 

SO 04 - Vodovodní řad „D“ 

Jedná se o přeložení stávajícího vodovodního řadu, jehož realizací dojde k propojení stávajících 

vodovodních řadů. Celková délka měněného vodovodního řadu bude 24,0 m, v profilu PE d90x8,2 mm 

(DN 80). Vodovodní řad je navržen z potrubí PE90x8,2; 100RC; SDR11; DVOUVRSTVÉ a je kapacitně 

plně dostačující. Na řadu budou osazeny celkem dvě sekční šoupata DN 80. Na řadu nebudou 

přepojovány žádné vodovodní přípojky. Na řadu bude provedeno přepojení stávajících vodovodních řadů 

v celkovém počtu 4x, z toho PVC 90 - 1x, LT 80 - 1x, PE 160 - 2x. Realizace pokládky potrubí je 

předpokládána výkopem. Alternativně je možno použít řízený protlak. V úseku mezi LB01-D a LB02-D 

bude potrubí uloženo v chráničce DN 150 (požadavek SÚS Pk). Realizace chráničky bude provedena 

protlakem a její celková délka bude 11,5m. Nově měněný vodovodní řad bude napojen na jedné straně na 

stávající vodovodní řad PVC 90 z roku 2010 a na straně druhé na stávající vodovodní řad LT 80 z roku 

1966. Stávající vodovodní řad v délce cca 18 m bude zrušen. Zrušení spočívá v tom, že v místě napojení 

bude provedeno jeho odpojení a zaslepení. 

 
SO 05 - Vodovodní řad „E“ 

Jedná se o nový vodovodní řad, jehož realizací dojde k propojení stávajících vodovodních řadů a zároveň 

k přeložení stávajícího vodovodního řadu LT 80 z roku 1966. Celková délka vodovodního řadu bude 

135,0 m, v profilu PE d90x8,2 mm (DN 80). Vodovodní řad je navržen z potrubí PE90x8,2; 100RC; 

SDR11; DVOUVRSTVÉ a je kapacitně plně dostačující. Stávající vodovodní řad LT 80 z roku 1966 vede 

v současné době v zahradách u rodinných domů č. p. 592, 593, 594, 595 a 585 a výstavbou nového 

vodovodního řadu dojde k jeho vymístění z těchto zahrad do pozemků ve vlastnictví města Jevíčka. Na 

řadu bude osazeno jedno sekční šoupě DN 80. Na řadu budou osazeny dva hydranty — jeden podzemní a 

jeden nadzemní. Podzemní hydrant DN 80 na LB01-E bude sloužit pro odkalení. Nadzemní hydrant DN 

80 na LB03-E bude sloužit pro odvzdušnění. Bude použit stávající hydrant, který bude demontován na 

LB06-E. Na řadu budou přepojeny celkem čtyři vodovodní přípojky o profilu d32 (DN25). Tyto přípojky 

bude nutno prodloužit. Realizace pokládky potrubí je předpokládána výkopem. Alternativně je možno 

použít řízený protlak. Nově budovaný vodovodní řad bude napojen na jedné straně na vodovodní řad „C“ 

(PE d160) a na straně druhé na stávající vodovodní řad PVC 110 z roku 2007. Stávající vodovodní řad v 

délce cca 125 m bude zrušen. Zrušení spočívá v tom, že v místě napojení bude provedeno jeho odpojení a 

zaslepení. 

 

Zpracovatel předložené dokumentace: Projektovou dokumentaci zpracoval Ing. Žáček a autorizoval Petr 

Dobroucký, autorizovaný technik pro vodohospodářské stavby ČKAIT 0700306, zkontrolovala Ing. 

Mikulková, v říjnu 2020. 

Účel změny stavby: Účelem stavby je výměna stávajícího, již poruchového, vodovodního řadu. 

Druh změny stavby: Vodovodní řad. Stavba trvalá 

Vymezení území dotčeného vlivy změny stavby: viz. přiložená situace stavby.  

Stavba je plánována na pozemcích v katastrálním území Jevíčko-předměstí:  

 parc. č. 518/62 (orná půda) –  Město Jevíčko 

 parc. č. 530/21 (orná půda) – Město Jevíčko 

 parc. č. 538/20 (ostatní plocha) – Město Jevíčko 

 parc. č. 538/22 (orná půda) – Město Jevíčko 

 parc. č. 538/24 (ostatní plocha) – Plemenáři Brno, a.s. 

 parc. č. 538/25 (ostatní plocha) – Město Jevíčko 

 parc. č. 538/57 (ostatní plocha) – Město Jevíčko 

 parc. č. 1714/1 (ostatní plocha) – Město Jevíčko 

 parc. č. 1715/6 (ostatní plocha) – Město Jevíčko 

 parc. č. 1715/7 (ostatní plocha) – Město Jevíčko 

 parc. č. 1737/1 (ostatní plocha) – Pardubický kraj – Správa a údržba silnic Pardubického kraje 
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 parc. č. 1757/3 (vodní plocha) – Město Jevíčko 

 parc. č. 2554 (ostatní plocha) – Město Jevíčko 

 

Dnem podání žádosti bylo zahájeno společné řízení o vydání společného územního a stavebního řízení ke 

stavbě podle § 94j odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební 

zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“). 

Městský úřad Moravská Třebová - vodoprávní úřad věcně příslušný podle ustanovení § 104 odst. 2 písm. 

c) a ustanovení § 106 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní 

zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vodní zákon“), 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“), a jako speciální stavební úřad, příslušný podle ustanovení § 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“), oznamuje podle ustanovení § 47 

odst. 1 správního řádu a § 94m stavebního zákona zahájení společného řízení o vydání společného 

územního a stavebního řízení, ve kterém podle ustanovení § 94m odst. 3 stavebního zákona upouští od 

ohledání na místě a ústního jednání, neboť mu jsou dobře známy poměry staveniště a žádost poskytuje 

dostatečný podklad pro posouzení stavby a stanovení podmínek k jejímu provádění, a nařízení ústního 

jednání nestanovuje zákon a není to ke splnění účelu řízení a uplatnění práv účastníků nezbytné. 

Vodoprávní úřad podle § 115 odst. 8 vodního zákona a § 94m odst. 3 stavebního zákona určuje lhůtu do 

21.05.2021, 

ve které mohou dotčené orgány uplatnit závazná stanoviska a účastníci řízení uplatnit své námitky, 

popřípadě důkazy. K později uplatněným závazným stanoviskům, námitkám, popřípadě důkazům, nebude 

v souladu s ustanovením § 115 odst. 8 vodního zákona přihlédnuto.  

Účastníci řízení mohou nahlížet do podkladů rozhodnutí v kanceláři vodoprávního úřadu v budově 

Městského úřadu v Moravské Třebové, ul. Olomoucká 2, v úředních dnech pondělí a středa 8:00 – 11:30 

h., 12:30 – 17:00 h., případně po předchozí domluvě i v jiné dny.  

 

 

 

Poučení: 

Účastníci řízení mají podle § 36 odst. 2 správního řádu právo vyjádřit v řízení své stanovisko. Pokud o to 

požádají, poskytne jim správní orgán informace o řízení. Účastníci řízení mají v souladu s ustanovením 

§ 36 odst. 3 správního řádu možnost před vydáním rozhodnutí vyjádřit se k podkladům rozhodnutí. V této 

souvislosti sdělujeme, že rozhodnutí nebude vydáno dříve než 24.05.2021. 

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

dokumentace, se podle § 94n odst. 2 stavebního zákona nepřihlíží. 

Podle § 94n odst. 3 stavebního zákona platí, že osoba, která je účastníkem řízení podle § 94k písm. c) až 

e) stavebního zákona (c) vlastník stavby, na které má být požadovaný stavební záměr uskutečněn, není-li 

sám stavebníkem, nebo ten, kdo má ke stavbě jiné věcné právo, není-li sám stavebníkem, d) vlastník 

pozemku, na kterém má být požadovaný stavební záměr uskutečněn, není-li sám stavebníkem, nebo ten, 

kdo má jiné věcné právo k tomuto pozemku, e) osoba, jejíž vlastnické právo nebo jiné věcné právo 

k sousedním stavbám anebo sousedním pozemkům nebo stavbám na nich může být společným povolením 

přímo dotčeno), může uplatňovat námitky proti projednávanému stavebnímu záměru, dokumentaci, 

způsobu provádění a užívání stavebního záměru nebo požadavkům dotčených orgánů, pokud jimi může 

být přímo dotčeno její 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. 
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Nechá-li se některý z účastníků zastupovat, předloží jeho zástupce písemnou plnou moc. Každý, kdo činí 

úkony jménem právnické osoby, musí prokázat své oprávnění. V téže věci může za právnickou osobu 

současně činit úkony jen jedna osoba. 

 

 

 

 

 

 
otisk razítka 

(dokument je opatřen elektronickým podpisem) 
 

Mgr. Klára Donátová 

referentka vodoprávního úřadu 

  

 

Poplatek: 

Správní poplatek v řešené věci podle zákona 634/2004 Sb., o správních poplatcích, v platném znění, je 

vyměřen v samostatné písemnosti – výzvě k zaplacení. 

Příloha: Přehledná situace stavby, kopie výkresu č. C.2 z projektové dokumentace. 

 

Obdrží: 

žadatel (dodejka) 

1. Město Jevíčko, IDDS: behbdug 

 sídlo: Palackého nám. č.p. 1, 569 43  Jevíčko 

 

další účastníci podle § 27 odst. 1 písm. a) správního řádu (dodejky) 

2. CETIN a.s., IDDS: qa7425t 

 sídlo: Českomoravská č.p. 2510/19, 190 00  Praha 9-Libeň 

3. ČEZ Distribuce, a. s., IDDS: v95uqfy 

 sídlo: Teplická č.p. 874/8, Děčín IV-Podmokly, 405 02  Děčín 2 

4. GasNet, s.r.o., IDDS: rdxzhzt 

 sídlo: Klíšská č.p. 940/96, Klíše, 400 01  Ústí nad Labem 1 

5. Správa a údržba silnic Pardubického kraje, IDDS: ffhk8fq 

 sídlo: Doubravice č.p. 98, 533 53  Pardubice 19 

 zastoupení pro: Pardubický kraj, Komenského náměstí 125, 530 02  Pardubice 

6. Plemenáři Brno, a.s., IDDS: qdnfnvd 

 sídlo: Optátova č.p. 708/37, Jundrov, 637 00  Brno 37 

  

ostatní účastníci podle § 27 odst. 2 a 3 správního řádu (doručeno veřejnou vyhláškou) 

Účastník řízení je dále podle § 109 písm. e) stavebního zákona vlastník sousedního pozemku nebo stavby 

na něm, může-li být jeho vlastnické právo prováděním stavby přímo dotčeno a podle § 109 písm. f) 

stavebního zákona ten, kdo má k sousednímu pozemku právo odpovídající věcnému břemenu, může-li být 

toto právo prováděním stavby přímo dotčeno. V souladu s ustanovením § 112 odst. 1 stavebního zákona 

se v případě řízení s velkým počtem účastníků v oznámení o zahájení řízení a v dalších úkonech řízení 

účastníci řízení podle § 109 písm. e) a f) stavebního zákona identifikují označením pozemků a staveb 

evidovaných v katastru nemovitostí přímo dotčených vlivem záměru. Jedná se o tyto pozemky a stavby 

na nich: st. p. 483/1, 619, 620, 621, 623, 625, 626, 627, 628, 629, 631, 633, 635, 947, 955, 1013/1, 

1131/1, 1198, 1367, 604, parc. č. 175/3, 175/4, 518/6, 518/7, 518/19, 518/27, 518/28, 518/29, 518/30, 

518/59, 518/65, 518/66, 518/67, 530/20, 530/30, 530/44, 530/94, 538/1, 538/6, 538/15, 538/18, 538/26, 

538/60, 538/64, 538/69, 538/70, 1715/5, 1737/2, 1737/7, 1757/4, 4216, 5452/6, 5452/5, 1715/4, 518/15  

v katastrálním území Jevíčko-předměstí. 

 

dotčené orgány (dodejky) 

7. Hasičský záchranný sbor Pardubického kraje, územní odbor Svitavy, IDDS: 48taa69 

 sídlo: Teplého č.p. 1526, Zelené Předměstí, 530 02  Pardubice 2 
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8. Krajská hygienická stanice Pardubického kraje se sídlem v Pardubicích, územní pracoviště Svitavy, 

IDDS: 23wai86 

 sídlo: Mezi Mosty č.p. 1793, Bílé Předměstí, 530 03  Pardubice 3 

9. Městský úřad Moravská Třebová, orgán odpadového hospodářství, nám. T. G. Masaryka č.p. 32/29, 

Město, 571 01  Moravská Třebová 1 

10. Městský úřad Moravská Třebová, orgán státní památkové péče, nám. T. G. Masaryka č.p. 32/29, 

Město, 571 01  Moravská Třebová 1 

11. Městský úřad Moravská Třebová, orgán územního plánování, nám. T. G. Masaryka č.p. 32/29, Město, 

571 01  Moravská Třebová 1 

  

na vědomí (dodejky) 

12. Městský úřad Jevíčko, Stavební úřad, IDDS: behbdug 

 sídlo: Palackého nám. č.p. 1, 569 43  Jevíčko 

13. Povodí Moravy, s.p., IDDS: m49t8gw 

 sídlo: Dřevařská č.p. 932/11, Veveří, 602 00  Brno 2 

14. VHOS, a. s., IDDS: r3pgv47 

 sídlo: Nádražní č.p. 1430/6, Předměstí, 571 01  Moravská Třebová 1 

 

obdrží k vyvěšení (dodejky): 

15. Městský úřad Moravská Třebová, nám. T. G. Masaryka č.p. 32/29, Město, 571 01  Moravská Třebová 

 – zasíláme pro zveřejnění na úřední desce po dobu nejméně 15 dní (den vyvěšení a den sejmutí se 

do doby vyvěšení nezapočítávají), s vyznačením data vyvěšení a sejmutí bude vráceno Městskému úřadu 

Moravská Třebová – vodoprávnímu úřadu. 

Úřední deska Městského úřadu Moravská Třebová 

Vyvěšeno dne: .......................................... .................................... (jméno, příjmení, podpis, razítko)  

Sejmuto dne: .......................................... .................................... (jméno, příjmení, podpis, razítko) 

Elektronická úřední deska Městského úřadu Moravská Třebová 

Vyvěšeno dne: .......................................... .................................... (jméno, příjmení, podpis, razítko)  

Sejmuto dne: .......................................... .................................... (jméno, příjmení, podpis, razítko) 

 

16. Městský úřad Jevíčko, IDDS: behbdug, Palackého nám. č.p. 1, 569 43  Jevíčko 

– zasíláme pro zveřejnění na úřední desce po dobu nejméně 15 dní (den vyvěšení a den sejmutí se 

do doby vyvěšení nezapočítávají), s vyznačením data vyvěšení a sejmutí bude vráceno Městskému úřadu 

Moravská Třebová – vodoprávnímu úřadu. 

Úřední deska Městského úřadu Jevíčko 

Vyvěšeno dne: .......................................... .................................... (jméno, příjmení, podpis, razítko)  

Sejmuto dne: .......................................... .................................... (jméno, příjmení, podpis, razítko) 

Elektronická úřední deska Městského úřadu Jevíčko 

Vyvěšeno dne: .......................................... .................................... (jméno, příjmení, podpis, razítko)  

Sejmuto dne: .......................................... .................................... (jméno, příjmení, podpis, razítko)  

 

Městský úřad Moravská Třebová a Městský úřad Jevíčko se tímto žádají o: 

1. vyvěšení tohoto oznámení s potvrzením o dni vyvěšení, 

2. sejmutí tohoto oznámení nejdříve po 15 dnech (den vyvěšení a den sejmutí se do doby vyvěšení 

nezapočítávají) od vyvěšení s potvrzením o dni sejmutí, 

3. zaslání takto potvrzeného oznámení zpět na Městský úřad Moravská Třebová – vodoprávní 

úřad, nám. T. G. Masaryka 29, 571 01 Moravská Třebová 
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