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DLE ROZDĚLOVNÍKU

ROZHODNUTÍ
SPOLEČNÉ ÚZEMNÍ A STAVEBNÍ ŘÍZENÍ

veřejnou vyhláškou
Výroková část:
Městský úřad Moravská Třebová, příslušný podle § 61 odst. 1 písm. c) a § 66 zákona č. 128/2000 Sb.,
o obcích (obecní zřízení), v platném znění, k vykonávání přenesené působnosti v rozsahu obecního úřadu
obce s rozšířenou působností, jako 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), v platném znění (dále jen „vodní zákon“), jako místně příslušný vodoprávní úřad podle
ustanovení § 11 odst. 1 písm. b) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění (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), v platném
znění (dále jen „stavební zákon“), a dále jako vodoprávní úřad věcně příslušný podle ustanovení § 27
odst. 2 písm. c) zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně
některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), v platném znění (dále jen „zákon o vodovodech a
kanalizacích“) a jako místně příslušný vodoprávní úřad podle ustanovení § 30 odst. 1 zákona o
vodovodech a kanalizacích, ve společném územním a stavebním řízení (dále jen „společné řízení“)
posoudil podle § 94o stavebního zákona žádost o vydání společného povolení, kterou dne 15.04.2019
podal
Skupinový vodovod Moravskotřebovska, Dobrovolný svazek obcí, IČO 72053453, Nádražní 6,
571 01 Moravská Třebová
(dále jen „stavebník“), a na základě tohoto posouzení vodoprávní úřad
rozhodl takto:
I. Podle § 94j odst. 1 stavebního zákona stavebníkovi
vydává společné povolení,
kterým schvaluje stavební záměr:
„Výměna vodovodu Kunčina – II. etapa“
(dále jen „Změna stavby“) na pozemcích v katastrálním území Kunčina (dle předložené dokumentace):
Řad „G“:
parc. č. 2571/20 – 150 m2 – ostatní plocha / ostatní
komunikace
parc. č. 363/4 – 614 m2 – ostatní plocha / neplodná
půda
parc. č. 2902/17 – 83 m2 – ostatní plocha / silnice

parc. č. 2571/11 – 1741 m2 – ostatní plocha / ostatní
komunikace
parc. č. 2965/19 – 264 m2 – vodní plocha
parc. č. 2965/21 – 16 m2 – vodní plocha
parc. č. 2896/15 – 148 m2 – trvalý travní porost
Obec Kunčina, č. p. 204, 56924 Kunčina
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parc. č. 363/5 – 132 m2 – ostatní plocha / neplodná
půda
parc. č. 2902/19 – 4786 m2 – ostatní plocha / silnice
parc. č. 2902/3 – 2371 m2 – ostatní plocha / silnice
Pardubický kraj, Komenského náměstí 125,
Pardubice-Staré Město, 53002 Pardubice
Správa a údržba silnic Pardubického kraje,
Doubravice 98, 53353 Pardubice
parc. č. 399 – 252 m2 – trvalý travní porost
Hruban Roman, č. p. 104, 56924 Kunčina
Řad „F“:
parc. č. 411 – 275 m2 – zahrada
parc. č. 410 – 462 m2 – zahrada
parc. č. 2575/42 – 63 m2 – ostatní plocha / jiná plocha
parc. č. 2965/16 – 913 m2 – vodní plocha
parc. č. 2896/12 – 78 m2 – trvalý travní porost
parc. č. 2573/3 – 1176 m2 – ostatní plocha / ostatní
komunikace
Obec Kunčina, č. p. 204, 56924 Kunčina
parc. č. 2902/3 – 2371 m2 – ostatní plocha / silnice
parc. č. 2902/4 – 9930 m2 – ostatní plocha / silnice
Pardubický kraj, Komenského náměstí 125,
Pardubice-Staré Město, 53002 Pardubice
Správa a údržba silnic Pardubického kraje,
Doubravice 98, 53353 Pardubice
parc. č. 2575/19 – 214 m2 – ostatní plocha / ostatní
komunikace
SJM Sedláček Josef Ing. a Sedláčková
Helena RNDr., Neumannova 2620/5, Přerov
I-Město, 75002 Přerov
Řad „D“:
parc. č. 2575/108 – 12729 m2 – ostatní plocha /
ostatní komunikace
Obec Kunčina, č. p. 204, 56924 Kunčina
parc. č. 2596 – 473 m2 – ostatní plocha / ostatní
komunikace
Spálenský Tomáš, č. p. 276, 56924 Kunčina
parc. č. 2902/3 – 2371 m2 – ostatní plocha / silnice
Pardubický kraj, Komenského náměstí 125,
Pardubice-Staré Město, 53002 Pardubice
Správa a údržba silnic Pardubického kraje,
Doubravice 98, 53353 Pardubice
Seznam pozemků sousedících se stavbou
vodovodních řadů:
Řad „G“:
parc. č. 2903/1 – 366 m2 – ostatní plocha / ostatní
komunikace
parc. č. 2903/7 – 40 m2 – ostatní plocha / silnice
parc. č. 2903/8 – 14 m2 – ostatní plocha / silnice
parc. č. 364/7 – 16 m2 – zahrada
parc. č. 375/4 – 60 m2 – zahrada
parc. č. 2894/1 – 468 m2 – ostatní plocha / neplodná
půda
parc. č. 413/1 – 331 m2 – trvalý travní porost
parc. č. 2575/17 – 480 m2 – ostatní plocha / ostatní
komunikace
parc. č. 2575/32 – 210 m2 – ostatní plocha / ostatní
komunikace
parc. č. 2902/18 – 47 m2 – ostatní plocha / silnice
parc. č. 2571/8 – 264 m2 – ostatní plocha / ostatní
komunikace
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parc. č. 438/10 – 65 m2 – ostatní plocha / ostatní
komunikace
parc. č. 2902/2 – 6 m2 – ostatní plocha / silnice
parc. č. 2902/16 – 50 m2 – ostatní plocha / silnice
Obec Kunčina, č. p. 204, 56924 Kunčina
parc. č. 364/6 – 722 m2 – zahrada
parc. č. 363/3 – 29 m2 – ostatní plocha / neplodná
půda
Marek Josef, č. p. 38, 56924 Kunčina
parc. č. st.393 – 20 m2 – zastavěná plocha a nádvoří
Pardubický kraj, Komenského náměstí 125,
Pardubice-Staré Město, 53002 Pardubice
Správa a údržba silnic Pardubického kraje,
Doubravice 98, 53353 Pardubice
parc. č. 374/3 – 92 m2 – zahrada
SJM Jindřišek Jiří a Jindřišková Dagmar,
Sušice 56, 57101 Moravská Třebová
parc. č. 374/2 – 571 m2 – zahrada
SJM Scholze Martin a Scholzeová Jaroslava,
č. p. 315, 56924 Kunčina
parc. č. 374/1 – 86 m2 – zahrada
parc. č. 375/3 – 147 m2 – zahrada
parc. č. 375/2 – 137 m2 – zahrada
parc. č. 375/1 – 200 m2 – zahrada
Navrátilová Hana Bc., č. p. 41, 56924
Kunčina
parc. č. 2902/8 – 61 m2 – ostatní plocha / jiná plocha
parc. č. 393/2 – 61 m2 – zahrada
Herboczková Hana, č. p. 251, 56924
Kunčina
parc. č. 393/1 – 473 m2 – zahrada
Koblížek Miroslav, Zborovská 26,
Žichlínské Předměstí, 56301 Lanškroun
parc. č. 400 – 277 m2 – zahrada
Hruban Roman, č. p. 104, 56924 Kunčina
parc. č. st.124 – 689 m2 – zastavěná plocha a nádvoří
Jucha Martin, č. p. 173, 56924 Kunčina
parc. č. 413/3 – 574 m2 – trvalý travní porost
Kopřiva Miloš, Třešňová alej 704/1,
Předměstí, 57101 Moravská Třebová
parc. č. 414/1 – 142 m2 – zahrada
Česká republika, Česká pošta, s.p.,
Politických vězňů 909/4, Nové Město, 11000 Praha 1
parc. č. st.126 – 493 m2 – zastavěná plocha a nádvoří
Hutira Jaroslav, č. p. 100, 56924 Kunčina
parc. č. 428/2 – 157 m2 – zahrada
parc. č. 432/1 – 1552 m2 – trvalý travní porost
parc. č. 437 – 106 m2 – zahrada
Grácová Miroslava, Horní 283/95, 78313
Štěpánov
parc. č. st.142 – 2172 m2 – zastavěná plocha a
nádvoří
parc. č. 362/1 – 403 m2 – ostatní plocha / ostatní
komunikace
Fryčová Ludmila, č. p. 250, 56924 Kunčina
Řad „F“:
parc. č. 2575/17 – 480 m2 – ostatní plocha / ostatní
komunikace
parc. č. 412/2 – 87 m2 – ostatní plocha / ostatní
komunikace
parc. č. st.294 – 474 m2 – zastavěná plocha a nádvoří
parc. č. 2965/13 – 34 m2 – vodní plocha
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parc. č. 2675/1 – 368 m2 – ostatní plocha / ostatní
komunikace
parc. č. 573/3 – 81 m2 – ostatní plocha / ostatní
komunikace
parc. č. st.292 – 16 m2 – zastavěná plocha a nádvoří /
zbořeniště
parc. č. 2573/9 – 184 m2 – ostatní plocha / ostatní
komunikace
parc. č. 2573/8 – 215 m2 – ostatní plocha / ostatní
komunikace
parc. č. 2896/29 – 19 m2 – trvalý travní porost
parc. č. 550/1 – 92 m2 – zahrada
parc. č. st.179/1 – 471 m2 – zastavěná plocha a
nádvoří / zbořeniště
parc. č. 2964/67 – 33 m2 – vodní plocha
parc. č. 554/4 – 187 m2 – zahrada
Obec Kunčina, č. p. 204, 56924 Kunčina
parc. č. 550/3 – 72 m2 – zahrada
Pardubický kraj, Komenského náměstí 125,
Pardubice-Staré Město, 53002 Pardubice
Správa a údržba silnic Pardubického kraje,
Doubravice 98, 53353 Pardubice
parc. č. 2896/39 – 62 m2 – trvalý travní porost
parc. č. 557/2 – 67 m2 – ostatní plocha / ostatní
komunikace
parc. č. 557/1 – 1436 m2 – zahrada
SJM Sedláček Josef Ing. a Sedláčková
Helena RNDr., Neumannova 2620/5, Přerov
I-Město, 75002 Přerov
parc. č. 561 – 307 m2 – ostatní plocha / zeleň
parc. č. 562 – 496 m2 – zahrada
1/2 Janíček Pavel, č. p. 52, 56924 Kunčina
1/2 Trefilová Iveta, nám. Míru 658, 67963
Velké Opatovice
parc. č. 567 – 208 m2 – ostatní plocha / ostatní
komunikace
parc. č. 568/1 – 708 m2 – zahrada
Hloušek Jan, Husova 3, 50732 Kopidlno
parc. č. 568/2 – 729 m2 – zahrada
1/3 Kubín Michal, č. p. 157, 56924 Kunčina
1/3 Kubín Miroslav, č. p. 157, 56924
Kunčina
1/3 Kubínová Marcela, č. p. 157, 56924
Kunčina
parc. č. 573/1 – 639 m2 – zahrada
Dudík Zdeněk, č. p. 54, 56924 Kunčina
parc. č. 573/2 – 68 m2 – zahrada
SJM Kudyn Zdeněk a Kudynová Stanislava,
Tovární 1131/18, Předměstí, 57101
Moravská Třebová
parc. č. 580/1 – 1399 m2 – zahrada
Staško Stanislav, Bílkova 855/19, Staré
Město, 11000 Praha 1
parc. č. 580/2 – 1219 m2 – zahrada
Římskokatolická farnost Kunčina, č. p. 365,
56924 Kunčina
parc. č. st.324 – 37 m2 – zastavěná plocha a nádvoří
ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874/8, Děčín
IV-Podmokly, 40502 Děčín
parc. č. 591/1 – 2273 m2 – zahrada
Procházka Jan, č. p. 56, 56924 Kunčina
parc. č. 594/4 – 553 m2 – ostatní plocha / jiná plocha
Opletalová Lenka, č. p. 73, 56924 Kunčina
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parc. č. 2683 – 154 m2 – ostatní plocha / ostatní
komunikace
parc. č. 596 – 994 m2 – zahrada
3/4 Antl Libor, č. p. 57, 56924 Kunčina
1/4 Antlová Lucie, č. p. 57, 56924 Kunčina
parc. č. 597 – 476 m2 – zahrada
1/2 Hnátová Blanka, č. p. 297, 56924
Kunčina
1/2 SJM Klíč Jan a Klíčová Zdeňka, č. p.
58, 56924 Kunčina
parc. č. 598/2 – 168 m2 – zahrada
Selinger Jaroslav, č. p. 164, 56924 Kunčina
parc. č. 598/1 – 315 m2 – zahrada
SJM Malina Milan a Malinová Eva, č. p.
163, 56924 Kunčina
parc. č. st.235 – 408 m2 – zastavěná plocha a nádvoří
parc. č. 589/1 – 930 m2 – zahrada
Moučka Lumír, č. p. 200, 56924 Kunčina
parc. č. 589/3 – 220 m2 – zahrada
SJM Alexandr Lubomír a Alexandrová
Marta, č. p. 239, 56924 Kunčina
parc. č. st.336 – 333 m2 – zastavěná plocha a nádvoří
1/2 Alexandr Lubomír, č. p. 239, 56924
Kunčina
1/2 Alexandrová Marta, č. p. 239, 56924
Kunčina
parc. č. 540/4 – 1089 m2 – trvalý travní porost
parc. č. 2896/11 – 96 m2 – trvalý travní porost
SJM Kubiš Miroslav a Kubišová Dominika,
Kubiš Miroslav, Jiráskova
1209/106, Předměstí, 57101 Moravská Třebová
Kubišová Dominika, č. p. 133,
56924 Kunčina
parc. č. 543/1 – 1218 m2 – zahrada
Suchý Michal, č. p. 147, 56924 Kunčina
parc. č. 543/2 – 630 m2 – zahrada
SJM Rouš Martin a Roušová Lenka, č. p.
313, 56924 Kunčina
parc. č. 549 – 1111 m2 – trvalý travní porost
Šejnoha Jan, č. p. 218, 56924 Kunčina
parc. č. 552/2 – 404 m2 – zahrada
Drahošová Alena, č. p. 217, 56924 Kunčina
parc. č. 2575/106 – 70 m2 – ostatní plocha / ostatní
komunikace
SJM Onuca Antonín a Onucová Vlasta, č. p.
149, 56924 Kunčina
Řad „D“:
parc. č. st.415 – 15 m2 – zastavěná plocha a nádvoří
parc. č. st.119/2 – 132 m2 – zastavěná plocha a
nádvoří
parc. č. st.183 – 968 m2 – zastavěná plocha a nádvoří
parc. č. 499/1 – 1127 m2 – zahrada
parc. č. 499/2 – 630 m2 – zahrada
Obec Kunčina, č. p. 204, 56924 Kunčina
parc. č. 3001 – 7544 m2 – ostatní plocha / ostatní
komunikace
AGRO Kunčina a.s., č. p. 290, 56924
Kunčina
parc. č. 484/1 – 902 m2 – zahrada
parc. č. st.118 – 358 m2 – zastavěná plocha a nádvoří
Prokeš Ladislav, č. p. 98, 56924 Kunčina
parc. č. 485/1 – 2685 m2 – trvalý travní porost
Spálenský Tomáš, č. p. 276, 56924 Kunčina

Určení místa vodního díla:
Název kraje
Název obce a katastrálního území
Identifikátor katastrálního území
Označení dotčeného vodního toku
Říční kilometr vodního toku
Hydrologické pořadí povodí
Název a kód útvaru povrchových vod
Určení polohy (orientačně souřadnicemi určenými
v systému S-JTSK) – souřadnice X, Y

Pardubický
Kunčina
677141
ID 10101115 Kunčinský potok
ř. km 5,200 a 5,470
4-10-02-071
MOV_0330 Kunčinský potok od pramene po
ústí do toku Třebůvka
začátek Změny stavby 1094576.9; 589784.78
konec Změny stavby 1094933.16; 588931.63

Druh Změny stavby: Vodovodní řad.
Účel Změny stavby: Účelem stavby je výměna stávajícího, již poruchového, vodovodního řadu.
Umístění Změny stavby na pozemku: Změna stavby bude umístěna v souladu s grafickými přílohami
tohoto rozhodnutí – viz. přiložená situace Změny stavby a výkres č. C2, který je součástí projektové
dokumentace.
Vymezení území dotčeného vlivy Změny stavby: Změnou stavby budou ovlivněny pozemky, na kterých
bude Změna stavby umístěna, pravděpodobně i pozemky sousední, tj. dotčeny mohou být všechny výše
jmenované pozemky v katastrálním území Kunčina.
Základní údaje o Změně stavby:
Vodovodní řad "F+G" v celkové délce 980,85 m, v profilu DN 100 mm, pro stávající i výhledovou
spotřebu vody z tohoto řadu v profilu kapacitně dostačujícím. Řad je navržen z potrubí PE 100 voda
110x10,0 SDR11 PN16 SafeTech RC. Na začátku řad navazuje na předchozí - 1. etapu, která bude
realizována v roce 2019, na potrubí PE D110, na konci navazuje na stávající litinové potrubí DN 100 mm.
Řad bude z převážné části pokládán bezvýkopovou technologií - řízeným protlakem.
Vodovodní řad "D" v celkové délce 75,93 m, v profilu DN 80 mm, pro stávající i výhledovou spotřebu
vody z tohoto řadu v profilu kapacitně dostačujícím. Řad je navržen z třívrstvého potrubí PE100
RC+DOQ, SDR11, PN16, 90x8,2 mm. Na začátku řad navazuje na odbočení z řadu F a G, na potrubí PE
D110, na konci navazuje na nové odbočení ze stávajícího řadu z trub litinových DN100 mm. Řad bude z
převážné části pokládán bezvýkopovou technologií - Berstlining.
V trase řadů bude osazeno celkem 9 hydrantů, sloužících k provozním i požárním účelům, z toho 3
hydranty nadzemní. Na řadech bude osazeno celkem 18 ks šoupat, z toho 6 ks DN100 a 12 ks DN80. Na
řadech bude přepojeno celkem 44 ks přípojek. Celková délka vodovodních přípojek je 312,6 m, z toho
z potrubí PE32 41 ks v délce 297,6 m, PE40 1 ks v délce 1,01 m, PE50 1 ks v délce 4,9 m a PE63 1 ks v
délce 9,1 m. Převážná číst přípojek bude provedena výkopem rýhy, malá část bezvýkopovou technologií
relining.
Převážná část vodovodu je v nezpevněných plochách a v přilehlých zahradách podél silnice, trasa je na
několika místech již porostlá ovocnými a okrasnými stromy.
Stávající řad byl položen v roce 1964 z trub litinových a ocelových DN 100 a DN 80 mm. V současné
době je vodovod dle údajů provozovatele nadměrně poruchový, při opravách dochází k častému přerušení
dodávky vody a daném území.
Stavbou dojde k dotčení vodního toku Kunčinský potok v jeho ř. km cca 5,200 a 5,470. Pod vodním
tokem bude vodovodní potrubí uloženo řízeným protlakem, vrch potrubí bude uložen min. 1,2 m pode
dnem koryta. Podchody pod vodním tokem jsou navrženy z dvouvrstvého potrubí, které nahrazuje
chráničku.
I.I Podle § 94p odst. 1 stavebního zákona vodoprávní úřad stanovuje podmínky pro umístění a
provedení Změny stavby:
1. Změna stavby bude umístěna v souladu s grafickými přílohami spisu – přiložená situace Změny
stavby a výkres č. C2 (součást projektové dokumentace).
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2.

Změna stavby bude provedena podle projektové dokumentace, ověřené ve vodoprávním řízení,
kterou autorizoval pan Petr Dobroucký (ČKAIT 0700306) v březnu 2019, č. zakázky 3/2019;
případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení vodoprávního úřadu.

3.

Před započetím zemních prací stavebník zajistí vytýčení všech podzemních zařízení, nesmí dojít
k ohrožení nebo poškození podzemních sítí a zařízení! Křížení, styk nebo souběh Změny stavby
s veškerým podzemním nebo vrchním vedením a zařízením musí vyhovovat příslušným předpisům a
způsob řešení musí být odsouhlasen dotčenými orgány a organizacemi.
a. Změna stavby bude zasahovat do ochranného pásma sítí elektronických komunikací společnosti
Česká telekomunikační infrastruktura a.s. (dále jen „SEK“). K ochraně SEK se stanovují
následující podmínky, vycházející z vyjádření společnosti Česká telekomunikační infrastruktura
a.s. č. j. 583389/19 ze dne 26.03.2019, které je součástí projektové dokumentace:
- Při zjištění jakéhokoliv rozporu mezi údaji v situačním výkresu, který je přílohou vyjádření
společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s., a skutečným stavem, je stavebník
povinen bez zbytečného odkladu, nejpozději den následující po zjištění takové skutečnosti,
zjištěný rozpor oznámit zaměstnanci společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s.
pověřenému ochranou sítě (dále jen „POS“).
- Stavebník je před započetím jakýchkoliv zemních prací ve vztahu ke Změně stavby povinen
vytýčit trasu SEK na terénu. S vytýčenou trasou SEK je stavebník povinen seznámit všechny
osoby, které budou anebo by mohly zemní práce ve vztahu ke Změně stavby provádět.
- Pět pracovních dní před započetím jakýchkoliv prací ve vztahu ke Změně stavby je stavebník
povinen oznámit společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s., že zahájí práce či
činnosti ve vztahu ke Změně stavby. Písemné oznámení dle předchozí věty zašle stavebník
POS.
- Stavebník je povinen zabezpečit a zajistit SEK proti mechanickému poškození, a to zpravidla
dočasným umístěním silničních betonových panelů nad kabelovou trasou SEK. Do doby, než
je zajištěna a zabezpečena ochrana SEK proti mechanickému poškození, není stavebník
oprávněn přejíždět vozidly nebo stavební mechanizací kabelovou trasu SEK.
- Při provádění zemních prací v blízkosti SEK je stavebník povinen postupovat tak, aby
nedošlo ke změně hloubky uložení nebo prostorového uspořádání SEK. V místech, kde SEK
vystupuje ze země do budovy, rozvaděče, na sloup apod. je stavebník povinen vykonávat
zemní práce se zvýšenou mírou opatrnosti. Stavebník je povinen zajistit, aby jakoukoliv jeho
činností nedošlo bez souhlasu a vědomí společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s.
ke změně nivelety terénu a/nebo ke změně rozsahu a změně konstrukce zpevněných ploch.
Pokud došlo k odkrytí SEK, je stavebník povinen SEK po celou dobu odkrytí náležitě
zabezpečit proti prověšení, poškození a odcizení.
- Byla-li odkryta SEK, je stavebník povinen tři pracovní dny před zakrytím SEK písemně
oznámit POS zakrytí SEK a vyzvat ho ke kontrole před zakrytím. Stavebník není oprávněn
provést zakrytí do doby, než získá písemný souhlas POS se zakrytím. Písemný souhlas POS
se zakrytím bude nezbytnou přílohou žádosti o kolaudační souhlas na Změnu stavby.
b. Je třeba dodržet tyto podmínky vyjádření VHOS, a.s. zn. Ing.Mi/2019/9007828 ze dne
29.03.2019, které je součástí projektové dokumentace:
- Před zahájením prací stavebník přizve zástupce provozovatele k předání staveniště a
v průběhu realizace Změny stavby ke kontrole všech stavebních a technologických prací a
k důležitým zkouškám, jejichž kvalita provedení či výsledky mohou mít v budoucnu vliv na
provoz díla, a jejich způsob provedení nelze po zasypání díla zjistit.
c. V zájmovém území se nachází nadzemní a podzemní vedení nízkého napětí (NN), nadzemní
vedení vysokého napětí (VN) a stanice ve správě ČEZ Distribuce, a.s. K ochraně energetického
zařízení v provozování společnosti ČEZ Distribuce, a. s. se stanovují následující podmínky, které
vycházejí ze sdělení o existenci energetického zařízení v majetku společnosti ČEZ Distribuce, a. s.
zn. 0101083425 ze dne 25.03.2019 a zn. 0101083426 ze dne 25.03.2019, které jsou také součástí
projektové dokumentace:
- Stavebník alespoň 14 dní před zahájením zemních prací požádá společnost ČEZ Distribuce,
a. s. o tzv. vytyčení podzemního energetického zařízení.
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Pokud dojde k obnažení kabelového vedení nebo k poškození energetického zařízení, bude
tato skutečnost bezodkladně nahlášena společnosti ČEZ Distribuce, a. s.
- Musí být zajištěn trvalý přístup pro pracovníky společnosti ČEZ Distribuce, a. s.
k podzemnímu kabelovému vedení NN a VN v provozování ČEZ Distribuce, a. s. k jeho
provozování a údržbě.
- Nesmí dojít k poškození stávajícího kabelového vedení NN a VN a uzemňovací soustavy.
- Ochranné pásmo podzemního kabelového vedení NN a VN činí 1 metr po obou stranách
krajního kabelu. Zemní práce do vzdálenosti 1 metr od kabelu musí být prováděny zásadně
ručně, bez použití mechanizace.
- V případě poruchy kabelu NN a VN v důsledku provádění Změny stavby zajistí zhotovitel
popř. stavebník výkopové práce a práce potřebné pro opravu kabelu s uvedením terénu
do původního stavu.
- V zájmovém území se nachází také vrchní vedení nízkého napětí (NN, do 1 kV). Vzdálenost
vodovodu a veškerých staveb musí být min. 1 metr od podpěrných bodů NN.
- Při činnostech prováděných v blízkosti nadzemního vedení nízkého napětí (do 1 kV) je nutné
dodržet minimální přípustnou vzdušnou vzdálenost určující vnější hranici zóny přiblížení
(pro jmenovité napětí soustavy UN ≤ 1 kV je tato vzdálenost DV 300 mm).
- V případě kontaktu s podzemním zařízením v majetku ČEZ Distribuce, a. s. a před
jeho záhozem požádá stavebník o provedení kontroly uložení pracovníka oddělení sítě
Svitavy nebo stavebník požádá o zajištění bezproudí tohoto kabelu.
d. Stavbou budou dotčena plynárenská zařízení a jejich ochranná pásma. K ochraně plynovodního
potrubí se stanovují následující podmínky, které vycházejí ze stanoviska společnosti GasNet, s.r.o.
zn. 5001897596 ze dne 01.04.2019, které je součástí projektové dokumentace:
- Před zahájením Změny stavby bude provedeno přesné vytýčení plynárenského zařízení.
O provedení vytyčení trasy bude sepsán protokol. Pracovníci provádějící stavební činnosti
budou prokazatelně seznámeni s polohou plynárenského zařízení a plynovodních přípojek,
rozsahem ochranného pásma a těmito podmínkami pro provádění stavební činnosti.
- Ochranné pásmo plynárenského zařízení a plynovodních přípojek činí 1 m na každou stranu
měřeno kolmo od osy plynovodu a přípojek. V tomto pásmu nesmí být prováděna skládka
materiálu a výšková úprava terénu. Veškeré stavební práce budou prováděny v ochranném
pásmu výhradně ručním způsobem a musí být vykonávány tak, aby v žádném případě
nenarušily bezpečný provoz uvedených plynárenských zařízení a plynovodních přípojek.
- Před provedením zásypu výkopu bude provedena kontrola dodržení podmínek stanovených
pro stavební činnosti, kontrola plynárenského zařízení a plynovodních přípojek. Kontrolu
provede příslušná provozní oblast společnosti RWE Distribuční služby, s.r.o. Povinnost
kontroly se vztahuje i na plynárenské zařízení, které nebylo odhaleno. O provedené kontrole
bude sepsán protokol. Bez provedené kontroly nesmí být plynárenské zařízení a plynovodní
přípojky zasypány. Protokol o kontrole bude nezbytnou přílohou žádosti o vydání
kolaudačního souhlasu na Změnu stavby.
- Stavebník je povinen neprodleně oznámit každé i sebemenší poškození plynárenského
zařízení nebo plynovodních přípojek (vč. izolace, signalizačního vodiče, výstražné fólie atd.)
na pohotovostní linku společnosti GridServices, s.r.o. Odkryté plynárenské zařízení a
plynovodní přípojky budou v průběhu nebo při přerušení stavební činnosti řádně
zabezpečeny proti jejich poškození.
- Obrysy vodovodních šachet budou umístěny minimálně 500 mm od obrysu plynárenského
zařízení.
- Při křížení plynárenského zařízení z materiálu PE bude provedena kontrola funkčnosti
signalizačního vodiče.
- Pokud realizace Změny stavby vyvolá výškovou nebo směrovou úpravu trasy plynárenského
zařízení, bude toto posuzováno jako přeložka.
- Dojde-li ke křížení vodovodního potrubí s plynárenským zařízením v menší vzdálenosti než
500 mm, minimálně však 150 mm, opatří se ocelový plynovod v místě křížení trojnásobnou
izolací přesahující stokové potrubí na každou stranu o 1000 mm a vyhovující jiskrové
zkoušce pro zkušební napětí 25 kV.
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Úhel křížení plynárenského zařízení s vodovodním potrubím bude 90°, nelze-li tento úhel
v odůvodněných případech dodržet, může být úhel křížení menší, nejméně však 60°.
Případné zařízení staveniště, skladování materiálů, stavebních strojů apod. bude realizováno
mimo ochranné pásmo plynárenského zařízení a plynovodních přípojek.
- Při použití nákladních vozidel, stavebních strojů a mechanismů bude zabezpečen případný
přejezd přes plynárenské zařízení a plynovodní přípojky uložením panelů v místě přejezdu
plynárenského zařízení a plynovodních přípojek.
Stavebník musí mít před započetím zemních prací všechna vyjádření a stanoviska aktualizovaná.
Pracovníci provádějící stavební činnosti budou prokazatelně seznámeni s polohou veškerých
stávajících sítí a zařízení v místě Změny stavby, s rozsahem ochranných pásem a s podmínkami pro
provádění stavební činnosti v ochranných pásmech. Stavebník bude povinen neprodleně oznámit
jakékoliv případné poškození stávajících sítí a zařízení jejich provozovateli.
4. Podmínky správce vodního toku Povodí Moravy s. p. ze stanoviska zn. PM-16494/2019/5203/Vrab
ze dne 10.05.2019:
a. Vodovodní potrubí musí být v manipulačním pásmu vodního toku (6 m od břehové hrany)
provedeno dostatečně únosné pro pojezd těžkou mechanizací správce vodního toku (25 t).
b. Jakékoliv nadzemní části vodovodního potrubí musí být umístěny minimálně 2 m od břehové
hrany vodního toku.
c. Startovací jámy a ukončovací jámy řízeného protlaku musí být umístěny minimálně 6 m od
břehové hrany vodního toku.
d. Stavbou nesmí dojít k narušení opevnění koryta vodního toku.
e. Započetí stavebních prací požadujeme ohlásit minimálně s týdenním předstihem správci vodního
toku.
f. Závadné látky, lehce odplavitelný materiál ani stavební odpad nebudou skladovány v korytě, na
břehu ani v blízkosti vodního toku, materiál bude ukládán tak, aby nemohlo dojít k jeho pádu či
smyvu do koryta.
g. Používané mechanizační prostředky musí být v dobrém technickém stavu a musí být dodržována
preventivní opatření k zabránění případným úkapům či únikům ropných látek.
h. Bezprostředně po dokončení stavebních prací musí být dotčené pozemky uvedeny do
provozuschopného stavu. Veškerý přebytečný materiál bude z místa stavby beze zbytku
odstraněn.
i. Nejpozději při kolaudaci bude správci vodního toku předloženo zaměření skutečného provedení
stavby a protokoly o všech řízených protlacích provedených v rámci stavby.
5. Budou dodrženy podmínky dotčených orgánů:
a. Dle závazného stanoviska Krajské hygienické stanice Pardubického kraje zn. KHSPA
05553/2019/HOK-Sy ze dne 01.04.2019 bude u kolaudace Změny stavby doloženo:
- potvrzení že všechny použité materiály přicházející do styku s pitnou vodou odpovídají
hygienickým požadavkům uvedeným ve vyhlášce č. 409/2005 Sb., o hygienických
požadavcích na výrobky přicházející do přímého styku s vodou a na úpravu vody, v platném
znění (včetně výluhových testů na tyto materiály),
- výsledek akreditovaného kráceného rozboru pitné vody odebrané z nové části
vodovodu.
b. Podmínky vyjádření Městského úřadu Moravská Třebová – orgánu odpadového hospodářství,
které je součástí koordinovaného závazného stanoviska Městského úřadu Moravská Třebová spis.
zn. S MUMT 09522/2019/OZP9, č. j. MUMT 12893/2019 ze dne 24.04.2019:
- Případná nekontaminovaná zemina a jiný přírodní materiál během realizace stavby bude
použit ve svém přirozeném stavu pouze v místě stavby. Využití mimo místo stavby se bude
řídit vyhláškou č. 294/2005 Sb., o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich
využívání na povrchu terénu a změně vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s
odpady.
- O odpadech vznikajících v průběhu stavby a způsobu jejich odstranění nebo využití bude
vedena průběžná evidence, kterou stavebník spolu s doklady, prokazující nakládání s odpady,
předloží před spolu se žádostí o provedení závěrečné kontrolní prohlídky speciálnímu
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stavebnímu úřadu (vodoprávnímu úřadu) Městského úřadu Moravská Třebová, a to od všech
původců odpadů.
6. Změnu stavby lze užívat jen na základě kolaudačního souhlasu, o jehož vydání stavebník v souladu
s ustanovením § 122 stavebního zákona požádá vodoprávní úřad Moravská Třebová.
Účastník řízení, na něhož se vztahuje rozhodnutí podle § 27 odst. 1 písm. a) správního řádu, s právem
odvolání proti všem výrokům:
Skupinový vodovod Moravskotřebovska, Dobrovolný svazek obcí, IČO 72053453, Nádražní 6,
571 01 Moravská Třebová
Odůvodnění:
Dne 14.04.2019 podal stavebník žádost o vydání společného povolení na výměnu vodovodu v obci
Kunčina s označením záměru v předložené dokumentaci: „Výměna vodovodu Kunčina – II. etapa“ Změna stavby. Dnem podání žádosti bylo zahájeno společné územní a stavební řízení podle § 94j odst. 1
stavebního zákona. Žádost obsahovala všechny předepsané náležitosti podle § 94l odst. 1 a 2 stavebního
zákona a podle § 7a vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního
opatření a stavebního řádu, ve znění pozdějších předpisů.
Vodoprávní úřad stanovil okruh účastníků řízení takto:
Účastníky řízení jsou podle § 94k stavebního zákona stavebník, dále vlastníci dotčených pozemků,
vlastníci či správci inženýrské infrastruktury a komunikací v místě záměru, správce dotčeného vodního
toku a obec. Účastník řízení je dále podle § 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. Podle § 94m odst. 2 stavebního zákona platí, že účastníci řízení
podle § 94k písm. e) stavebního zákona se v oznámení o zahájení řízení a v dalších úkonech v řízení
doručovaných veřejnou vyhláškou identifikují označením pozemků a staveb evidovaných v katastru
nemovitostí dotčených vlivem stavebního záměru – viz. seznam výše uvedených pozemků.
Vodoprávní úřad oznámil opatřením č. j. MUMT 15361/2019 ze dne 16.05.2019 zahájení řízení známým
účastníkům řízení a dotčeným orgánům. Zákon v tomto případě nestanoví povinnost nařízení ústního
jednání a ústní jednání nebylo ke splnění účelu řízení a uplatnění práv účastníků nezbytné. Vodoprávní
úřad podle ustanovení § 94m odst. 3 stavebního zákona upustil od ohledání na místě a ústního jednání,
protože mu poměry staveniště byly dobře známy a žádost poskytovala dostatečné podklady pro posouzení
navrhované Změny stavby a stanovení podmínek k jejímu provádění, a stanovil, že ve lhůtě do
17.06.2019 mohou účastníci řízení uplatnit své námitky a dotčené orgány svá závazná stanoviska.
Současně je upozornil, že k později uplatněným závazným stanoviskům a námitkám nebude v souladu
s ustanovením § 115 odst. 1 vodního zákona podle § 94m odst. 3 stavebního zákona přihlédnuto.
Vodoprávní úřad účastníky řízení poučil, že mají podle § 36 odst. 2 správního řádu právo vyjádřit v řízení
své stanovisko, a že pokud o to požádají, poskytne jim správní orgán informace o řízení. Dále vodoprávní
úřad účastníky řízení poučil, že v souladu s ustanovením § 36 odst. 3 správního řádu mají možnost
před vydáním rozhodnutí vyjádřit se k podkladům rozhodnutí. V této souvislosti účastníkům sdělil, že
rozhodnutí nebude vydáno dříve než 19.06.2019.
Projektovou dokumentaci autorizoval Petr Dobroucký, autorizovaný technik pro vodohospodářské stavby
specializace stavby zdravotnětechnické (ČKAIT 0700306) v březnu 2019.
Závazná stanoviska a vyjádření dotčených orgánů:
•

Koordinované závazné stanovisko Městského úřadu Moravská Třebová spis. zn. S MUMT
09522/2019/OZP9, č. j. MUMT 12893/2019 ze dne 24.04.2019 s upozorněním, cituji:
1. „Ochrana ovzduší
- Možným zdrojem znečišťování ovzduší bude případná prašnost z realizace záměru. Důrazně
doporučujeme dodržení všech opatření ke snížení tohoto druhu znečišťování ovzduší
(aplikovat účinná opatření k minimalizaci zatěžování okolí prachovými částicemi, např.
mezideponie prašného materiálu plachtovat nebo kropit tak, aby jejich povrch nevysychal, při
odvozu prašného materiálu používat plachtování nákladu na ložné ploše automobilů, pokud
dojde ke znečištění veřejných komunikací dopravou, neprodleně provést očištění komunikace
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atd.). Při realizaci předchozích záměrů v intravilánech obcí orgán ochrany ovzduší
opakovaně zaznamenal stížnosti obyvatel na nadměrné znečišťování ovzduší prachovými
částicemi.
2. Odpadové hospodářství
- Předložená projektová dokumentace obsahovala seznam odpadů, v kterém byly uvedeny i
odpady, které tímto záměrem vzniknout nemohou (např. sklo). Je nutné při dalším záměru
specifikovat jen odpady, kterých se záměr přímo dotýká.
- Při zařazování odpadů z realizace záměru je nutné postupovat v souladu s § 4 vyhlášky č.
93/2016 Sb., o Katalogu odpadů a striktně dodržovat hierarchii nakládání s odpady, kterou
řeší § 9a zákona o odpadech (předcházení vzniku odpadů, příprava k opětovnému použití,
recyklace, jiné využití odpadů, odstranění).„.
Podmínky koordinovaného závazného stanoviska vodoprávní úřad zahrnul do podmínek rozhodnutí.
Podmínka orgánu památkové péče by měla být automaticky plněna ze zákona, ale obsahovala důležité
kontakty pro oznámení záměru a popř. archeologických nálezů, proto je uvedena v odstavci Poučení.
Posouzení vodoprávního úřadu:
Vodoprávní úřad v souladu s ustanovením § 94o stavebního zákona posoudil, zda je stavební záměr
v souladu s požadavky
a) stavebního zákona a jeho prováděcích právních předpisů,
b) na veřejnou dopravní nebo technickou infrastrukturu k možnosti a způsobu napojení nebo
k podmínkám dotčených ochranných a bezpečnostních pásem,
c) zvláštních právních předpisů a se závaznými stanovisky, popřípadě s rozhodnutími dotčených orgánů
podle zvláštních právních předpisů nebo tohoto zákona, popřípadě s výsledkem řešení rozporů.
Vodoprávní úřad dále ověřil, že
a) dokumentace je úplná, přehledná, a že jsou v odpovídající míře řešeny obecné požadavky na výstavbu,
b) je zajištěn příjezd ke Změně stavby.
Vodoprávní úřad ověřil rovněž účinky budoucího užívání Změny stavby.
Vodoprávní úřad v provedeném řízení přezkoumal předloženou žádost z hledisek uvedených
v ustanoveních vodního zákona a stavebního zákona, dal možnost účastníkům řízení a dotčeným orgánům
uplatnit závazná stanoviska a námitky, a zjistil, že vydáním povolení nejsou ohroženy zájmy chráněné
zákony a zvláštními předpisy. Umístění Změny stavby je v souladu se schválenou územně plánovací
dokumentací a vyhovuje obecným požadavkům na využívání území. Projektová dokumentace Změny
stavby splňuje obecné požadavky na výstavbu. Provedením Změny stavby nedojde ke zhoršení stavu
vodního útvaru a provedení Změny stavby nebude mít za následek nedosažení dobrého stavu/potenciálu
vod. Při přezkoumání žádosti a na základě shromážděných právně významných skutečností nebyly
shledány důvody bránící vydání společného povolení na Změnu stavby. Vodoprávní úřad rozhodl, jak je
uvedeno ve výrocích tohoto rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výrocích uvedených.
Účastníci řízení: Roman Hruban, Kunčina č.p. 104, 569 24 Kunčina, Helena Sedláčková a Josef
Sedláček, Neumannova č.p. 2620/5, Přerov I-Město, 750 02 Přerov 2, Tomáš Spálenský, Kunčina č.p.
276, 569 24 Kunčina, ČEZ Distribuce, a. s., GasNet, s.r.o., Česká telekomunikační infrastruktura a.s.,
Správa a údržba silnic Pardubického kraje, Povodí Moravy, s.p., Obec Kunčina a podle § 94m odst. 2
stavebního zákona vlastníci pozemků – viz. seznam výše uvedených pozemků.
Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků:
- Účastníci neuplatnili návrhy a námitky.
Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí:
- Účastníci se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili.
Poučení účastníků:
Proti tomuto rozhodnutí se lze podle ustanovení § 81 odst. 1 správního řádu odvolat, a to ve lhůtě 15 dnů
ode dne oznámení rozhodnutí. O odvolání rozhoduje Krajský úřad Pardubického kraje – vodoprávní úřad,
odvolání se podává u Městského úřadu Moravská Třebová – vodoprávního úřadu. V odvolání se uvede,
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v jakém rozsahu se rozhodnutí napadá a dále namítaný rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost
rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo. 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 správní orgán na náklady účastníka. Odvoláním lze napadnout
výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti
odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.
Vodoprávní úřad po dni nabytí právní moci společného povolení zašle stejnopis písemného vyhotovení
společného povolení opatřený doložkou právní moci a vyhotovení ověřené dokumentace stavebníkovi,
vlastníkovi stavby, pokud není stavebníkem, dotčeným orgánům a stavebnímu úřadu příslušnému
k umístění nebo povolení vedlejší stavby v souboru staveb, a obecnému stavebnímu úřadu, nejde-li o
soubor staveb. Stavebníkovi zašle také štítek obsahující identifikační údaje o povoleném stavebním
záměru.
Při provádění Změny stavby je stavebník povinen:
oznámit vodoprávnímu úřadu předem termín zahájení Změny stavby, název a sídlo stavebního
podnikatele, který bude Změnu stavby provádět; změny v těchto skutečnostech oznámí neprodleně
vodoprávnímu úřadu,
před zahájením Změny stavby umístit na viditelném místě u vstupu na staveniště štítek o povolení
Změny stavby a ponechat jej tam až do dokončení Změny stavby, případně do vydání kolaudačního
souhlasu; rozsáhlé stavby se mohou označit jiným vhodným způsobem s uvedením údajů ze štítku.
zajistit, aby na stavbě nebo na staveništi byla k dispozici ověřená dokumentace Změny stavby a
všechny doklady týkající se prováděné Změny stavby nebo její změny, popřípadě jejich kopie,
ohlašovat vodoprávnímu úřadu fáze výstavby podle plánu kontrolních prohlídek Změny stavby,
umožnit provedení kontrolní prohlídky, a pokud tomu nebrání vážné důvody, této prohlídky se
zúčastnit,
ohlásit vodoprávnímu úřadu neprodleně po jejich zjištění závady na Změně stavby, které ohrožují
životy a zdraví osob, nebo bezpečnost Změny stavby.
Stavebník je povinen tento záměr oznámit Archeologickému ústavu v. v. i. – adresa AV ČR, Letenská 4,
118 01 Praha 1 nebo elektronicky na adresu oznameni@arup.cas.cz a umožnit jemu nebo oprávněné
organizaci provést na dotčeném území záchranný archeologický výzkum.
V případě, že v souvislosti s přípravou Změny stavby nebo při jejím provádění dojde k archeologickým
nálezům, je stavebník povinen ihned podat oznámení vodoprávnímu úřadu a orgánu státní památkové
péče, popřípadě Archeologickému ústavu AV ČR Praha a učinit nezbytná opatření, aby nález nebyl
poškozen nebo zničen a práce okamžitě přerušit.
Změna stavby nesmí být zahájena, dokud rozhodnutí nenabude právní moci. Společné povolení má podle
§ 94p odst. 5 stavebního zákona platnost 2 roky. Společné povolení pozbývá platnosti, jestliže by Změna
stavby nebyla zahájena v době jeho platnosti.

otisk úředního razítka
(dokument je opatřen elektronickým podpisem)

Ing. Pavel Báča
vedoucí odboru životního prostředí
Městský úřad Moravská Třebová
Poplatek:
Správní poplatek v řešené věci podle zákona 634/2004 Sb., o správních poplatcích, v platném znění, Městský úřad
Moravská Třebová obdržel dne 21.05.2019.
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Rozdělovník: (obdrží do datové schránky, interně nebo na dodejku)
•

žadatel
1. Skupinový vodovod Moravskotřebovska, Dobrovolný svazek obcí, IDDS: kcakf94
sídlo: Nádražní č.p. 1430/6, Předměstí, 571 01 Moravská Třebová 1

•

hlavní účastníci
2. Roman Hruban, Kunčina č.p. 104, 569 24 Kunčina
3. Josef Sedláček, Neumannova č.p. 2620/5, Přerov I-Město, 750 02 Přerov 2
4. Helena Sedláčková, Neumannova č.p. 2620/5, Přerov I-Město, 750 02 Přerov 2
5. Tomáš Spálenský, Kunčina č.p. 276, 569 24 Kunčina
6. Obec Kunčina, IDDS: 59ibrui
sídlo: Kunčina č.p. 204, 569 24 Kunčina
7. Správa a údržba silnic Pardubického kraje, oddělení majetkové správy Litomyšl, IDDS: ffhk8fq
sídlo: Doubravice č.p. 98, 533 53 Pardubice 19

•

ostatní účastníci
8. Česká telekomunikační infrastruktura a.s., IDDS: qa7425t
sídlo: Olšanská č.p. 2681/6, 130 00 Praha 3-Žižkov
9. ČEZ Distribuce, a. s., IDDS: v95uqfy
sídlo: Teplická č.p. 874/8, Děčín IV-Podmokly, 405 02 Děčín 2
10. GridServices, s.r.o., IDDS: jnnyjs6
sídlo: Plynárenská č.p. 499/1, Zábrdovice, 602 00 Brno 2
11. Povodí Moravy, s.p., IDDS: m49t8gw
sídlo: Dřevařská č.p. 932/11, Veveří, 602 00 Brno 2

•

12. Podle § 94m odst. 2 stavebního zákona platí, že účastníci řízení podle § 94k písm. e) stavebního zákona se v
oznámení o zahájení řízení a v dalších úkonech v řízení doručovaných veřejnou vyhláškou identifikují
označením pozemků a staveb evidovaných v katastru nemovitostí dotčených vlivem stavebního záměru – viz.
seznam výše uvedených pozemků.

•

dotčené orgány
13. 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
14. Městský úřad Moravská Třebová, orgán odpadového hospodářství, nám. T. G. M. 29, M. Třebová 571 01
15. Městský úřad Moravská Třebová, orgán ochrany ovzduší, nám. T. G. M. 29, Moravská Třebová 571 01
16. Městský úřad Moravská Třebová, orgán ochrany přírody a krajiny, nám. T. G. M. 29, M. Třebová 571 01
17. Městský úřad Moravská Třebová, silniční správní úřad, nám. T. G. M. 29, M. Třebová 571 01
18. Městský úřad Moravská Třebová, úřad územního plánování, nám. T. G. M. 29, Moravská Třebová 571 01
19. Městský úřad Moravská Třebová, orgán památkové péče, nám. T. G. M. 29, Moravská Třebová 571 01
20. Hasičský záchranný sbor Pardubického kraje, územní odbor Svitavy, IDDS: 48taa69
sídlo: Teplého č.p. 1526, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice 2

•

ostatní (na vědomí)
21. VHOS, a. s., IDDS: r3pgv47
sídlo: Nádražní č.p. 1430/6, Předměstí, 571 01 Moravská Třebová 1

•

obdrží k vyvěšení
Městský úřad Moravská Třebová, odbor vnitřních věcí, nám. T. G. M. 29, M. Třebová 571 01
Obecní úřad Kunčina, IDDS: 59ibrui
sídlo: Kunčina č.p. 204, 569 24 Kunčina

Tento dokument musí být na úřední desce vyvěšen po dobu nejméně 15 dnů (den vyvěšení a den
sejmutí se do doby vyvěšení nezapočítávají). Vodoprávní úřad tímto příslušné oddělení Městského úřadu
Moravská Třebová a Obecní úřad Kunčina žádá o:
1. vyvěšení tohoto dokumentu na úřední desku s potvrzením o dni vyvěšení,
2. sejmutí tohoto dokumentu nejdříve po 15 dnech od vyvěšení s potvrzením o dni sejmutí,
3. vrácení potvrzeného dokumentu zpět na Městský úřad Moravská Třebová – vodoprávní úřad.

Vyvěšeno dne: .........................................................

Sejmuto dne: .........................................................
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Razítko a podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení.
Situace Změny stavby:

