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

ZMĚNA  ÚZEMNÍHO   ROZHODNUTÍ 

 

Výroková část: 

Odbor výstavby a životního prostředí při Městském úřadu Chrast, jako stavební úřad věcně a místně 
příslušný podle § 13 odst. 1 písm. d) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve 
znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), v územním řízení posoudil podle § 84 až 90 
stavebního zákona žádost o vydání změny rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení (dále jen 
"rozhodnutí o umístění stavby") - změny územního rozhodnutí (ÚR) pod názvem „Zaječice – splašková 
kanalizace“ vydaného dne 27.07.2010 pod č.j. SÚ/05121/2010 (č.sp. SÚ/01209/2010/Šm), včetně 
schválené změny  ÚR ze dne 12.01.2012 pod č.j. SÚ/00251/2012 (č.sp. SÚ/05999/2011/Šm), kterou dne 
06.03.2019 podala 

Obec Zaječice, IČO 00271233, Zaječice č.p. 4, 538 35  Zaječice, 
kterou zastupuje Multiaqua s.r.o., IČO 60113111, Veverkova č.p. 1343/1, Pražské Předměstí, 
500 02  Hradec Králové 2 

(dále jen "žadatel"), a na základě tohoto posouzení: 

 

Vydává podle § 94 odst. 1 stavebního zákona po posouzení a projednání žádosti podle § 79 a 92 
stavebního zákona a § 9 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, 
územního opatření a stavebního řádu 

r o z h o d n u t í   o   z m ě n ě  

r o z h o d n u t í   o   u m í s t ě n í   s t a v b y  

pod názvem: 

Zaječice - splašková kanalizace (dále jen "stavba") 

vydaného dne 27.07.2010 pod č.j. SÚ/05121/2010 (č. sp. SÚ/01209/2010/Šm), včetně schválené změny  
ÚR ze dne 12.01.2012 pod č.j. SÚ/00251/2012 (č.sp. SÚ/05999/2011/Šm), 

v rozsahu změny stavby před dokončením (ověřené dokumentace pod č. zak. M18/026, ze září 2018) 

 

 



Č.j. CH/SÚ/02793/2019 str. 2 

 
- Umístění stavby na pozemcích: 

p.p.č. 78/1 (ostatní plocha),  99/2 (ostatní plocha), 113/4 (ostatní plocha), 122/10 (ostatní plocha), 122/11 
(ostatní plocha), 127/6 (ostatní plocha),  229/9 (ostatní plocha), 259/2 (ostatní plocha),  259/5 (ostatní 
plocha),  273/1 (ostatní plocha), 273/51 (ostatní plocha), 273/63 (orná půda),  338/14 (ovocný sad), 376 
(trvalý travní porost), 670/3 (ostatní plocha),  671/1 (trvalý travní porost), 1023/1 (ostatní plocha), 1023/2 
(ostatní plocha), 1023/4 (ostatní plocha), 1024/1 (ostatní plocha), 1024/3 (ostatní plocha), 1024/4 (ostatní 
plocha), 1025/1 (ostatní plocha), 1026/1 (ostatní plocha), 1027 (ostatní plocha), 1028/1 (ostatní plocha), 
1029/1 (ostatní plocha), 1032/1 (ostatní plocha), 1032/11 (ostatní plocha), 1033/1 (ostatní plocha), 1040/1 
(ostatní plocha), 1042/1 (ostatní plocha), 1042/6 (ostatní plocha), 1043/2 (ostatní plocha), 1047 (ostatní 
plocha), 1048 (ostatní plocha), 1050/1 (ostatní plocha), 1050/2 (ostatní plocha), 1050/7 (ostatní plocha), 
1050/14 (ostatní plocha), 1051/1 (ostatní plocha), 1052/1 (ostatní plocha), 1055 (ostatní plocha), 1062 
(ostatní plocha), 1073/1 (orná půda), 1083/1 (ostatní plocha), 1104/1 (ostatní plocha), 1114/2 (ostatní 
plocha), 1122/1 (vodní plocha), 1194 (ostatní plocha), 1205 (ostatní plocha), 1224 (ostatní plocha) v 
katastrálním území Zaječice u Chrudimi a obec Zaječice a pozemcích p.p.č. 721/3 (ostatní plocha), 1098 
(orná půda), 1829 (ostatní plocha), 1830 (ostatní plocha), 638/1 (ostatní plocha), v katastrálním území a 
obec Orel. 
 

- Druh a účel umisťované stavby: 

Jedná se o umístění splaškové kanalizace včetně jejich součástí. 
Stávající výrok o umístění stavby vydaného dne 27.07.2010 pod č.j. SÚ/05121/2010 (č.sp. 
SÚ/01209/2010/Šm), včetně schválené změny  ÚR ze dne 12.01.2012 pod č.j. SÚ/00251/2012 (č.sp. 
SÚ/05999/2011/Šm) se doplňuje o popis změny z roku 2019: 

Jedná se o změny, které byly vyvolány novými skutečnostmi vzniklými od doby vydání stavebního 
povolení (vodoprávního) do dnešního dne. Jedná se především o změny umístění některých čerpacích 
stanic a změny jejich tvaru, přeložku vodovodu, umístění oplocení, vodovodní přípojku, změny 
dotčených pozemků vyvolané digitalizací katastrální mapy a rozdělením pozemků včetně komplexních 
pozemkových úprav v k.ú. Orel a také změny materiálu gravitačních stok. Nové dotčené pozemky, na 
kterých bude stavba umístěna: p.p.č. 721/3, 1098, 1829, 1830 v katastrálním území a obec Orel, p.p.č. 
99/2, 113/4, 259/2, 259/5, 273/51, 273/63, 376, 1033/1, 1042/6, 1050/7, 1050/14 v katastrálním území 
Zaječice u Chrudimi a obec Zaječice. 

Navrhované změny stavby kanalizace jsou rozděleny do 22 částí a 23. část obsahuje vodovodní přípojku. 
Nová gravitační splašková kanalizace (DN 250, 300 mm z hladkého plného polypropylenu) bude o 
celkové délce cca 6.081,0 m a kanalizační výtlaky (V1-V7) v celkové délce cca 6.093,9 m.  

Změna 1 - Změna umístění a tvaru čerpací stanice (dále "ČS") ČS1 - situace č. 5 

- Na pozemcích p.p.č. 1029/1, 1042/6 v k.ú. Zaječice u Chrudimi. 

- ČS1 byla posunuta z pozemku p.p.č. 129/1 na vedlejší pozemek p.p.č. 1029/1. Oproti původnímu 
návrhu nebude čerpací stanice kruhová DN 2000, ale bude obdélníková prefabrikovaná s vnitřními 
rozměry 2,8 x 5,8 m, hloubka jímky bude 5,74 m.  

- Vzhledem k tomu, že dávkovač chemikálií i kontejner pro hrubé nečistoty budou umístěny mimo 
ČS na úrovni terénu, bylo nutné navrhnout oplocení celé ČS. Je navrženo oplocení drátěným pletivem 
výšky 1,8 m. Celková délka oplocení je 19,8 m s vjezdovými branami š. 3,5 m. Je zde navrženo oplocení 
ocelovým pozinkovaným pletivem s ochrannou vrstvou PVC tmavě zelené barvy (oko 50 x 50 mm). 
Plotové sloupky jsou navrženy ocelové pozinkované s ochrannou plastovou vrstvou.  

- Změnou umístění ČS1 došlo rovněž ke změně délek gravitačních stok A, A1 a A2 a také ke 
změně trasy bezpečnostního přepadu BP1. Stoka A byla prodloužena o 16,1 m, stoka A2 o 18,1 m a stoka 
A1 byla zkrácena o 29,4 m. Tato stoka nebude nově napojena přímo do ČS1, ale do šachty Š5 na stoce A. 
Bezpečnostní přepad je nově navržen pouze v délce 4,0 m a je i nadále navržen do stávající dešťové 
kanalizace na pozemku p.p.č. 1029/1. Nově nebude dotčen pozemek p.p.č. 129/1. Od vydání stavebního 
povolení na tuto akci vznikl nový pozemek p.p.č. 1042/6, který bude dotčen stavbou. 

- Kvůli změně umístění ČS1 je nutná přeložka vodovodu z PVC d160 v celkové délce 16,0 m na 
pozemku p.p.č. 1029/1. Přeložka bude provedena tak, aby byl vodovod veden okolo oplocení ČS1. 
Zároveň bude na tuto přeložku z PVC d160 napojen vodovodní řad z PE d63. Tento řad se v současné 
době na překládaný vodovod PVC d160 napojuje v místě návrhu ČS1.  

Změna 2 - Změna umístění ČS2 - situace č. 13 

- Na pozemku p.p.č. 1027 v k.ú. Zaječice u Chrudimi. 
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- Nově je ČS2 umístěna až na konci místní asfaltové komunikace u vjezdu k č.p. 366 - tedy poblíž 
původně uvažované koncové šachty stoky B2. Prodloužení stoky B o 53,0 m a úplné zrušení stoky B2, 
která byla nahrazena právě prodloužením stoky B. Změnou umístění ČS2 došlo i ke změně umístění 
výústního objektu V02 na p.p.č. 1122/1 v k.ú. Zaječice u Chrudimi, který je nově umístěn o cca 55 m níže 
po toku Ležáku. Dotčené pozemky se oproti stavebnímu povolení nemění. 

Změna 3 - Změna umístění ČS3 a BP3 - situace č. 18 

- Na pozemcích p.p.č. 1024/1, 1122/1 v k.ú. Zaječice u Chrudimi. 

- Nově je ČS3 posunuta cca 11,0 m severním směrem do míst, kde je v rámci rekonstrukce 
zpevněných ploch navržen zelený ostrůvek mimo parkovací stání. Bezpečnostní přeliv BP3 měl být 
původně zaústěn do stávající šachty dešťové kanalizace u domu č.p. 137, nově je navržen bezpečností 
přeliv délky 44,2 m se zaústěním do vodního toku Ležák pomocí výústního objektu V03.  

- Změnou umístění ČS3 došlo ke změnám délek stok C, C1 a C2. Nově je do ČS3 zaústěna pouze 
stoka C, stoka C1 je zaústěna do stoky C a stoka C2 do stoky C1. 

- Vzhledem ke stísněným podmínkám a množství jiných inženýrských sítí v dané lokalitě jsou v 
místě souběhu stoky C2 a BP3 navrženy místo prefabrikovaných šachet šachty plastové DN 600. 

- V03 se nachází na p.p.č. 1122/1, který již byl dotčený v jiných místech, ostatní dotčené pozemky 
zůstávají stejné. 

Změna 4 - Terénní úpravy u ČS5 - situace č. 10 

- Na pozemcích p.p.č. 1051/1, 376 v k.ú. Zaječice u Chrudimi. 

- Okolo čerpací stanice bude provedena terénní úprava. Terén bude dorovnán do úrovně 267,80 m 
n. m. Předpoklad je dosypání cca 62 m3 zeminy z výkopku. Tyto terénní úpravy jsou vyvolány potřebou 
umístění rozvaděče a pilíře s pojistkovou skříní co nejdále od hranice komunikace II/358. 

- Původně byla ČS5 navržena na pozemku PK p.p.č. 369. Po digitalizaci zde vznikl pozemek KN 
p.p.č. 369, jehož hranice byly upřesněny a čerpací stanice se tak v současné době nachází na p.p.č. 376, 
který je tedy novým dotčeným pozemkem. 

Změna 5 - Změna umístění ČS6 - situace č. 8 

- Na pozemcích p.p.č. 1051/1, 1033/1 v k.ú. Zaječice u Chrudimi. 

- Došlo k posunutí ČS6 cca 2,5 m jihovýchodním směrem do travnatého pozemku. Částečně tak 
bude dotčen i obecní pozemek p.p.č. 1033/1, který ve stavebním povolení není. 

Změna 6 - Změna umístění ČS7 - situace č. 15 

- Na pozemku p.p.č. 78/1 v k.ú. Zaječice u Chrudimi. 

- V dokumentaci pro stavební povolení byla čerpací stanice ČS7 navržená v křižovatce před 
domem č.p. 134. V současné době je na sousedním pozemku p.p.č. 1240 postavena novostavba a tento 
pozemek je obestavěn opěrnou zdí, která je v těsné blízkosti původně navržené ČS7. Čerpací stanice tak 
byla posunuta o 17 m severovýchodním směrem blíže k vodnímu toku Ležák. Zákrytová deska i poklopy 
na ní budou pojízdné pro nákladní dopravu tak, aby byl možný přístup ke korytu toku. Změnou umístění 
ČS7 došlo k prodloužení stoky H o 17,9 m a současně výtlaku V7 a elektrické přípojky. 

- Dotčené pozemky se touto změnou nemění. 

Změna 7 - Změna trasy koncové části stoky A - situace č. 3  

- Na pozemcích p.p.č. 273/63 a 273/51 v k.ú. Zaječice u Chrudimi. 

- Z důvodu zmenšení zásahů do komunikace II/358 byla koncová část stoky A (šachty Š28 a Š29) 
posunuta mimo tuto silnici do soukromých pozemků podél této komunikace. Jedná se o pozemky p.p.č. 
273/63 a 273/51. 

Změna 8 - Změna dotčených pozemků na stoce A2-5 - situace č. 14 

- Na pozemcích p.p.č. 1043/2, 259/2, 259/5 v k.ú. Zaječice u Chrudimi. 

- Dle stávajícího katastru nemovitostí jsou trasou stoky A2-5 nově dotčeny obecní pozemky p.p.č. 
259/2 a 259/5. Trasa stoky se nikterak nemění, došlo pouze k úpravě hranic pozemků po digitalizaci. 

Změna 9 - Zkrácení stoky G3 - situace č. 7 

- Na pozemku p.p.č. 1032/11 v k.ú. Zaječice u Chrudimi. 

- K tomuto zkrácení bylo přistoupeno kvůli zjištění dalších stávajících sítí na obecním pozemku 
p.p.č. 1032/11. Stoka G3 bude nově končit již na úrovni p.p.č. 153 a dům č.p. 47 bude již napojen na 
stoku G2, která se kvůli těmto účelům prodlužuje. 
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- Nepatrně byl posunut i začátek této stoky z důvodu výskytu stávající dešťové kanalizace. 

- Touto změnou nedošlo ke změně dotčených pozemků a stoka G3 byla zkrácena o 42,0 m. 

Změna 10 - Prodloužení stoky G2 - situace č. 7 

- Na pozemku p.p.č. 1051/1 v k.ú. Zaječice u Chrudimi. 

- Vzhledem ke zkrácení stoky G3 byla prodloužena stoka G2 tak, aby bylo možné gravitační 
odkanalizování domu č.p. 47. Prodloužením nedošlo ke změně dotčených pozemků a délka prodloužení je 
23,3 m. 

Změna 11 - Posun stoky A2-3-1 - situace č. 11 

- Na pozemku p.p.č. 229/9 v k.ú. Zaječice u Chrudimi. 

- V původní trase stoky A2-3-1 byl zjištěn výskyt stávající dešťové kanalizace. Stoka A2-3-1 byla 
proto posunuta do druhého jízdního pruhu dotčené komunikace s tím, že délka stoky se prodloužila pouze 
o 1,1 m. Na tuto stoku bude napojena stoka A2-3-1-1 navržená v rámci akce "Zaječice - dostavba 
splaškové kanalizace". 

- Dotčené pozemky se touto změnou nemění. 

Změna 12 - Zkrácení stoky A2-3-2 - situace č. 4 

- Na pozemku p.p.č. 1047 v k.ú. Zaječice u Chrudimi. 

- Bylo zjištěno, že na koncovou část stoky A2-3-2 se nebude napojovat žádná nemovitost - č.p. 229 
a 216 se budou napojovat na stoku A2-3-3 a č.p. 264 na stoku A. Z tohoto důvodu byla stoka A2-3-2 
zkrácena o 36,9 m, zbytek trasy zůstává beze změn. 

Změna 13 - Zkrácení stoky G5 - situace č. 13 

- Na pozemku p.p.č. 1040/1 v k.ú. Zaječice u Chrudimi. 

- Vzhledem k velkému množství podzemních sítí na p.p.č. 1040/1 před domy č.p. 172, 75, 157 a 
304 byla stoka G5 zkrácena o 46,7 m a nově končí před domem č.p. 157. Zároveň byla trasa této stoky 
upravena tak, aby nekolidovala se stávající dešťovou kanalizací. Zároveň jsou obě šachty na této stoce 
vzhledem ke stísněným podmínkám navrženy plastové DN 600. 

- Dotčené pozemky zůstávají stejné. 

- Odkanalizování č.p. 304, 384 a 330 bude nově řešit stoka G6, která je součástí samostatné akce 
"Zaječice - dostavba splaškové kanalizace". 

Změna 14 - Zkrácení stoky G - situace č. 16 

- Na pozemku p.p.č.  1194 v k.ú. Zaječice u Chrudimi. 

- Zkrácení stoky G bylo vyvoláno absencí jakékoli kanalizační přípojky na její koncové části. 
Koncová část stoky byla tedy zkrácena o 8,5 m. 

- Dotčené pozemky se touto změnou nemění. 

Změna 15 - Změna pozemku na koncové části stoky C - situace č. 17 

- Na pozemcích p.p.č. 1023/1, 99/2 v k.ú. Zaječice u Chrudimi. 

- Po digitalizaci katastru nemovitostí bylo zjištěno, že koncová šachta stoky C se již nachází na 
pozemku p.p.č. 99/2, který ve stavebním povolení nebyl. Nově je tedy zahrnut do stavbou dotčených 
pozemků, aniž by došlo ke změně umístění koncové šachty. Zároveň došlo k drobné úpravě trasy této 
stoky okolo šachty Š113, kde byl zjištěn výskyt stávající dešťové kanalizace přímo v místech původního 
návrhu splaškové kanalizace. 

Změna 16 - Zkrácení stoky A2-4 - situace č. 12 

- Na pozemku p.p.č 113/4 v k.ú. Zaječice u Chrudimi. 

- Po upřesnění návrhu kanalizační přípojky pro č.p. 258 v rámci akce "Zaječice - splašková 
kanalizace, kanalizační přípojky" byla stoka A2-4 zkrácena o 3,9 m. 

- Ve stavebním povolení je uveden dotčený pozemek p.p.č. 113/1. Po digitalizaci katastru došlo k 
rozdělení tohoto pozemku na p.p.č. 113/1 a 113/4. Nově tedy není dotčen pozemek p.p.č. 113/1, ale 
pozemek p.p.č. 113/4. 

Změna 17 - Změna dotčených pozemků na stoce H4 - situace č. 19 

- Na pozemcích p.p.č. 671/1, 1083/1 v k.ú. Zaječice u Chrudimi. 

- Po digitalizaci katastrální mapy obce Zaječice došlo k posunu hranic dotčených pozemků a nově 
tak stavbou vůbec nebudou dotčeny pozemky p.p.č. 1083/3 a 1083/4. Trasa stoky zůstává beze změn. 
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Změna 18 - Zkrácení stoky I - situace č. 6 

- Na pozemku p.p.č. 1050/1 v k.ú. Zaječice u Chrudimi. 

- Stoka I ve stavebním povolení sloužila pro přepojení stávající dešťové kanalizace do nově 
navrhované splaškové kanalizace - od tohoto záměru bylo ustoupeno a nově je stoka I zkrácena o 2,9 m a 
bude sloužit pro napojení domů č.p. 259 a 68. Dotčené pozemky se nemění. 

Změna 19 - Změna dotčených pozemků na stoce A0 - situace č. 1  

- Na pozemcích p.p.č. 638/1, 721/3, 1830 v k.ú. Orel. 

- Od vydání stavebního povolení došlo k rozdělení pozemku p.p.č. 721/1 v k.ú. Orel na pozemky 
p.p.č. 1830 a 721/3. Nově je tedy dotčen i pozemek p.p.č. 721/3 v intravilánu obce Orel. Byl upřesněn i 
způsob napojení této stoky na stávající kanalizaci, kdy nebude stoka A0 napojena do stávající šachty na 
dešťové kanalizaci, ale bude osazena nová prefabrikovaná šachta na stávající kanalizaci, do které bude 
stoka A0 zaústěna. Stoka A0 byla touto změnou zkrácena o 6,9 m. 

- Stoka A0 bude prodloužena o dalších cca 100 m v rámci stavby "Dostavba splašková kanalizace 
Orel". 

Změna 20 - Změna zaústění výtlaku V1 - situace č. 1 

- Bude prodloužena stoka A0 v obci Orel tak, aby byl výtlak V1 zaústěn cca 100 m od intravilánu 
této obce. Toto prodloužení je součástí akce "Dostavba splaškové kanalizace Orel", která se v současné 
době zpracovává. Tímto prodloužením pak dochází k tomu, že výtlak V1 nebude zaústěn do stoky A0 na 
p.p.č. 721/1 (po pozemkových úpravách na podzim 2018 je to již pozemek p.p.č. 1830 - viz změna 21) 
tak, jak tomu bylo v dokumentaci pro stavební povolení, ale bude napojen do prodloužení této stoky na 
pozemku p.p.č. 1098. 

Změna 21 - Pozemkové úpravy v extravilánu Orle - situace č. 2 

- Na pozemcích p.p.č. 1829, 1830 v k.ú. Orel. 

- V úseku, kdy trasa výtlaku vede v extravilánu obce Orel, došlo na podzim 2018 k pozemkovým 
úpravám, vlivem čehož se původní trasa výtlaku V1 dostala na pozemky, které jsou v současnosti ve 
vlastnictví nových fyzických osob a ty s umístěním výtlaku na pozemcích nesouhlasí. Po dohodě s 
investorem došlo tedy k úpravě trasy a nově je výtlak V1 veden v příkopu podél silnice III/3583 na 
pozemku p.p.č. 1830 s tím, že minimální krytí potrubí bude 1,8 m (neplatí pro koncovou část výtlaku V1, 
kde je nutné dodržet minimální sklon 3 promile a napojit se do prodloužení gravitační stoky A0). 

- Vlivem pozemkových úprav došlo i k přečíslování některých dotčených pozemků - původně 
dotčené pozemky p.č. 667 a 721/1 se změnily na p.č. 1829 a 1830. 

Změna 22 - Změna trasy výtlaku V5 - situace č. 9 

- Na pozemcích p.p.č. 1050/14, 1122/1, 1050/7, 1051/1 v k.ú. Zaječice u Chrudimi. 

- Jedná se o úsek mezi koncovou šachtou stoky F a stokou G1 (před č.p. 38) v křižovatce 
komunikací II/358 a III/35820, kde byla trasa "přimknuta" k výtlaku V6 a následně ke stoce G1 tak, aby 
byly zásahy do výše uvedených komunikací co nejmenší. Dále byla trasa upravena v úseku od koncové 
šachty stoky G1 před č.p. 322 až po protlak pod vodním tokem Ležák. Zde byl původně výtlak navržen ve 
svahu násypu komunikace II/358, nově je navržen výtlak v chodníku podél této komunikace a ukládání 
bude prováděno pomocí řízeného protlaku tak, aby byl zásah do násypu komunikace co nejmenší. 

- Po digitalizaci katastrální mapy v Zaječicích vznikly pozemky p.p.č. 1050/7 a 1050/14, které ve 
stavebním povolení nebyly. Jejich dotčení není vyvoláno změnou trasy - viz situační výkresy. 

Změna 23 - Vodovodní přípojka pro ČS1 - situace č. 5  

- Na pozemku p.p.č. 1029/1 v k.ú. Zaječice u Chrudimi. 

- V čerpací stanici ČS1 je nově navrženo strojní předčištění odpadních vod, které vyžaduje přívod 
vody. Je proto nově navržena vodovodní přípojka z potrubí PE 100 d32/3,0 mm v délce 8,0 m (viz 
situace). Vodovodní přípojka bude napojena na hlavní řad PVC d160 pomocí navrtávacího pasu d160 s 
vnitřním závitem 5/4". Na navrtávací pas bude navazovat šoupátko pro domovní přípojky d32 s vnějším 
závitem 5/4" a s hrdlem ISO d32. K šoupátku bude přidána zemní teleskopická souprava s podkladní 
deskou a poklopem.  

- Napojovací místa technické infrastruktury zůstávají dle původního návrhu - nová splašková 
kanalizace bude napojena na stávající stokovou síť v obci Orel. 
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Určení prostorového řešení stavby: 

- Místně bude stavba umístěna v souladu s vytyčovacími body uvedenými v souřadnicích JTSK 
uvedených v dokumentaci pro územní rozhodnutí a v souladu s ČSN 73 6005. 

- V souladu s podmínkami vlastníků a provozovatelů technické a dopravní infrastruktury a 
příslušných ČSN. 

Vymezení území dotčeného vlivy stavby: 
- Pozemky ve výroku uvedené a pozemky sousedící nacházející se v ochranném pásmu vodního 
díla, které je vymezeno vodorovnou vzdáleností od vnějšího líce stěny potrubí nebo kanalizační stoky na 
každou stranu do průměru stok 500 mm včetně, 1,5 m. 
 

Stanoví podmínky pro umístění stavby: 

1. Změna stavby bude umístěna v souladu s grafickou přílohou rozhodnutí, která obsahuje výkres 
současného stavu území v měřítku katastrální mapy se zakreslením stavby, požadovaným umístěním 
stavby, s vyznačením vazeb a vlivů na okolí, zejména vzdáleností od hranic pozemků a sousedních 
staveb a ověřené dokumentace ověřené Ing. Luborem Dítětem, ČKAIT 0602230 ze září/2018 pod 
zakázkovým číslem M18/026. 

2. Při umístění budou dodrženy podmínky Krajského ředitelství policie Pardubického kraje ze dne 
01.11.2018 č.j. KRPE-84478-1/ČJ-2018-170306 a Městského úřadu Chrudim, Odboru dopravy 
stanoviska ze dne 03.12.2018 č.j. CR 079418 ODP/Pe a to zejména: do stávajícího dopravního 
prostoru silnic a účelových komunikací (ÚK) nebude osazena a ani do něho nebude zasahovat žádná 
část stavby, zařízení nebo jiné překážky (rozvodné skříně, pilířky), kanalizační potrubí a kanalizační 
šachty s poklopy budou umístěny do osy jízdního pruhu silnice (mimo jízdní stopu čtyřkolových 
vozidel), přechody kanalizačního řadu, kanalizačního výtlaku a elektropřípojek NN k ČS přes 
vozovku budou provedeny kolmo na osu komunikace, lomy stok v revizních šachtách, přečerpávací 
stanice a revizní šachty musí být umístěny mimo těleso komunikace, rozvodná skříň u ČS1 bude 
umístěna mimo rozhledové trojúhelníky křižovatky silnice III/358 14 s MK, ČS5 bude umístěna na 
násypu, v co největší vzdálenosti od silnice II/358; násyp ani čerpací stanice nebudou převyšovat 
niveletu přilehlé silnice; rozvaděče pro ČS5 budou umístěny cca 5 m od vozovky silnice II/358, 
uložení gravitační kanalizace, kanalizačního výtlaku a elektropřípojek NN v tělese silnice a ÚK nebo 
jejich křížení se silnicí a ÚK bude provedeno dle platných předpisů a takovým způsobem, aby 
nedošlo k narušení stability konstrukce pozemní komunikace, stavbu splaškové kanalizace 
požadujeme koordinovat s výstavbou kanalizačních přípojek k jednotlivým nemovitostem tak, aby 
bylo možno provést obnovu krytu vozovky v celé šíři zásahu (dle požadavků správce silnice). 

3. Při umístění stavby budou dodrženy požadavky na umístění stavby v ochranných pásmech stávající 
technické infrastruktury podle podmínek, které stanovily: Česká telekomunikační infrastruktura a.s. 
vyjádření dne 25.10.2018 č.j. 756699/18; ČEZ Distribuce, a. s. ze dne 14.11.2018 č.j. 1100969753 a  
č. 1100969506, vydaném dne 14.11.2018; GridServices, s.r.o. ze dne 21.11.2018 č.j. 5001814273 
(dojde ke střetu s vysokotlakým (VTL) plynovodem DN 500, PN 25 a plynovodem STL OC DN 80, 
plynovody STL PE d 50,63,90 a 110 a STL plynovodními přípojkami). Budou splněny podmínky 
Vodárenské společnosti Chrudim, a.s. ze dne 01.11.2018 č.j. 546/TD/18 týkající se přeložky 
vodovodu z PVC dl60 v celkové délce 16,0 m, která bude provedena tak, aby byl vodovod veden 
okolo oplocení ČS1 a přípojky z PE d63 a dalších podmínek pro provádění stavby ve stanovisku 
uvedených. 

4. Dokumentace pro stavební povolení bude splňovat podmínky Povodí Labe, státní podnik ze dne 
26.11.2018 č.j. PVZ/18/42832/Ka/0: zpevnění břehu levého břehu (LB) vodního toku v rámci nového 
prodloužení kanalizačního sběrače B a to v úseku od č.p. 61 až do konce, resp. po ČS2 a V02 bude 
provedeno pomocí výstavby kamenné nábřežní zdi nebo opevněním břehu koryta kamennou 
rovnaninou z těžkého lomového kamene se statickým založením ve dně. V místě V03 dojde v celé 
šíři objektu k odtěžení nánosů na původní niveletu dna. Dno bude u výtoku v délce 1,5 m 
stabilizováno kamennou rovnaninou. V ostatních náležitostech zůstávají v platnosti stanoviska 
správce povodí ze dne 05.01.2009 pod č.j.: PVZ/08/39348/Ka/0 a správce toku ze dne 03.09.2010 a 
24.05.2012. 

K vodoprávnímu řízení o povolení stavby bude doložen výkres opevnění odsouhlasený Povodím 
Labe, s.p. a doklad o majetkoprávním vypořádání k pozemku p.p.č. 1122/1 v k.ú. Zaječice u 
Chrudimi. 
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Před dokončením stavby bude přizván ke kontrole vodohospodářských objektů a stavu koryta v 
místech stavby úsekový technik.  

5. Podmínky stanovené v rozhodnutích o umístění  stavby „Zaječice - splašková kanalizace“ vydané dne 
27.07.2010 pod č.j. SÚ/05121/2010 (č.sp. SÚ/01209/2010/Šm), včetně schválné změny ÚR ze dne 
12.01.2012 pod č.j. SÚ/00251/2012 (č.sp. SÚ/05999/2011/Šm) zůstávají v platnosti. 

  

Účastníci řízení, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu: 

Žadatel 

Obec Zaječice, Zaječice č.p. 4, 538 35  Zaječice 
 

Vlastníci pozemků na kterých se záměr uskutečňuje 

Obec Orel, Orel č.p. 67, 538 21  Slatiňany 
Vladimír Blažek, nar. 15.04.1964, Svatojánská č.p. 146, Škrovád, 538 21  Slatiňany 
Ing. Lenka Dašková, nar. 22.01.1981, Bukovina nad Labem č.p. 50, 533 52  Staré Hradiště u 
Pardubic 
Jiří Dušek, nar. 07.08.1958, Lešany č.p. 22, 539 73  Skuteč 
Marie Hrnčálová, nar. 01.09.1952, Zaječice č.p. 34, 538 35  Zaječice 
Ing. Miroslav Školoud, nar. 03.01.1971, Dražkovice č.p. 173, 533 33  Pardubice 23 
Pardubický kraj, Komenského náměstí č.p. 125, Pardubice-Staré Město, 530 02  Pardubice 2 a 
majetkový správce Správa a údržba silnic Pardubického kraje, Doubravice č.p. 98, 533 53  Pardubice  

Vlastníci technické infrastruktury, které jsou umístěny v pozemcích, na kterých se stavba umisťuje 

Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Olšanská č.p. 2681/6, 130 00  Praha 3-Žižkov 
ČEZ Distribuce, a. s., Teplická č.p. 874/8, Děčín IV-Podmokly, 405 02  Děčín 2 
GridServices, s.r.o., Plynárenská č.p. 499/1, Zábrdovice, 602 00  Brno 2 jednající za GasNet s.r.o. 
Klíše, Klíšská č.p. 940/96, Ústí nad Labem 
Vodárenská společnost Chrudim, a.s., Novoměstská č.p. 626, Chrudim II, 537 01  Chrudim 1 
jednající za Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s., Novoměstská č.p. 626, Chrudim II, 537 01  
Chrudim 1 
 

Odůvodnění: 

Dne 06.03.2019 podal žadatel žádost o vydání druhé změny rozhodnutí o umístění stavby pod názvem 
„Kanalizace – Zaječice“. 

K žádosti o vydání rozhodnutí o změně územního rozhodnutí žadatel doložil dokumentaci pro společné 
povolení liniové stavby technické infrastruktury od společnosti Multiaqua s.r.o., IČO 6011311, ověřenou 
autorizovanou osobou pro stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství Ing. Luborem Dítětem 
ČKAIT 0602230, stanoviska dotčených orgánů a vlastníků a provozovatelů technické a dopravní 
infrastruktury a doklady o právu umístit stavbu na cizích pozemcích podle § 184a stavebního zákona 
k nově dotčeným pozemkům. A dále byla doložena plná moc od žadatele Obce Zaječice pro fy Multiaqua 
s.r.o. ze dne 08.06.2018. 

Stanoviska sdělily: 

- Hasičský záchranný sbor Pardubického kraje závazné stanovisko dne 31.10.2018 č.j. HSPA-4-
451/2018, bez připomínek.  

- Krajská hygienická stanice Pardubického kraje se sídlem v Pardubicích, Územní pracoviště Chrudim 
závazné stanovisko dne 18.02.2019 č.j. KHSPA02746/2019/HOK-CR, bez připomínek. 

- Krajské ředitelství policie Pardubického kraje stanovisko dne 01.11.2018 č.j. KRPE-84478-1/ČJ-
2018-170306 s podmínkami na zajištění bezpečnosti a plynulosti silničního provozu, s podmínkami, 
které byly zkoordinovány s podmínkami orgánu dopravy a zařazeny do podmínek rozhodnutí. 

- Městský úřad Chrudim, Odbor dopravy jako příslušný silniční správní úřad ve věcech silnic II. a III. 
třídy a veřejně přístupných účelových komunikací, podle § 25 odst. 6 písm. d) zákona č. 13/1997 Sb., 
o pozemních komunikacích rozhodnutí o umístění inž. sítí do silničního pozemku ze dne 05.03.2019 
č.j. CR 016609/2019 ODP/Pe. 
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- Městský úřad Chrudim, Odbor dopravy stanovisko ze dne 13.12.2018 č.j. CR 079418/2018 ODP/Pe 

s podmínkami uvedenými v podmínce č. 2 předmětného rozhodnutí. 

- Městský úřad Chrudim, Odbor školství, kultury, sportu a památkové péče, odd. kultury, sportu a 
památkové péče souhlasné závazné stanovisko dne 24.10.2018 č.j. CR 070201/2018 OŠK/NL.  

- Městský úřad Chrudim, Odbor územního plánování a regionálního rozvoje vyjádření dne 25.10.2018 
č.j. CR 069115/2018 ÚPR/HK, bez připomínek. 

- Městský úřad Chrudim, Odbor životního prostředí, odd. VH, EP, PP stanovisko ze dne 28.02.2019 
č.j. CR 012693/2019 OŽP/Ry, bez připomínek. 

- Městský úřad Chrudim, Odbor životního prostředí, odd. ekologie prostředí stanovisko ze dne 
22.10.2018 pod č.j. CR 069119/2018 OŽP/Fr podle § 79 odst. 4 a 5 zákona č. 185/2001 Sb., o 
odpadech ve znění pozdějších předpisů, s upozorněním na dodržování zákona o odpadech. 

- Krajský úřad Pardubického kraje ze dne 29.10.2018 pod č.j. KrÚ 72262/2018/´ŽPZ/PP podle zákona 
č. 100/2001 Sb., záměr není předmětem posuzování podle § 3 písm. a) zákona. 

- Krajský úřad Pardubického kraje ze dne 10.10.2018 pod zn. 71443/2018/OŽPZ/Pe podle zákona č. 
114/1992 Sb., záměr nemůže mít vliv na vymezené ptačí oblasti ani evropsky významné lokality. 

- Ministerstvo obrany ČR - Sekce ekonomická a majetková, Odbor ochrany územních zájmů a řízení 
programů nemovité infrastruktury závazné stanovisko dne 29.10.2018 č.j. 9916/74270/2018-1150-
OÚZ-Pce, bez připomínek. 

- Krajský úřad Pardubického kraje, Odbor majetkový a stavebního řádu ze dne 05.03.2010 pod č.j. 
KrU-15634/2010/OMSŘ/Kš o stanovení stavebního úřadu k provedení správního řízení a vydání 
rozhodnutí podle § 13 odst. 5 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu v 
platném znění, že územní řízení o umístění stavby "Zaječice - splašková kanalizace " v kat. území 
Zaječice u Chrudimi a Orel vydá odbor výstavby a životního prostředí Městského úřadu Chrast. 

Stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených orgánů 
vyžadovaných zvláštními předpisy a zahrnul je do podmínek rozhodnutí. 

Doložené souhlasy vlastníků (spoluvlastníků) podle § 184a stavebního zákona s umístěním stavby na 
pozemku vyznačený na situaci: 

-  Ing. Lenka Dašková ze dne  08.10.2018 k pozemku p.p.č. 376 v k.ú. Zaječice u Chrudimi 

- Jiří Dušek ze dne 11.10.2018 k pozemku p.p.č. 273/51 v k.ú. Zaječice u Chrudimi 

- Marie Hrnčálová ze dne 10.10.2018 k pozemku p.p.č. 376 v k.ú. Zaječice u Chrudimi 

- Ing. Miroslav Školoud ze dne 12.12.2018 k pozemku p.p.č. 1098 v k.ú. Orel 

- Obec Zaječice ze dne 06.11.2018 souhlas s uložením kanalizace do pozemků obce 

- Vladimír Blažek ze dne 04.10.2018 k pozemku p.p.č. 273/63 v k.ú. Zaječice u Chrudimi 

- Obec Orel ze dne 03.04.2019 k pozemku p.p.č. 638/1 v k.ú. Orel. 

Dále byla využita smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene č. O91109012 k pozemku 
1122/1 v katastrálním území Zaječice u Chrudimi ze dne 03.02.2010 s Povodí Labe, s.p.  

Stanoviska a vyjádření od vlastníků a provozovatelů technické a dopravní infrastruktury: 

- Česká telekomunikační infrastruktura a.s. vyjádření dne 25.10.2018 č.j. 756699/18, souhlas s 
podmínkou dodržovat a řídit se Všeobecnými podmínkami ochrany SEK, které jsou součástí 
vyjádření, které byly již uvedeny v rozhodnutích o umístění stavby vydaných v roce 2010 a 2012.  

- ČEZ Distribuce, a. s. sdělení dne 14.11.2018 č.j. 1100969753 souhlas s projektovou dokumentací s 
podmínkami respektovat stávající zařízení distribuční soustavy, včetně ochranného pásma v plném 
rozsahu a uvedené v souhlasu s umístěním stavby a s prováděním činností v ochranném pásmu 
elektrického zařízení č. 1100969506, vydaném dne 14. 11. 2018. 

- ČEZ Distribuce, a.s. souhlas s umístěním stavby a s prováděním činností v ochranném pásmu 
elektrického zařízení ze dne 14.11.2018 pod zn. 1100969506. 

- GridServices, s.r.o. stanovisko dne 21.11.2018 č.j. 5001814273 - v oblasti plánované kanalizace 
prochází vysokotlaký (VTL) plynovod DN 500, PN 25, proto je nutné činnosti v této lokalitě řešit dle 
zákona č. 458/2000 Sb., PG 702 04 a ČSN EN 1594. Bezpečnostní pásmo VTL plynovodu DN 500 je 
4 m na obě strany od plynovodu. Ochranné pásmo VTL plynovodu je 4 m na obě strany od 
plynovodu. Při realizaci budou dodrženy podmínky stanovené v předmětném stanovisku. Dále se 
v zájmovém území nachází plynovod STL OC DN 80, plynovody STL PE d 50,63,90 a 110 a STL 
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plynovodní přípojky.  Pro realizaci stavby stanovujeme tyto podmínky: Křížení a souběh kanalizace s 
plynárenským zařízením a plynovodními přípojkami (dále jen „PZ“) musí být v souladu s ČSN 73 
6005, tab. 1 a 2. Obrysy kanalizačních šachet budou umístěny minimálně 500 mm od obrysu PZ. Při 
křížení PZ z materiálu PE bude provedena kontrola funkčnosti signalizačního vodiče. Při křížení PZ z 
materiálu OCEL bude na náklady GridServices, s.r.o. provedena diagnostika stavu potrubí. Pokud 
realizace stavby vyvolá výškovou nebo směrovou úpravu trasy PZ, bude toto posuzováno jako 
přeložka. Náklady budou hrazeny investorem stavby. Úhel křížení PZ s kanalizačním potrubím bude 
90°, nelze-li tento úhel v odůvodněných případech dodržet, může být úhel křížení menší, nejméně 
však 60°. Veškeré stavební práce musí být vykonávány tak, aby v žádném případě nenarušily 
bezpečný provoz uvedených plynárenských zařízení a plynovodních přípojek. – Podmínky byly 
s odkazem na stanovisko začleněny do podmínek rozhodnutí, rovněž tak i podmínky ostatních 
vlastníků a provozovatelů dotčených inženýrských sítí v dané lokalitě. 

- Povodí Labe, státní podnik stanovisko ze dne 26.11.2018 č.j. PVZ/18/42832/Ka/0 s podmínkami, 
které stavební úřad uvedl v podmínce č. 4 předmětného rozhodnutí. Z hlediska majetkoprávních 
vztahů sdělujeme, že se navržený záměr dotýká majetku státu (p.p.č. 1122/1 v k.ú. Zaječice), k němuž 
vykonává právo vlastníka Povodí Labe, státní podnik a byla stanovena podmínka na majetkoprávní 
vypořádání záměrem (stavbou, činností) dotčeného majetku státu. Dle dokladů doložených 
k územnímu řízení  (rok 2010) byla doložena smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene 
mezi obcí Zaječice a Povodí Labe s.p. pod č. O911090120 ze dne 03.02.2010 k pozemku p.p.č. 
1122/1 v k.ú. Zaječice u Chrudimi a tato smlouva včetně rozhodnutí o umístění stavby na 
předmětném pozemku je od roku 2010 stále platná, z tohoto důvodu nebyla nová smlouva stavebním 
úřadem vyžadována. 

- Správa a údržba silnic Pardubického kraje stanovisko ze dne 14.12.2018 č.j. SUSPK/8743/2018 -  
zůstávají v platnosti podmínky uvedené ve vyjádření č.j. SUSPK/2756/2018 ze dne 26.04.2018 a 
SUSPk/2825/2018 ze dne 03.05.2018. - Podmínky týkající se umístění stavby v silničních pozemcích 
byly respektovány v dokumentaci stavby a v původních podmínkách rozhodnutí o umístění stavby, 
kanalizační přípojky byly povoleny samostatným rozhodnutím ze dne 19.03.2019 pod č.j. 
CH/SÚ/07358/2018. 

- Správa a údržba silnic Pardubického kraje ze dne 20.02.2019 pod zn SÚSPK/1156/2019 souhlas ke 
zvláštnímu užívání silnice, které jsou součástí stanoviska Městského úřadu Chrudim, Odboru dopravy 
a které budou podkladem pro vydání rozhodnutí o zvláštním užívání komunikace k stavební činnosti 
na silnicích. 

- Vodárenská společnost Chrudim, a.s. stanovisko ze dne 01.11.2018 č.j. 546/TD/18 s podmínkami 
k vytyčení jejich zařízení, umístění stavby v požadovaných vzdálenostech od jejich zařízení, které 
byly již stanoveny v předchozích stanoviscích a přetlumočeny v předcházejících podmínkách 
rozhodnutí, v předmětném rozhodnutí je povinnost plnit požadované podmínky zabezpečené 
odkazem na příslušné stanovisko provozovatele vodárenské infrastruktury.   

 

Stavební úřad opatřením ze dne 27.03.2019 oznámil zahájení územního řízení známým účastníkům řízení, 
kterých se předmětná změna umisťované kanalizace dotýká a dotčeným orgánům. Účastníkům řízení 
podle § 85 odst. 2 písm. a) stavebního zákona tj. vlastníkům pozemků, na kterých má být změna stavby 
umístěna, bylo oznámení zahájení řízení podle § 87 odst. 1 stavebního zákona doručeno do vlastních 
rukou a vlastníkům dotčené infrastruktury rovněž, neboť záměr kříží, a nebo se přímo v některých 
místech sítí těchto vlastníků a provozovatelů dotýká. Vlastníkům sousedních pozemků, staveb bylo 
oznámení zahájení územního řízení o změně územního rozhodnutí oznámeno veřejnou vyhláškou 
v souladu s § 144 zákona č. 500/2004 Sb. Současně podle ustanovení § 87 odst. 1 stavebního zákona 
stavební úřad upustil od ústního jednání, protože mu byly dobře známy poměry v území a žádost 
poskytovala dostatečný podklad pro posouzení záměru, a stanovil, že ve lhůtě do 15 dnů od doručení 
tohoto oznámení mohou účastníci řízení uplatnit své námitky a dotčené orgány svá závazná stanoviska. 
Účastníci řízení - další dotčené osoby: Obec Zaječice, Vladimír Blažek, Ing. Lenka Dašková, Jiří Dušek, 
Marie Hrnčálová, Ing. Miroslav Školoud, Česká telekomunikační infrastruktura a.s., ČEZ Distribuce, a. 
s., GridServices, s.r.o. jednající za GasNet s.r.o., Obec Orel, Pardubický kraj a Správa a údržba silnic 
Pardubického kraje, Povodí Labe, s.p. z hlediska správce povodí, Vodárenská společnost Chrudim, a.s. 
jednající za Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s. 

Vypořádání se s námitkami a návrhy účastníků: Námitky k předloženému umístění změn stavby nebyly 
uplatněny. Podmínky vlastníků technické infrastruktury byly splněny v doložené dokumentaci, a dále 
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stanoveny v podmínkách č. 2, 3 a 4, které se týkají povinnosti plnit podmínky na ochranu stávajících 
inženýrských sítí a dopravní infrastruktury.  

Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí: 

- Účastníci se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili. 

Stavební úřad v provedeném územním řízení o změně rozhodnutí o umístění stavby kanalizace Zaječice 
přezkoumal předloženou žádost, projednal ji s účastníky řízení a dotčenými orgány a zjistil, že jejím 
uskutečněním nejsou ohroženy zájmy chráněné stavebním zákonem, předpisy vydanými k jeho provedení 
a zvláštními předpisy. Umístění stavby je v souladu se schválenou územně plánovací dokumentací a 
vyhovuje obecným požadavkům na výstavbu. 

Stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve 
výroku uvedených. 

 

Poučení účastníků: 

Proti tomuto usnesení lze podle ust. 76 odst. 5 správního řádu podat odvolání, a to do 15 dnů ode dne jeho 
oznámení, ke Krajskému úřadu Pardubického kraje, Odboru majetkovému, stavebního řádu a investic, 
které o odvolání rozhodne, a to cestou Městského úřadu Chrast, Odboru výstavby a životního prostředí, u 
něhož se odvolání podává. 

Lhůta pro podání odvolání se počítá ode dne následujícího po doručení písemného vyhotovení usnesení, 
nejpozději však po uplynutí desátého dne ode dne, kdy bylo nedoručené a uložené usnesení připraveno k 
vyzvednutí. 

V odvolání se uvede, v jakém rozsahu se usnesení napadá a dále namítaný rozpor s právními předpisy 
nebo nesprávnosti usnesení nebo řízení, jež mu předcházelo. 

Odvolání se podává v takovém počtu stejnopisů, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý 
účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník - odvolatel potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je na 
jeho náklady stavební úřad. 

Odvolání jen proti odůvodnění usnesení je nepřípustné. 
Odvolání proti tomuto usnesení nemá podle ust. § 76 odst. 5 správního řádu odkladný účinek. 
 
 
     „otisk úředního razítka“ 
 
 

Ing. Jiřina Šmejdová 
vedoucí odboru výstavby a životního prostředí 

oprávněná úřední osoba 
 
 
 
 

 
Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů. 
 
Vyvěšeno dne: ..............................   Sejmuto dne: .................................... 
 
 
 
 
 
 
Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení. 
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Poplatek: 
Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích položky 17 odst. 1 písm. h) ve 
výši 1.500 Kč byl zaplacen dne 11.04.2019. 
 
 
Příloha: 
Ověřené situace 
 
 
Obdrží: 
účastníci (dodejky) 
žadatel 

Obec Zaječice, IDDS: ft8b3ir 
 sídlo: Zaječice č.p. 4, 538 35  Zaječice 
v zastoupení 

Multiaqua s.r.o., IDDS: xs7n63g 
 sídlo: Veverkova č.p. 1343/1, Pražské Předměstí, 500 02  Hradec Králové 2 
 
další účastníci řízení podle § 85 odst. 2 písm. a) stavebního zákona (dodejky): 

Obec Orel, IDDS: 4w7a9rd 
 sídlo: Orel č.p. 67, 538 21  Slatiňany 
Vladimír Blažek, IDDS: ac935bp 
 místo podnikání: Svatojánská č.p. 146, Škrovád, 538 21  Slatiňany 
Ing. Lenka Dašková, Bukovina nad Labem č.p. 50, 533 52  Staré Hradiště u Pardubic 
Jiří Dušek, Lešany č.p. 22, 539 73  Skuteč 
Marie Hrnčálová, Zaječice č.p. 34, 538 35  Zaječice 
Ing. Miroslav Školoud, Dražkovice č.p. 173, 533 33  Pardubice 23 
Česká telekomunikační infrastruktura a.s., IDDS: qa7425t 
 sídlo: Olšanská č.p. 2681/6, 130 00  Praha 3-Žižkov 
ČEZ Distribuce, a. s., IDDS: v95uqfy 
 sídlo: Teplická č.p. 874/8, Děčín IV-Podmokly, 405 02  Děčín 2 
GridServices, s.r.o., IDDS: jnnyjs6 
 sídlo: Plynárenská č.p. 499/1, Zábrdovice, 602 00  Brno 2 
Pardubický kraj, IDDS: z28bwu9 
 sídlo: Komenského náměstí č.p. 125, Pardubice-Staré Město, 530 02  Pardubice 2 
Správa a údržba silnic Pardubického kraje, IDDS: ffhk8fq 
 sídlo: Doubravice č.p. 98, 533 53  Pardubice 19 
Vodárenská společnost Chrudim, a.s., IDDS: 3b9gxrh 
 sídlo: Novoměstská č.p. 626, Chrudim II, 537 01  Chrudim 1 
Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s., IDDS: rf5gxz6 
 sídlo: Novoměstská č.p. 626, Chrudim II, 537 01  Chrudim 1 
Povodí Labe, státní podnik, IDDS: dbyt8g2 
 sídlo: Víta Nejedlého č.p. 951/8, Slezské Předměstí, 500 03  Hradec Králové 3 
 
účastníci řízení podle § 85 odst. 2 písm b) stavebního zákona (označeni parcelními čísly v souladu s § 87 
odst. 3 stavebního zákona) – obdrží veřejnou vyhláškou: 
st.p.č. 240, 241, 279, 280, st.p.č 109, 110/2, st.p.č 118, p.p.č. 200/2, 1029/3, 1122/5, st.p.č. 63, 515, p.p.č. 
153, 156, 1032/14, st.p.č. 68, p.p.č. 18/1, p.p.č. 1050/2, p.p.č. 597/3, st.p.č. 526, 551, 595, p.p.č. 230/1, 
230/2, 230/5, st.p.č. 137/2, 356, st.p.č. 44, 45, 537, p.p.č. 140/1 st. p. 46/1, 174, 317, p.p.č. 50, 53, st.p.č. 
157, p.p.č. 1240, p.p.č. 332, 650/17 v katastrálním území Zaječice u Chrudimi, p.p.č. 273/63: st.p.č. 439, 
p.p.č. 273/52, 273/55, st.p.č. 16, 17, 18, 153, p.p.č. 93, 1024/6, p.p.č. 273/52, st.p.č. 153, 515, p.p.č. 
1032/14, st.p.č. 3 v katastrálním území Zaječice u Chrudimi, st.p.č. 33, p.p.č. 1041 v katastrálním území 
Orel  
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dotčené orgány: 
Hasičský záchranný sbor Pardubického kraje, IDDS: 48taa69 
 sídlo: Teplého č.p. 1526, Zelené Předměstí, 530 02  Pardubice 2 
Krajská hygienická stanice Pardubického kraje se sídlem v Pardubicích, Územní pracoviště Chrudim, 
IDDS: 23wai86 
 sídlo: Mezi Mosty č.p. 1793, Bílé Předměstí, 530 03  Pardubice 3 
Krajské ředitelství policie Pardubického kraje, IDDS: ndihp32 
 sídlo: Na Spravedlnosti č.p. 2516, Zelené Předměstí, 530 02  Pardubice 2 
Město Chrast, Náměstí č.p. 1, 538 51  Chrast u Chrudimě 
Městský úřad Chrudim, Odbor dopravy, IDDS: 3y8b2pi 
 sídlo: Resselovo náměstí č.p. 77, Chrudim I, 537 01  Chrudim 1 
Městský úřad Chrudim, odbor školství, kultury, sportu a památkové péče, odd. kultury, sportu a 
památkové péče, IDDS: 3y8b2pi 
 sídlo: Resselovo náměstí č.p. 77, Chrudim I, 537 01  Chrudim 1 
Městský úřad Chrudim, odbor územního plánování a regionálního rozvoje, IDDS: 3y8b2pi 
 sídlo: Resselovo náměstí č.p. 77, Chrudim I, 537 01  Chrudim 1 
Městský úřad Chrudim, Odbor životního prostředí, odd. VH, EP, PP, IDDS: 3y8b2pi 
 sídlo: Resselovo náměstí č.p. 77, Chrudim I, 537 01  Chrudim 1 
Ministerstvo obrany ČR - Sekce ekonomická a majetková, Odbor ochrany územních zájmů a řízení 
programů nemovité infrastruktury, IDDS: hjyaavk 
 sídlo: Tychonova č.p. 221/1, 160 00  Praha 6-Hradčany 
 
k vyvěšení na úředních deskách obdrží: 
Město Chrast, Náměstí č.p. 1, 538 51  Chrast u Chrudimě 
Obec Orel, IDDS: 4w7a9rd 
 sídlo: Orel č.p. 67, 538 21  Slatiňany 
Obec Zaječice, IDDS: ft8b3ir 
 sídlo: Zaječice č.p. 4, 538 35  Zaječice 
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