
MĚSTSKÝ ÚŘAD CHRUDIM tel.: 469 657 111, fax: 469 657 703 

Resselovo náměstí 77, 537 16  Chrudim e-mail: urad@chrudim-city.cz 
Odbor životního prostředí, oddělení vodního hospodářství http://www.chrudim.eu 
Adresa pracoviště: Pardubická 67, 537 16  Chrudim  IDDS: 3y8b2pi, IČ: 00270211 

 
Spis. zn.: CR 057542/2020 Ge  
Č. j.: CR 069930/2020 OŽP/Ge 
Spis. a skart. znak a lhůta: 231.2 A/5  
Počet stran: 5 
Počet příloh: 2 
ČVE: G/503/2614 
 
Vyřizuje: Ing. Tereza Gerhartová 
Tel.: 469 657 336 
E-mail: tereza.gerhartova@chrudim-city.cz 
 
V Chrudimi dne: 9. 12. 2020 
 

OZNÁMENÍ 
ZAHÁJENÍ ŘÍZENÍ A SEZNÁMENÍ S PODKLADY ROZHODNUTÍ 

 

Obec Biskupice, IČO 15054241, Biskupice č. p. 27, 538 43  Třemošnice 

(dále jen „stavebník“) prostřednictvím zmocněnce BIOANALYTIKA CZ, s.r.o., IČO 25916629, 
Píšťovy č. p. 820, Chrudim III, 537 01  Chrudim 1 podal dne 2. 10. 2020 žádost o vydání společného 
povolení k souboru staveb označenému jako  

„Posílení vodárenské soustavy a zřízení odběrného místa v obci Biskupice“ 

(dále jen „soubor staveb“) na místě: 

Název kraje Pardubický 
Název obce Kněžice; Biskupice 
Identifikátor katastrálního území 666971; 741132 
Název katastrálního území Kněžice u Ronova; Biskupice u Ronova nad 

Doubravou 

Parcelní čísla dle evidence katastru nemovitostí a 
druh pozemku  
parc. č. 511/3 (ostatní plocha, ostatní komunikace), 1057 (ostatní plocha, ostatní komunikace), 1021 
(orná půda) v katastrálním území Kněžice u Ronova, parc. č. 610 (ostatní plocha, ostatní 
komunikace), 556 (orná půda), 600 (orná půda), 502 (orná půda), 376/2 (ostatní plocha, ostatní 
komunikace) v katastrálním území Biskupice u Ronova nad Doubravou 

Přímé určení polohy (souřadnice X, Y - S-JTSK) - 
začátek stavby 1077867, 667562 
Přímé určení polohy (souřadnice X, Y - S-JTSK) - 
konec stavby 1076657, 668109 

Stavba se nachází ve vodním útvaru číslo HSL_1210 - Doubrava od toku Běstvinský potok po tok 
Hostačovka a ve vodním útvaru HSL_1230 - Hostačovka od toku Babský potok po ústí do toku 
Doubrava. 

Popis souboru staveb: 

Jedná se o soubor staveb. Vodovodní řad, včetně vodoměrné šachty, kontrolní armaturní šachty a 
odběrného místa - stavba hlavní - vodní dílo. Vodovodní přípojky (části - 7 ks) a oplocení kolem 
odběrného místa - stavba vedlejší - nejedná se o vodní dílo. 

Nový vodovodní přivaděč bude napojen na stávající vodovodní soustavu v obci Kněžice na pozemku 
p. č. 511/3 v katastrálním území Kněžice u Ronova. Za místem napojení bude vybudována nová 
vodoměrná šachta. Z této vodoměrné šachty bude potrubí dále vedeno podél stávající komunikace do 
Biskupic. Před nátokem do Biskupic bude taktéž vybudována vodoměrná šachta. Vodovodní přivaděč 
bude ukončen novým odběrným místem, které je tvořeno nadzemním hydrantem. Odběrné místo bude 
oploceno. V úseku mezi vodoměrnou šachtou Biskupice a novým odběrným místem budou vybudovány 
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části domovních přípojek pro 7 rodinných domů. Vodovodní přípojky budou řešeny navrtávacím pasem a 
budou ukončeny na hranici obecního pozemku. 

Umístění souboru staveb: 

Soubor staveb bude umístěn dle projektové dokumentace, v souladu s grafickou přílohou oznámení - 
katastrální situační výkres C.2.1. a katastrální situační výkres C.2.2. 

Vymezení území dotčeného vlivy stavby: 

Ochranné pásmo vodovodu je ve smyslu § 23 zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro 
veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), ve znění pozdějších 
předpisů, vymezeno u vodovodních řadů do průměru 500 mm včetně vodorovnou vzdáleností 1,5 m od 
vnějšího líce stěny potrubí na každou stranu.  

Účel souboru staveb: 

Zásobování obyvatelstva pitnou vodou. 

Dnem podání žádostí bylo zahájeno správní řízení. 

Městský úřad Chrudim, Odbor životního prostředí, oddělení vodního hospodářství, jako vodoprávní úřad 
příslušný podle § 104 odst. 2 písm. c) a § 106 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně 
některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, jako speciální stavební úřad podle § 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, jako stavební úřad příslušný k vydání společného 
povolení podle § 94j odst. 2 stavebního zákona a místně příslušný správní orgán podle § 11 odst. 1 
písm. b) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, oznamuje podle § 115 odst. 8 
vodního zákona, § 94m odst. 1 stavebního zákona a § 47 odst. 1 správního řádu zahájení řízení.  

Podle § 94j stavebního zákona jde o společné územní a stavební řízení, a to pro soubor staveb. 
Vodoprávní úřad je dle § 94j odst. 2 stavebního zákona stavebním úřadem příslušným k vydání 
společného povolení pro soubor staveb. 

Vodoprávní úřad, v souladu s ustanovením § 115 odst. 8 vodního zákona a §  94m odst. 3 stavebního 
zákona, upouští od ohledání na místě i ústního jednání, a určuje lhůtu 

15 dní od doručení tohoto oznámení, 

do kdy mohou dotčené orgány uplatnit závazná stanoviska a účastníci řízení své námitky. K později 
uplatněným závazným stanoviskům a námitkám nebude přihlédnuto. 

Vodoprávní úřad dále oznamuje, že shromáždil podklady k rozhodnutí ve věci a sděluje účastníkům 
řízení, že podle ustanovení § 36 odst. 3 správního řádu, mají možnost před vydáním rozhodnutí ve věci se 
vyjádřit k podkladům rozhodnutí. Podle § 38 odst. 1 správního řádu mají účastníci řízení a jejich zástupci 
právo nahlížet do spisu. 

Vodoprávní úřad v souladu s příslušnými právními předpisy stanovil tento okruh známých účastníků 
správního řízení: 

Stavebník podle § 94k písm. a) stavebního zákona a § 27 odst. 1 správního řádu: 
Obec Biskupice, IČO 15054241, Biskupice č. p. 27, 538 43  Třemošnice 

Obec, v jejímž územním obvodu může dojít rozhodnutím k ovlivnění vodních poměrů a na jejímž území 
má být požadovaný stavební záměr uskutečněn, podle § 115 odst. 4 vodního zákona, § 94k písm. b) 
stavebního zákona a § 27 odst. 2 a 3 správního řádu: 
Obec Kněžice, IČO 15054250, Kněžice č. p. 33, 538 43  Třemošnice 
Obec Biskupice, IČO 15054241, Biskupice č. p. 27, 538 43  Třemošnice 

Vlastník stavby, na které má být požadovaný stavební záměr uskutečněn, podle § 94k písm. c) stavebního 
zákona a § 27 odst. 1 správního řádu: 
Vodovody a kanalizace Havlíčkův Brod, a. s., IČO 48173002, Žižkova č. p. 832, 580 01  Havlíčkův 
Brod 1 
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Vlastník pozemku, na kterém má být požadovaný stavební záměr uskutečněn, nebo ten, kdo má jiné 
věcné právo k tomuto pozemku, podle § 94k písm. d) stavebního zákona a § 27 odst. 1 správního řádu: 
Jiří Bőhm, nar. 12. 4. 1954, Havlíčkovo náměstí č. p. 552/1, Kutná Hora - Vnitřní Město, 284 01  Kutná 
Hora 1 
Stanislava Bitnarová, nar. 24. 7. 1962, kpt. Bartoše č. p. 330, Polabiny, 530 09  Pardubice 9 
Alena Kočanová, nar. 9. 5. 1965, Kosinkova č. p. 2218/15, Žďár nad Sázavou 7, 591 01  Žďár nad 
Sázavou 1 
Milada Heřmanská, nar. 27. 9. 1958, F. X. Svobody č. p. 359, 583 01  Chotěboř 
Jaroslava Štěrbová, nar. 15. 4. 1938, Nový Studenec č. p. 123, Ždírec nad Doubravou, 582 64  Výdejní 
místo Horní Studenec 
Vodovody a kanalizace Havlíčkův Brod, a. s., IČO 48173002, Žižkova č. p. 832, 580 01  Havlíčkův 
Brod 1 
ČEZ Distribuce, a. s., IČO 24729035, Teplická č. p. 874/8, Děčín IV - Podmokly, 405 02  Děčín 2 
CETIN a.s., IČO 04084063, Českomoravská č. p. 2510/19, 190 00  Praha 9 - Libeň 

Osoba, jejíž vlastnické nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám anebo sousedním pozemkům nebo 
stavbám na nich může být společným povolením přímo dotčeno podle § 94k písm. e) a § 27 odst. 2 a 3 
správního řádu (v souladu s ustanovením § 94l odst. 3 stavebního zákona se tito účastníci řízení 
identifikují označením pozemků a staveb evidovaných v katastru nemovitostí a v souladu s ustanovením 
§ 144 odst. 2 správního řádu je jim doručováno veřejnou vyhláškou): 
poz. p. č. st. 57, 85, poz. p. č. 2/2, 296/1, 1005, 1020, 1022, 1055, 1056, 1115, 1116 v katastrálním území 
Kněžice u Ronova, poz. p. č. st. 2, 38, 46, 47, 48, 50, 51, poz. p. č. 54/1, 56, 61/1, 61/3, 361/1, 399, 503, 
509, 511, 527, 552, 560, 562, 577, 586, 588, 617, 621, 625 v katastrálním území Biskupice u Ronova nad 
Doubravou 

V tomto správním řízení jsou dotčenými orgány: 

Krajská hygienická stanice Pardubického kraje se sídlem v Pardubicích, územní pracoviště Chrudim - 
jako orgán ochrany veřejného zdraví 
Hasičský záchranný sbor Pardubického kraje, Územní odbor Chrudim - jako orgán státní správy na úseku 
požární ochrany 
Městský úřad Chrudim, Odbor životního prostředí, oddělení ekologie prostředí - jako orgán státní správy 
v oblasti odpadového hospodářství 
Městský úřad Chrudim, Odbor životního prostředí, oddělení přírodního prostředí – jako orgán ochrany 
přírody 
Městský úřad Chrudim, Odbor životního prostředí, oddělení přírodního prostředí – jako orgán ochrany 
zemědělského půdního fondu 
Městský úřad Chrudim, Odbor územního plánování a regionálního rozvoje - jako orgán územního 
plánování 
Městský úřad Chrudim, Odbor školství, kultury, sportu a památkové péče - jako orgán státní památkové 
péče 
Městský úřad Chrudim, Odbor dopravy - jako silniční správní úřad 
Ministerstvo obrany, sekce nakládání s majetkem MO, odbor ochrany územních zájmů, oddělení ochrany 
územních zájmů Čechy - jako orgán obrany státu 
Městský úřad v Ronově nad Doubravou - jako obecný stavební úřad příslušný ke stavbě vedlejší 
Městský úřad Kněžice - jako silniční správní úřad 
Městský úřad Biskupice - jako silniční správní úřad 

Poučení: 

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

Osoba, která je účastníkem řízení podle § 94k písm. c) až e), může uplatňovat námitky proti 
projednávanému stavebnímu záměru, dokumentaci, způsobu provádění a užívání stavebního záměru nebo 
požadavkům dotčených orgánů, pokud jimi může být přímo dotčeno jeho vlastnické nebo jiné věcné 
právo k pozemku nebo stavbě. Obec uplatňuje ve společném územním a stavebním řízení námitky 
k ochraně zájmů obce a zájmů občanů obce. Osoba, která je účastníkem řízení podle zvláštního právního 
předpisu, může v řízení uplatňovat námitky pouze v rozsahu, v jakém je projednávaným stavebním 
záměrem dotčen veřejný zájem, jehož ochranou se podle zvláštního právního předpisu zabývá. 
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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. 

Písemnost doručovaná veřejnou vyhláškou se podle § 25 odst. odst. 2 správního řádu považuje za 
doručenou patnáctým dnem po vyvěšení na úřední desce správního orgánu, který písemnost doručuje. 

Nechá-li se některý z účastníků zastupovat, předloží jeho zástupce písemnou plnou moc. 
 
 
 
 

 
 

Ing. Ivo Rychnovský 
vedoucí Odboru životního prostředí 

 
 
Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů. 
 
 
Vyvěšeno dne: ..............................   Sejmuto dne: .................................... 
 
 
Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení. 

 

Obdrží: 

Obec Biskupice, IČO 15054241, Biskupice č. p. 27, 538 43  Třemošnice prostřednictvím zmocněnce 
BIOANALYTIKA CZ, s.r.o., IČO 25916629, Píšťovy č. p. 820, Chrudim III, 537 01  Chrudim 1  
Obec Kněžice, IDDS: td6a4vn 
Obec Biskupice, IDDS: pxpa4e3 
Vodovody a kanalizace Havlíčkův Brod, a. s., IDDS: z9egxzy 
Jiří Bőhm, nar. 12. 4. 1954, Havlíčkovo náměstí č. p. 552/1, Kutná Hora - Vnitřní Město, 284 01  Kutná 
Hora 1 
Stanislava Bitnarová, nar. 24. 7. 1962, kpt. Bartoše č. p. 330, Polabiny, 530 09  Pardubice 9 
Alena Kočanová, nar. 9. 5. 1965, Kosinkova č. p. 2218/15, Žďár nad Sázavou 7, 591 01  Žďár nad 
Sázavou 1 
Milada Heřmanská, nar. 27. 9. 1958, F. X. Svobody č. p. 359, 583 01  Chotěboř 
Jaroslava Štěrbová, nar. 15. 4. 1938, Nový Studenec č. p. 123, Ždírec nad Doubravou, 582 64  Výdejní 
místo Horní Studenec 
ČEZ Distribuce, a. s., IDDS: v95uqfy 
CETIN a.s., IDDS: qa7425t 
ostatní účastníci veřejnou vyhláškou 
Krajská hygienická stanice Pardubického kraje se sídlem v Pardubicích, územní pracoviště Chrudim, 
IDDS: 23wai86 - jako orgán ochrany veřejného zdraví 
Hasičský záchranný sbor Pardubického kraje, Územní odbor Chrudim, IDDS: 48taa69 - jako orgán státní 
správy na úseku požární ochrany 
Městský úřad Chrudim, Odbor životního prostředí, oddělení ekologie prostředí - jako orgán státní správy 
v oblasti odpadového hospodářství 
Městský úřad Chrudim, Odbor životního prostředí, oddělení přírodního prostředí – jako orgán ochrany 
přírody 
Městský úřad Chrudim, Odbor životního prostředí, oddělení přírodního prostředí – jako orgán ochrany 
zemědělského půdního fondu 
Městský úřad Chrudim, Odbor územního plánování a regionálního rozvoje - jako orgán územního 
plánování 
Městský úřad Chrudim, Odbor školství, kultury, sportu a památkové péče - jako orgán státní památkové 
péče 
Městský úřad Chrudim, Odbor dopravy - jako silniční správní úřad 
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Ministerstvo obrany, sekce nakládání s majetkem MO, odbor ochrany územních zájmů, oddělení ochrany 
územních zájmů Čechy, IDDS: hjyaavk - jako orgán obrany státu 
Městský úřad v Ronově nad Doubravou, IDDS: q3bbbq9 - jako obecný stavební úřad příslušný ke stavbě 
vedlejší 
Městský úřad Kněžice, IDDS: td6a4vn - jako silniční správní úřad 
Městský úřad Biskupice, IDDS: pxpa4e3 - jako silniční správní úřad 

Pro vyvěšení na úřední desku: 

Městský úřad Chrudim, Odbor kanceláře tajemníka 
Obecní úřad Kněžice, IDDS: td6a4vn 
Obecní úřad Biskupice, IDDS: pxpa4e3 

Příloha: 

katastrální situační výkres C.2.1. 
katastrální situační výkres C.2.2 
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