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ROZHODNUTÍ 
 

Výroková část: 

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. 1 a 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, 

účastníkovi řízení podle § 27 odst. 1 správního řádu, kterým je:  

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

I. podle § 15 odst. 1 vodního zákona a § 94p odst. 1 stavebního zákona 

s c h v a l u j e  s t a v e b n í  z á m ě r  

souboru staveb označeného jako: 

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

(dále jen „soubor staveb“). 

Místo souboru staveb: 

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 
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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 celkové délky 1 363,50 m z materiálu PE 100 RC SDR 11 PN 16 DN80 
(d90×8,2 mm) 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 na pozemku p. č. 376/2 v katastrálním území Biskupice u Ronova nad 
Doubravou, které je tvořeno nadzemním hydrantem. Odběrné místo bude oploceno. V úseku mezi 
vodoměrnou šachtou Biskupice a novým odběrným místem budou vybudovány 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 rozhodnutí - 
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.  

Pozemky dotčené ochranným pásmem vodovodu: 

511/3, 1057, 1021, 1020, 1055, 1056, 1115, 1116 v katastrálním území Kněžice u Ronova, 610, 511, 556, 
600, 502, 376/2, 56 v katastrálním území Biskupice u Ronova nad Doubravou 

Účel souboru staveb: 

Zásobování obyvatelstva pitnou vodou. 

Přístup na staveniště je z veřejné komunikace.  

II. podle § 15 odst. 3 vodního zákona a § 94p odst. 1 stavebního zákona 

s t a n o v u j e  

podmínky pro umístění, provedení a užívání souboru staveb: 

1. Stavba bude dokončena nejpozději do 31. 12. 2021. 

2. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace ověřené ve společném územním a stavebním 
řízení; případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení stavebního úřadu. 

3. Při provádění stavby bude zajištěno dodržování bezpečnostních předpisů a předpisů o ochraně zdraví 
při práci, zejména nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu 
zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky a nařízení vlády 
č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci 
na staveništích, ve znění pozdějších předpisů. 

4. Stavba bude prováděna stavebním podnikatelem, který při její realizaci zabezpečí odborné vedení 
provádění stavby stavbyvedoucím. Název a sídlo stavebního podnikatele a termín zahájení stavby 
oznámí stavebník stavebnímu úřadu před zahájením vlastních prací. 
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5. Stavbou dotčené pozemky budou uvedeny do řádného technického stavu. Stavba bude prováděna 
tak, aby nedocházelo ke škodám na sousedních pozemcích a stavbách. Budou zajištěny přechody 
a přejezdy v nejnutnější míře. 

6. Před zahájením zemních prací zajistí stavbyvedoucí v zájmovém území vytyčení veškerých 
podzemních inženýrských, energetických a telekomunikačních sítí u jejich provozovatelů a po dobu 
výstavby zabezpečí zhotovitel stavby ochranu těchto sítí před poškozením. 

7. Zahájení zemních prací v ochranných pásmech stávajících podzemních sítí bude nahlášeno 
provozovatelům sítí 15 dní předem, zemní práce v ochranných pásmech podzemních sítí budou 
prováděny ručně, pracovníci provádějící zemní práce v ochranných pásmech podzemních sítí budou 
prokazatelně seznámeni s polohou těchto sítí, případné poškození bude neprodleně oznámeno 
správci poškozené sítě. 

8. Dojde-li při provádění zemních prací k odkrytí sítí, bude přizván zástupce správce sítě ke kontrole. 

9. Budou dodrženy podmínky dotčeného orgánu ochrany veřejného zdraví - Krajská hygienická stanice 
Pardubického kraje se sídlem v Pardubicích (dále jen „KHS“): 

a) Při realizaci stavby budou použity materiály vhodné pro přímý styk s pitnou vodou splňující 
požadavky vyhlášky č. 409/2005 Sb., o hygienických požadavcích na výrobky přicházejícími do 
přímého styku s vodou a na úpravu vod, ve znění pozdějších předpisů. Doklady o vhodnosti 
použitých materiálů budou předloženy na KHS, jako podklad pro vydání stanoviska ke 
kolaudačnímu souhlasu. Podmínka vyplývá z § 5 odst. 8 a odst. 11 zákona č. 258/2000 Sb., 
o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších 
předpisů. 

b) K vydání kolaudačního souhlasu bude na KHS doložen doklad o vyhovující kvalitě pitné vody 
z realizované části vodovodní sítě v obci Biskupice v kráceném rozsahu dle požadavku 
vyhlášky č. 252/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a 
četnost a rozsah kontroly pitné vody. Podmínka vyplývá z § 3 zákona č. 258/2000 Sb., 
o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších 
předpisů. 

10. Budou dodrženy podmínky dotčeného orgánu silničního správního úřadu - Městský úřad Chrudim, 
Odboru dopravy: 

a) Do stávajícího dopravního prostoru účelové komunikace (dále jen „ÚK“) nebude osazena a ani 
do něho nebude zasahovat žádná část stavby, zařízení nebo jiné překážky (rozvodné skříně, 
vodoměrné šachty, pilířky, poklopy šachet apod.). 

b) Uložení vodovodního přivaděče v tělese ÚK bude provedeno dle platných předpisů a takovým 
způsobem, aby nedošlo k narušení stability konstrukce pozemní komunikace. 

c) Omezení provozu na ÚK uzavírkami a objížďkami bude předem povoleno rozhodnutím našeho 
odboru. O vydání povolení požádat v dostatečném předstihu (min. 3 týdny, uzavírky 30 dní) 
před vlastní realizací. 

d) Prováděním stavby nedojde k ohrožení provozu na pozemních komunikacích. K jeho 
případnému omezení může dojít jen v nezbytné míře a na dobu nezbytně nutnou. Pokud si to 
vyžádá situace, budou pracovníci a pracovní mechanizmy provádět stavební práce pod ochranou 
přenosného dopravního značení, které stavebník (zhotovitel) zajistí na své náklady. 

e) Všechny dotčené pozemní komunikace nesmí být vlivem stavby nebo s ní související dopravy 
narušovány a znečišťovány. Případné znečištění bude neprodleně odstraněno. Narušení, které 
nezpůsobí závadu ve sjízdnosti nebo schůdnosti, bude odstraněno ihned po skončení stavebních 
prací dle pokynů vlastníka pozemní komunikace. 

f) O stanovení přechodné úpravy provozu, tzn. o povolení k umístění přenosných dopravních 
značek svislých, vodorovných, světelných signálů a dopravních zařízení na silnici II. nebo 
III. třídy, na místní komunikaci a na veřejně přístupné účelové komunikaci požádejte náš úřad. 
K uvedené úpravě provozu doložte písemné vyjádření Policie České republiky, Krajského 
ředitelství Pardubického kraje, Územního odboru Chrudim, Dopravního inspektorátu (viz zákon 
číslo 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů). 
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g) Dále budou provedena další bezpečnostní opatření k označení a zajištění (např. ohrazení, 
oplocení, osvětlení) místa stavby (aby nedošlo k omezení nebo ohrožení provozu na přilehlých 
pozemních komunikacích) dle stávajících platných předpisů (vyhláška č. 398/2009 Sb., TP 66 
Zásady pro přechodné dopravní značení na pozemních komunikacích). 

h) Případné změny oproti nám předložené projektové dokumentaci, které nejsou provedeny na 
základě tohoto stanoviska a které se dotýkají zájmů chráněných naším úřadem, požadujeme 
v dostatečném předstihu předložit k odsouhlasení. 

11. Budou dodrženy podmínky dotčeného orgánu silničního správního úřadu - Obecní úřad Kněžice: 

a) Před zahájením prací stavebník oznámí Obecnímu úřadu Kněžice termín zahájení stavby. 

b) Akce bude provedena za předpokladu minimálního omezení provozu. Mechanizační prostředky 
budou použity takové, které budou svými parametry vyhovovat možnostem příjezdových 
komunikací. V době své nečinnosti bude mechanizace zaparkována na vyhrazených místech 
zařízení staveniště, případně na pozemcích patřící stavebníkovi.  

c) Před konečnou úpravou bude stavebník zabezpečovat průběžně a bez prodlení odstraňování 
závad vzniklých stavebními pracemi. 

d) Skončení stavebních prací oznámí Obecnímu úřadu Kněžice. 

12. Budou dodrženy podmínky dotčeného orgánu ochrany zemědělského půdního fondu - Městský úřad 
Chrudim, Odbor životního prostředí, oddělení přírodního prostředí: 

a) Pokud stavbou dojde k odnětí zemědělské půdy k nezemědělským účelům po dobu kratší než 
jeden rok včetně doby potřebné k uvedení do původního stavu, není nutný souhlas k odnětí 
půdy ze zemědělského půdního fondu. V takovém případě bude termín zahájení 
nezemědělského využívání zemědělské půdy písemně oznámen nejméně 15 dní předem Odboru 
životního prostředí Městského úřadu Chrudim. 

b) Pokud stavbou dojde k odnětí zemědělské půdy k nezemědělským účelům po dobu delší než 
jeden rok, bude požádáno o souhlas s odnětím půdy ze zemědělského půdního fondu podle 
§ 9 zákona č. 334/1992 Sb., v aktuálním znění. 

13. Budou dodrženy podmínky dotčeného orgánu státní správy v oblasti odpadového hospodářství – 
Městský úřad Chrudim, Odbor životního prostředí, oddělení ekologie prostředí: 

a) Vznikající stavební odpady budou tříděny podle jednotlivých druhů a kategorií s ohledem na 
jejich další využitelnost a recyklovatelnost a předány oprávněným osobám přednostně 
k materiálovému využití. 

b) K závěrečné kontrolní prohlídce stavby budou předloženy doklady o předání vzniklých 
stavebních odpadů (zejména případně vzniklých odpadů ze zpevněných ploch, přebytečné 
výkopové zeminy) oprávněným osobám v souladu se zákonem č. 185/201 Sb., o odpadech a 
o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Čestné prohlášení není 
dostačující. 

14. Budou dodrženy podmínky orgánu státní památkové péče - Městský úřad Chrudim, Odbor školství, 
kultury, sportu a památkové péče 

a) Vzhledem k tomu, že se záměr nachází na území s archeologickými nálezy ve smyslu zákona 
č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů, je stavebník povinen již 
od doby přípravy stavby oznámit svůj záměr Archeologickému ústavu a umožnit jemu nebo 
oprávněné organizaci provést na dotčeném území záchranný archeologický výzkum. 

15. Budou dodrženy podmínky společnosti Vodovody a kanalizace Havlíčkův Brod, a.s. (dále jen 
„VAK HB“): 

a) Před zahájením stavby zajistí zhotovitel stavby na základě objednávky vytýčení stávajících 
inženýrských sítí ve správě VAK HB (kontakt p. Bárta, p. Veselý tel. 603 500 099, mail: 
hledaciakhb.cz). 

b) Při návrhu a provádění požadujeme při křížení a souběhu s jinými inženýrskými sítěmi dodržet 
předepsané odstupové vzdálenosti dle ČSN 73 6005 - Prostorové uspořádání sítí technického 
vybavení. 
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c) Stavba bude prováděna v součinnosti s pracovníky VAK HB. Postup stavebních prací a způsob 
napojení na vodovod v Kněžicích bude v dostatečném předstihu upřesněn se zástupcem 
VAK HB (kontaktní osoby Ing. Pešout - tel. 737 265 545, p. Hnilička - tel. 603 500 090). 

d) Stavbu, zejména montáž potrubí, tvarovek a armatur musí provádět firma s patřičným 
oprávněním. Všechny náklady související s napojením na vodovod v Kněžicích, včetně nákladů 
spojených s případnou odstávkou vodovodního řadu uhradí investor stavby. 

e) Jako materiál nového vodovodu bude použito potrubí dvouvrstvé PE 100 RC, SDR 11, typ 2 - 
barva modrá, certifikované dle PAS 1075. Pro změny směru na trase potrubí budou použity 
univerzální oblouky z materiálu PE 100 RC. Potrubí vodovodu bude uloženo bezpečně 
v nezámrzné hloubce do pískového lože tl. 100 mm, obsyp potrubí pískem nebo prosívkou bude 
proveden min. 300 mm nad vrchol potrubí. Nad potrubím (300 mm nad horním lícem) bude 
uložena výstražná fólie (bílá nebo modrá). Na potrubí vodovodu bude uložen signalizační vodič 
měděný plný minimálního průřezu CY 6 mm2. Konce vodiče budou vytaženy do vodoměrných 
šachet a do poklopů armatur (tam, kde je v jednom místě poklop šoupátkový i hydrantový, tak 
bude vodič vyveden přednostně do hydrantového poklopu). Před předáním stavby bude 
provedeno vyzkoušení funkčnosti a úplnosti signalizačních vodičů. 

f) Nová armaturní šachta v Knežicích bude provedena s vyspádovaným dnem směrem k odpadu ze 
šachty nebo čerpací jímky v podlaze šachty. U vstupu do šachty bude osazen orientační 
nerezový sloupek s madlem (konec sloupku - 20 cm - bude opatřen modrou barvou). V šachtě 
bude osazen nerezový žebřík s protiskluzovými stupadly. Poklop do šachty bude s rozměrem 
700×700 mm, nerezový s ventilační hlavicí, zateplený, uzamykatelný s krytem zámku. 

g) Ve vodoměrné šachtě bude do vodoměrné soustavy zahrnut filtr s vrchním čištěním síta, 
redukční ventil tlaku a sdružený vodoměr. Dále bude soustava obsahovat příruby, šoupata, 
montážní vložku, redukce a TP kusy. Redukční ventil bude osazen dle standardů VAK HB 
(typ CLA-VAL, NG1E-94-01/KCOS/LFS DN 50/ON 10-16). 

h) V šachtě bude osazen sdružený vodoměr DN 50 dle standardů VAK HB. Před a za vodoměrem 
dodrženy uklidňovací délky (před min. 5×DN, za min. 3×DN). Sdružený vodoměr dodá a osadí 
VAK HB na náklady investora stavby. Vodoměr bude vybaven 2 ks zařízení s odečtovou hlavou 
s bateriovým napájením pro dálkový přenos stavu vodoměru dle standardů VAK HB (kontakt: 
p. Pavlas - tel. 602 428 533, p. Straka - tel. 602 428 534). 

i) Po dokončení vodovodu bude VAK HB předáno CD se zaměřením skutečného provedení 
v souřadnicích JTSK programem Microstation ve formátu DGN dle aktuální směrnice 
GIS VAK HB. Zaměření bude provedeno 2×, tj. ihned po montáži potrubí před obsypem a 
zásypem (zaměření potrubí, zaměření každého spoje, armatur a tvarovek). Druhé zaměření bude 
provedeno po konečných terénních úpravách (vršky armatur - poklopy). 

j) Před zahájením stavby úseku vodovodu km 0,000-0,019 a vodoměrné šachty v Kněžicích musí 
být veškerý použitý materiál předložen VAK HB k odsouhlasení. 

k) Všechny další stupně projektové dokumentace budou v konceptu konzultovány a následně 
předloženy VAK HB k odsouhlasení. Jakákoliv změna oproti předložené dokumentaci s námi 
bude předem konzultována. 

16. Budou dodrženy podmínky společnosti ČEZ Distribuce, a. s.: 

a) Vodovod bude vzdálen minimálně 3 metry od podpěrného bodu vedení NN a 5 metrů 
od podpěrného bodu vedení VVN. 

17. V souladu s § 119 odst. 1 písm. a) stavebního zákona lze stavbu veřejné infrastruktury, v tomto 
případě vodního díla - vodovodního řadu včetně vodoměrné šachty, kontrolní armaturní šachty a 
odběrného místa, užívat pouze na základě kolaudačního souhlasu nebo kolaudačního rozhodnutí. 
Užívání staveb vodovodních přípojek a oplocení kolem odběrného místa nevyžaduje v souladu 
s § 119 odst. 1 stavebního zákona vydání kolaudačního souhlasu nebo kolaudačního rozhodnutí. 

18. K žádosti o kolaudační souhlas případně kolaudační rozhodnutí stavebník mimo jiné doloží protokol 
o převzetí dotčených inženýrských sítí jejich správci. 
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Odůvodnění: 

Dne 2. 10. 2020 podala 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 žádost o vydání společného povolení k výše uvedenému souboru staveb.  

Podle § 94j stavebního zákona jde o společné územní a stavební řízení, a to pro soubor staveb. 
Vodoprávní úřad je dle § 94j odst. 1 a 2 stavebního zákona stavebním úřadem příslušným k vydání 
společného povolení pro soubor staveb. Předmětem povolení je soubor staveb ve smyslu § 2 odst. 8 
stavebního zákona. 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. 

Vzhledem k tomu, že byly nedostatky v podání, bylo řízení přerušeno a stavebník byl vyzván k jejich 
odstranění. Stavebník nedostatky žádosti odstranil. 

Žádost byla doložena všemi povinnými doklady podle vyhlášky č. 183/2018 Sb., o náležitostech 
rozhodnutí a dalších opatření vodoprávního úřadu a o dokladech předkládaných vodoprávnímu úřadu, 
stavebního zákona, vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, ve znění 
pozdějších předpisů a vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního 
opatření a stavebního řádu, ve znění pozdějších předpisů. 

Projektovou dokumentaci souboru staveb pro společné územní a stavební řízení vypravovala 
v srpnu 2020 Ing. Eliška Schreinerová, BIOANALYTIKA, s.r.o., Chrudim, autorizoval Ing. Daniel 
Kotaška, autorizovaný inženýr pro technologická zařízení staveb a pro vodohospodářské stavby, ČKAIT - 
0700680. 

K předmětnému souboru staveb vydal orgán územního plánování Městský úřad Chrudim, Odbor 
územního plánování a regionálního rozvoje, oddělení územního plánování závazné stanovisko podle 
§ 96b stavebního zákona, a to pod č. j. CR 049039/2020 ÚPR/HK ze dne 21. 9. 2020. Závazné stanovisko 
je souhlasné, bez podmínek. Záměr je přípustný. 

Ke stavbám vodovodních přípojek a oplocení kolem odběrného místa, jako ke stavbám vedlejším, vydal 
obecný stavební úřad Městský úřad v Ronově nad Doubravou, jako stavební úřad příslušný k umístění a 
povolení těchto staveb, závazné stanovisko podle § 94j odst. 2 stavebního zákona 
č. j. 1637/2020/MěR/Stú/2 ze dne 7. 12. 2020. Závazné stanovisko je souhlasné, bez podmínek. 

Vyjádření účastníků řízení, stanoviska dotčených orgánů, odborná posouzení, znalecké posudky: 
- Městský úřad Chrudim, Odbor dopravy - souhlasné stanovisko silničního správního úřadu 

č. j. CR 003811/2021 ODP/Pe ze dne 19. 1. 2021 
- Městský úřad Chrudim, Odbor životního prostředí - souhrnné stanovisko č. j. CR 049017/2020 

OŽP/Ry ze dne 7. 9. 2020 
- Městský úřad Chrudim, Odbor životního prostředí, oddělení ekologie prostředí - souhlasné závazné 

stanovisko orgánu státní správy v oblasti odpadového hospodářství č. j. CR 050800/2020 OŽP/Fr ze 
dne 3. 9. 2020 

- Městský úřad Chrudim, Odbor životního prostředí, oddělení přírodního prostředí - souhlasné 
stanovisko orgánu ochrany přírody - v rámci souhrnného stanoviska Odboru životního prostředí 
č. j. CR 049017/2020 OŽP/Ry ze dne 7. 9. 2020 a sdělení ze dne 24. 9. 2020 

- Městský úřad Chrudim, Odbor životního prostředí, oddělení přírodního prostředí - souhlasné 
stanovisko orgánu ochrany zemědělského půdního fondu - v rámci souhrnného stanoviska Odboru 
životního prostředí č. j. CR 049017/2020 OŽP/Ry ze dne 7. 9. 2020 

- Městský úřad Chrudim, Odbor školství, kultury, sportu a památkové péče - souhlasné stanovisko 
orgánu státní památkové péče č. j. CR 067177/2020 OŠK/NL ze dne 26. 11. 2020 

- Hasičský záchranný sbor Pardubického kraje, Územní odbor Chrudim - souhlasné závazné stanovisko 
orgánu státní správy na úseku požární ochrany č. j. HSPA-15-171/2020 ze dne 1. 12. 2020 

- Městský úřad v Ronově nad Doubravou - souhlasné sdělení obecného stavebního úřadu ze dne 18. 11. 
2020 

- Krajská hygienická stanice Pardubického kraje se sídlem v Pardubicích - souhlasné závazné 
stanovisko orgánu ochrany veřejného zdraví č. j. KHSPA 17199/2020/HOK-CR ze dne 28. 8. 2020 

- Obecní úřad Biskupice - souhlasné stanovisko silničního správního úřadu ze dne 8. 12. 2020 
- Obecní úřad Kněžice - souhlasné stanovisko silničního správního úřadu č. j. KNE-295/2020 ze dne 

7. 12. 2020 
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- Povodí Labe, státní podnik - souhlasné stanovisko správce povodí č. j. PLa/2020/037514 ze dne 9. 9. 
2020 

- Ministerstvo obrany ČR, Sekce nakládání s majetkem, odbor ochrany územních zájmů - souhlasné 
stanovisko orgánu obrany státu ze dne 1. 2. 2021 (telefonické projednání) 

- Vodárenská společnost Chrudim, a.s. - vyjádření č. j. O20070127907 ze dne 9. 9. 2020 
- Vodovody a kanalizace Havlíčkův Brod, a.s. - vyjádření zn. 000681/210/20/Jn ze dne 12. 9. 2020 
- GridServices, s.r.o. - vyjádření zn. 5002146277 ze dne 14. 5. 2020 
- ČEZ Distribuce, a. s. - vyjádření zn. 0101313898 ze dne 21. 5. 2020, vyjádření zn. 1110323818 ze dne 

27. 8. 2020 a souhlas s umístěním stavby a s prováděním činnosti v ochranném pásmu elektrického 
zařízení zn. 1110316423 ze dne 27. 8. 2020 

- ČEZ ICT Services, a. s. - sdělení zn. 0700213007 ze dne 21. 5. 2020 
- Telco Pro Services, a. s. - sdělení zn. 0201072871 ze dne 21. 5. 2020 
- MERO ČR, a. s. - vyjádření č. j. 2020/05/16959 ze dne 14. 5. 2020 
- CETIN a.s. - vyjádření č. j. 736688/20 ze dne 27. 8. 2020 

Byla předložena plná moc pro zastupování stavebníka zmocněncem. 

Byly předloženy souhlasy vlastníků dotčených pozemků ve smyslu § 184a stavebního zákona. 

Byla předložena smlouva ve smyslu § 94l odst. 2 písm. d) stavebního zákona mezi stavebníkem a 
vlastníkem veřejné infrastruktury, na kterou se bude nová stavba napojovat. Jedná se o smlouvu ze dne 
17. 12. 2020 uzavřenou mezi obcí Biskupice a společností Vodovody a kanalizace Havlíčkův brod, a.s., 
IČO 48173002. 

Vodoprávní úřad oznámil zahájení řízení známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům. Týmž 
opatřením oznámil účastníkům řízení, že upouští od ohledání na místě i ústního jednání, že shromáždil 
podklady k rozhodnutí ve věci a určil lhůtu, do kdy mohou dotčené orgány uplatnit závazná stanoviska 
a účastníci řízení své námitky, popřípadě důkazy, a to 15 dnů od doručení oznámení o zahájení řízení. Ke 
dni vydání tohoto rozhodnutí vodoprávní úřad žádné námitky účastníků řízení neobdržel. 

Vodoprávní úřad upustil od ohledání na místě a od ústního jednání, neboť jsou mu dobře známy poměry 
staveniště, žádost poskytuje dostatečný podklad pro posouzení stavebního záměru a stanovení podmínek 
k jeho provádění. Pro lokalitu stavby byl schválen územní plán. Stavební záměr je v souladu s platným 
územním plánem. 

Posouzení vodoprávního úřadu: 

Vodoprávní úřad v provedeném řízení přezkoumal předloženou žádost z hledisek uvedených 
v ustanoveních vodního zákona a stavebního zákona, projednal ji s účastníky řízení a s dotčenými orgány 
a zjistil, že jejím uskutečněním nebo užíváním nejsou ohroženy zájmy chráněné zákony a zvláštními 
předpisy. Při přezkoumání žádosti, projednání věci s účastníky řízení a na základě shromážděných právně 
významných skutečností nebyly shledány důvody bránící vydání povolení. 

Dále vodoprávní úřad posoudil záměr z hlediska zájmů daných § 23a vodního zákona, platným Národním 
plánem povodí Labe a Plánem dílčího povodí Horního a středního Labe, a dospěl k závěru, že je možný, 
protože lze předpokládat, že záměrem nedojde ke zhoršení chemického stavu a ekologického 
stavu/potenciálu dotčených útvarů povrchových vod a chemického stavu a kvantitativního stavu útvarů 
podzemních vod, a že nebude znemožněno dosažení dobrého stavu/potenciálu. 

Záměr je v souladu s Plánem rozvoje vodovodů a kanalizací Pardubického kraje. 

Vodoprávní úřad vydal v roce 2006 stavební povolení na stavbu Vodovod Biskupice, která řeší 
zásobování Biskupic z obce Kněžice. Stavební povolení bylo v roce 2008 prodlouženo. Více informací 
vodoprávní úřad ve svém archívu nemá. Nebylo jasné, zda byla tato stavba dokončena nebo zda byla 
vůbec zahájena. Jedná se o stavbu přibližně stejného rozsahu jako je předmětný soubor staveb. K tomu 
obec Biskupice dne 8. 12. 2020 písemně sdělila, že stavba nebyla realizována a realizovat se již nebude, 
neboť obec nebyla úspěšná v žádosti o dotaci na uvedený projekt. Stavební povolení již tedy není platné. 
Vodoprávní úřad proto může vydat společné povolení pro předmětný soubor staveb. 

Podmínky dotčených orgánů a správců technické infrastruktury jsou součástí projektové dokumentace 
nebo byly zahrnuty do podmínek tohoto rozhodnutí. Výjimkou jsou zákonné povinnosti, o kterých není 
vodoprávní úřad oprávněn rozhodovat.  

V souladu s § 119 odst. 1 písm. a) stavebního zákona lze stavbu veřejné infrastruktury, v tomto případě 
vodního díla - vodovodního řadu včetně vodoměrné šachty, kontrolní armaturní šachty a odběrného místa, 
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užívat pouze na základě kolaudačního souhlasu nebo kolaudačního rozhodnutí. Užívání staveb 
vodovodních přípojek a oplocení kolem odběrného místa nevyžaduje v souladu s § 119 odst. 1 stavebního 
zákona vydání kolaudačního souhlasu nebo kolaudačního rozhodnutí. 

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 

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 
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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 

Na základě výše uvedených skutečností vodoprávní úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výrokové části tohoto 
rozhodnutí. 

Informace pro stavebníka: 

Provádět stavbu může jako zhotovitel jen stavební podnikatel, který při její realizaci zabezpečí odborné 
vedení provádění stavby stavbyvedoucím (autorizovanou osobou v příslušné oblasti vodního 
hospodářství). Při provádění stavby musí být veden stavební deník. 

Vodoprávní úřad po dni nabytí právní moci stavebního povolení zašle stavebníkovi jedno vyhotovení 
ověřené projektové dokumentace a štítek obsahující identifikační údaje o povolené stavbě.  

Stavebník je povinen štítek před zahájením stavby umístit na viditelném místě u vstupu na staveniště 
a ponechat jej tam až do dokončení stavby. 

Stavba nesmí být zahájena, dokud stavební povolení nenabude právní moci. Stavební povolení pozbývá 
platnosti, jestliže stavba nebyla zahájena do 2 let ode dne, kdy nabylo právní moci. 

Podle § 8 odst. 3 zákona o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů 
(zákon o vodovodech a kanalizacích), ve znění pozdějších předpisů vlastníci vodovodů nebo kanalizací 
provozně souvisejících, popřípadě jejich částí provozně souvisejících, upraví svá vzájemná práva a 
povinnosti písemnou dohodou tak, aby bylo zajištěno kvalitní a plynulé provozování vodovodu nebo 
kanalizace. Tato dohoda je podmínkou kolaudačního souhlasu podle stavebního zákona. 

Podle § 11 odst. 2 zákona o vodovodech a kanalizacích nesmí být potrubí vodovodu pro veřejnou potřebu 
včetně jeho přípojek a na ně napojených vnitřních rozvodů propojeno s vodovodním potrubím z jiného 
zdroje vody, než je vodovod pro veřejnou potřebu. 

Poučení účastníků: 

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu 
Pardubického kraje, podáním u zdejšího správního orgánu. Podle § 85 odst. 1 správního řádu má odvolání 
proti rozhodnutí odkladný účinek. 

Rozhodnutí je účastníkům podle § 27 odst. 1 správního řádu oznámeno doručením stejnopisu do vlastních 
rukou. 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. Do 
běhu lhůt se nezapočítává den, kdy došlo ke skutečnosti určující počátek lhůty. 

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. 

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

 
 
 

otisk úředního razítka 
 
 
 

Ing. Ivo Rychnovský 
vedoucí Odboru životního prostředí 
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Toto rozhodnutí musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů. 
 
 
Vyvěšeno dne: ..............................   Sejmuto dne: .................................... 
 
 
Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí rozhodnutí. 

Poplatek: 

Správní poplatek podle položky 18 odst. 1 písm. h) a podle položky 17 odst. 1 písm. e) zákona 
č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích ve znění pozdějších předpisů, v celkové výši 4 000 Kč byl 
zaplacen dne 25. 1. 2021. 

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 
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 

 

 



Č. j. CR 004951/2021 OŽP/Ge - 0474 

 

str. 11/11 

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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