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MĚSTSKÝ  ÚŘAD  V RONOVĚ  NAD  DOUBRAVOU 
stavební úřad 

Chittussiho nám. 150, 538 42 Ronov nad Doubravou 

 
Č.j.:                                        112/2021/MěR/Stú/2 

Vyřizuje:                                Sýkorová  

Tel/Mob:                                469 690 144 / 608 725 144 

E-mail:                                   jana.sykorova@ronovnd.cz 

V Ronově nad Doubravou dne: 12. 2. 2021 

OBEC Biskupice, Biskupice 27, 538 43 Třemošnice, IČO: 15054241 

 

 

VEŘEJNÁ  VYHLÁŠKA 

 

OZNÁMENÍ   

ZAHÁJENÍ ÚZEMNÍHO  ŘÍZENÍ  A  POZVÁNÍ  K  ÚSTNÍMU  

JEDNÁNÍ  

 
OBEC Biskupice, Biskupice 27, 538 43 Třemošnice, IČO: 15054241 

 (dále jen „žadatel“) podala prostřednictvím společnosti s ručením omezeným Vodní zdroje 

Ekomonitor, Píšťovy 820, 537 01 Chrudim II, která žadatele zastupuje na základě plné moci 

k zastupování ze dne 17. 9. 2020, dne 25. 1. 2021 žádost o vydání územního rozhodnutí o 

umístění  stavby:  „Biskupice – vodovodní řady“. 

Městský úřad Ronov nad Doubravou, stavební úřad, jako stavební úřad příslušný podle § 13 

písm. e) zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu, ( dále jen „stavební 

zákon“), oznamuje v souladu s ustanovením § 87 odst. 1 stavebního zákona zahájení 

územního  řízení a současně k projednání žádosti nařizuje  ústní jednání na den  

 

19. 3. 2021 (pátek)   v 10,00 hodin 

 

se schůzkou pozvaných v kanceláři zdejšího stavebního úřadu. 

 

Dotčené orgány a  účastníci řízení mohou závazná stanoviska a námitky, popřípadě důkazy 

uplatnit nejpozději při ústním jednání, jinak k nim nebude přihlédnuto. 

Účastníci řízení mohou nahlížet do podkladů rozhodnutí u Městského úřadu Ronov nad 

Doubravou, stavebního úřadu, v následujících dnech: Pondělí a středa 7,00 – 11,00; 12,00 – 

17,00;  v pátek  7,00 – 12,00;  v úterý a ve  čtvrtek po předchozí  telefonické domluvě. 

 

Návrh stavby: 

Navrhovaný vodovod bude sloužit pro zásobování nemovitostí v obci Biskupice pitnou 

vodou. Stavba bude umístěna  pozemcích  st. p. č. 34, p. č. 376/2, 389/2, 389/3; 61/1; 362/1; 

19  v  katastrálním území Biskupice u Ronova nad Doubravou. 

Pitná vody bude odebírána z prostoru u veřejného odběrného místa pomocí odbočky 

z vodovodního přivaděče od obce Kněžice. Na hranici intravilánu obce Biskupice bude 

osazen magnetoinduktivní průtokoměr pro měření dodávané pitné vody. Pitná voda bude dál 

rozvedena po obci za pomoci vodovodních řadu A1; A1-1 a A1-2. Vodovodní potrubní 

systém bude větvený.  

Stavba se člení: 

 Vodovod DN 80   délka 799 m 

 Vodovodní přípojky DN 32  32 ks v celkové délce 126 m 
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Poučení: 

Účastníci  mají právo vyjádřit  v řízení  své stanovisko. 

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

územního plánu  obce Bousov, se nepřihlíží. Účastník řízení ve svých námitkách uvede 

skutečnosti, které zakládají jeho postavení jako účastníka řízení, a důvody podání námitek; 

k námitkám, které nesplňují uvedené požadavky, se nepřihlíží. 

Pověřený zaměstnanec stavebního úřadu je podle § 172 odst. 1 stavebního zákona oprávněn 

při plnění úkolů vstupovat na cizí pozemky, stavby a do staveb s vědomím jejich vlastníků při 

zjišťování  stavu stavby a pozemku nebo opatřování důkazů a dalších podkladů pro vydání 

správního rozhodnutí nebo opatření. 

 

Stavební úřad může podle § 173 odst. 1 stavebního zákona uložit pořádkovou pokutu do  

50 000 Kč tomu, kdo závažným způsobem ztěžuje postup v řízení anebo plnění úkolů podle § 

172 odst. 1 stavebního zákona tím, že znemožňuje oprávněné úřední osobě nebo osobě jí 

přizvané vstup na svůj pozemek nebo stavbu. 

Nechá-li se některý z účastníků zastupovat, předloží jeho zástupce písemnou plnou moc. 
 
Obec uplatňuje v územním řízení námitky k ochraně zájmů obce a zájmů občanů obce. 
Osoba, která je účastníkem řízení podle § 85 odst. 2  písm. a) a b) stavebního zákona, může 
uplatňovat námitky proti projednávanému záměru v rozsahu, jakým je její právo přímo 
dotčeno. Osoba, která je účastníkem řízení podle § 85 odst. 2 písm. c) stavebního zákona, 
může v územním řízení uplatňovat námitky pouze v rozsahu, v jakém je projednávaným 
záměrem dotčen veřejný zájem, jehož ochranou se podle zvláštního právního předpisu 
zabývá. K námitkám, které nesplňují uvedené požadavky, se nepřihlíží. 
 
Protože se jedná o řízení s velkým počtem účastníků, tj. podle ustanovení § 144 odst. 1 
zákona 500/2004 Sb., správní řád. v platném znění, s více než 30 účastníky, je oznámení o  
zahájení územního řízení podle ustanovení § 87 odst. 1 stavebního zákona doručeno 
postupem podle § 144 odst. 6 správního řádu veřejnou vyhláškou. Obci, která je účastníkem 
řízení se dle § 27 odst. 1 správního řádu doručuje jednotlivě. 
 
Písemnost je oznámena doručením stejnopisu písemného vyhotovení do vlastních rukou. 
Lhůta počíná běžet dnem následujícím po doručení nebo nejpozději po uplynutí desátého dne 
ode dne, kdy bylo nedoručené a uložené oznámení  připraveno k vyzvednutí. Za den 
doručení veřejnou vyhláškou se podle ustanovení § 25 odst. 2 správního řádu považuje 15. 
den po jejím vyvěšení na úřední desce příslušných obecních úřadů. Současně s vyvěšením na 
úřední desce je oznámení o zahájení řízení zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový 
přístup. 
 

 

 

 

Jana Sýkorová 

referent stání správy 

 

 

 

 

 

Příloha: 

1x prostá kopie výkresu „Katastrální situační výkres  č. C. 2. 1 

1x prostá kopie výkresu „Katastrální situační výkres  č. C. 2. 2 
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Toto oznámení musí být vyvěšeno  po dobu 15 dnů na úřední desce Městského úřadu 

v Ronově nad Doubravou. 

 

 

 

 

 

Vyvěšeno dne:…………………………….       Sejmuto dne:……………………………… 

 

 

 

 A současně zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup, v souladu s ust. § 26 

odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění 

 

 

 

 

 

Zveřejněno dne…………………………….      Zveřejnění ukončeno dne:………………. 

 

 

 

 

 

Otisk razítka a podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení a jeho 

zveřejnění způsobem umožňujícím dálkový přístup. 

 

 

 

 

Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 15-ti dnů na úřední desce Obecního úřadu 

v Biskupicích, který tímto žádáme o vyvěšení. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rozdělovník: 

Žadatel (§ 85 odst. 1 písm. a) stavebního zákona: doporučeně  datovou schránkou: 
OBEC Biskupice, Biskupice 27, 538 43 Třemošnice, se žádostí o uveřejnění na úřední desce  a dále 

způsobem umožňující dálkový přístup; na základě plné moci se doručí:  

Vodní zdroje Ekomonitor, spol. s r.o.,  Píšťovy  820, 537 01 Chrudim II; IDDS:  3v8a5db 
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Ostatní účastníci řízení podle § 85 odst. 2 písm. a) stavebního zákona (vlastník pozemku nebo 

stavby, na kterých má být požadovaný záměr uskutečněn, není-li sám žadatelem, nebo ten, kdo 

má jiné věcné právo k tomuto pozemku nebo stavbě) (doručí se veřejnou vyhláškou): 

Správa a údržba silnic Pardubického kraje, Oddělení majetkové správy Chrudim, Tovární 

1150, 537 01 Chrudim; IDDS: ffhk8fq 

Dana Kořínková, 1. máje 327, 538 43 Třemošnice 

ČEZ Distribuce a.s., Teplická 874/8, Děčín IV – Podmokly, 405 02 Děčín 2; ISDS: v95uqfy 

Česká telekomunikační infrastruktura, a.s., Olšanská 2681/6, 13000 Praha 3; qa7425t 

Vodárenská společnost Chrudim, a.s., Novoměstská 626, 537 01 Chrudim, IDDS: 3b9gxrh 

 

Ostatní účastníci řízení podle § 85 odst. 2 písm. b) stavebního zákona ( osoby, jejichž 

vlastnické nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám anebo sousedním pozemkům nebo 

stavbám na nich může být územním rozhodnutím přímo dotčeno) vlastníci  následujících 

sousedních pozemků (doručí se veřejnou vyhláškou): 

 

Vlastníci stavební parcely číslo: 

42; 2; 36; 38; 39; 40; 43; 46; 47; 48; 49; 50; 51; 1/1; 1/2; 13; 15; 16; 20/3; 20/4; 23; 24; 25; 

27; 29/1; 29/2; 36; 41; 49; 34; 42; 34; 2; 22/2; 42; 4/2; 7; 8; 10/1; 10/2; 12; 15; 16; 17/1; 19; 

20/3; 20/4; 21; 22/1; 35; 37 v k. ú. Biskupice u Ronova nad Doubravou. 

 

Vlastníci pozemkové parcely číslo: 

61/1; 61/4; 63; 389/3; 398; 54/1; 56; 61/1; 61/3; 359/2; 359/6; 359/15; 361/1; 361/2; 361/3; 

389/2; 389/3; 399; 610; 625; 1/1; 1/2; 1/4; 6/1; 8; 9/3; 10/1; 10/2; 19; 21; 61/1; 61/2; 64/2; 

67/1; 67/3; 67/4; 359/15; 359/17; 359/18; 359/23; 359/40; 359/41; 362/1; 362/4; 362/5; 362/6; 

363/4; 369/1; 376/2; 389/3; 541; 558; 564; 61/4; 63; 361/2; 376/2; 389/2; 57; 58/2; 58/3; 60/3; 

61/2; 61/3; 61/4; 61/5; 61/6; 361/1; 376/2; 389/2; 398; 11; 19; 21; 34/1; 35; 58/1; 58/3; 59; 

61/2; 362/5; 362/6; 371/1; 389/2; 400; 402; 362/1; 389/2; 128/3;  83; 33/4 v k. ú. Biskupice u 

Ronova nad Doubravou. 

 

Dotčené orgány státní správy - doporučeně datovou schránkou: 

Městský úřad Chrudim, Odbor územního plánování a regionálního rozvoje, oddělení 

územního plánování,  Pardubická 67, 537 16 Chrudim; IDDS: 3y8b2pi 

Městský úřad Chrudim, OŽP, oddělení vodního hospodářství, Pardubická 67, 537 16 

Chrudim; IDDS: 3y8b2pi 

Městský úřad Chrudim, Odbor životního prostředí, oddělení ekologie prostředí, Pardubická 

67, 537 16 Chrudim; IDDS: 3y8b2pi 

Městský úřad Chrudim, Odbor životního prostředí, oddělení přírodního prostředí, Pardubická 

67, 537 16 Chrudim; IDDS: 3y8b2pi 

Městský úřad Chrudim, Odbor školství, kultury a památkové péče,  Pardubická 67, 537 16 

Chrudim; ISDS: 3y8b2pi 

Městský úřad Chrudim, Odbor dopravy,  Pardubická 67, 537 16 Chrudim; IDDS: 3y8b2pi 

Povodí Labe, s. p., Víta Nejedlého 951, 500 03 Hradec Králové, IDDS: dbyt8g2 

Krajské ředitelství Policie Pardubického kraje, Územní odbor Chrudim, Dopravní inspektorát,  

Všehrdovo náměstí 46, 537 20 Chrudim; IDDS: ndihp32 

Hasičský záchranný sbor Pardubického kraje, Územní pracoviště Chrudim, Topolská 569, 

537 01 Chrudim, IDDS: 48taa69 

Krajská hygienická stanice Pardubického kraje se sídlem v Pardubicích, územní pracoviště 

Chrudim, Čáslavská 1146, 537 01 Chrudim; IDDS: 23wai86 
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