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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/4 

Vyřizuje:                                Sýkorová  
Tel/Mob:                                469 690 144 / 608 725 144 

E-mail:                                   jana.sykorova@ronovnd.cz 

V Ronově nad Doubravou dne: 1. 4. 2021 

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

 

VEŘEJNÁ  VYHLÁŠKA 

 

ROZHODNUTÍ  O  UMÍSTĚNÍ  STAVBY 
 

 

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

(dále jen „žadatel“) podala dne 25. 1. 2021 prostřednictvím společnosti s ručením omezeným Vodní 
zdroje Ekomonitor, se sídlem Píšťovy 820, 537 01 Chrudim II, která žadatele zastupuje na základě 
plné moci k zastupování ze dne 17. 9. 2020, 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, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 
„stavební zákon“), posoudil žádost podle § 76 a dále podle § 79 stavebního zákona a na základě tohoto 
posouzení:  
 

I.  Vydává  podle § 92 odst. 1 stavebního zákona a § 9 prováděcí vyhlášky č. 503/2006 Sb., o 

     podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření  
 

 

rozhodnutí o umístění stavby: 
 

„Biskupice – vodovodní řady“. 
na pozemcích st. p. č. 34, p. č. 61/4, 63; 376/2, 389/2, 389/3; 61/1; 362/1; 19 v katastrálním 
území Biskupice u Ronova nad Doubravou. 
 

 
Návrh stavby: 
Navrhovaný vodovod bude sloužit pro zásobování nemovitostí v obci Biskupice pitnou vodou. Stavba 

bude umístěna na pozemcích st. p. č. 34, p. č. 614/4; 63; 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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II. Stanoví podmínky pro umístění a projektovou přípravu stavby: 

 

1.  Stavba bude umístěna v souladu s výkresy č. C. 2.1 a C. 2.2 „KOORDINAČNÍ SITUAČNÍ 
VÝKRES“ (M: 1:1000), ověřeným stavebním úřadem, který obsahuje výkres současného stavu 
území na podkladu katastrální mapy se zakreslením stavebních pozemků, s požadovaným 
umístěním stavby, s vyznačením vazeb a vlivů na okolí, hranic pozemků a staveb na nich, které 
vypracoval Bc. Václav Sodomka, autorizoval Ing. Daniel Kotaška, autorizovaný inženýr pro stavby 
vodního hospodářství a krajinného inženýrství,  ČKAIT  0700680. Případné změny v umístění 
jednotlivých částí stavby musí být projednány se stavebním úřadem v Ronově nad Doubravou v 
novém řízení. 

2. Projektová dokumentace stavby k žádosti o vydání stavebního povolení musí obsahovat náležitosti 
podle vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb. 

3. Úpravy podzemních i nadzemních vedení (křížení, souběhy, přeložky) budou projednány a 

odsouhlaseny s jejich vlastníky a správci, stávající poloha inž. sítí bude předem vytýčena a při 
provádění prací nesmí dojít k jejich poškození. V zájmovém prostoru stavby se nacházejí stávající 
inž. sítě – energetické zařízení (ČEZ Distribuce, a.s., vyjádření ze dne 7. 10. 2020 zn. 1110729542; 

souhlas ze dne 7. 10. 2020 pod zn. 1110712722; sdělení ze dne 8. 1. 2021 pod zn.: 0101439945); 

síť elektronických komunikací (CETIN a.s., vyjádření ze dne 6. 1. 2021 pod č.j.: 504549/21). Je 

nutno dodržet vzájemné ochranné vzdálenosti mezi jednotlivými vedeními, dodržovat předpisy pro 
práci v ochranných pásmech podzemních vedení a budou respektovány požadavky uvedené ve 
vyjádřeních jednotlivých správců a majitelů sítí, kteří PD odsouhlasili. 

4.  Při zpracování PD k žádosti o stavební povolení musí být dodrženy podmínky stanovené Správou a 
údržbou silnic Pardubického kraje, Oddělení majetkové správy Chrudim, Tovární 1150, 537 01 

Chrudim v souhlasu ke zvláštnímu užívání silnice – uložení inženýrských sítí  - vydaném dne  
24. 11. 2020 pod zn.: SUSPk/14784/2020. 

5.  Při zpracování PD k žádosti o stavební povolení musí být dodrženy podmínky stanoviska 
Městského úřadu Chrudim, Odboru dopravy, oddělení dopravy a komunikací, Pardubická 67, 
Chrudim ze dne 6. 1. 2021 pod č.j.: CR 000725/2021 ODP/Pe: 
 Do stávajícího dopravního prostoru silnice nebude osazena a ani do něho nebude zasahovat žádná 

část staveb, zařízení nebo jiná překážka (rozvodné skříně, pilířky, poklopy šachet apod.). 
 Vodovodní řad a vodovodní přípojky budou uloženy v trase dle přílohy. 
 Uložení vodovodního řadu a vodovodních přípojek v tělese silnice (včetně jejích součástí – viz 

zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, v platném znění) bude provedeno dle platných 
předpisů a takovým způsobem, aby nedošlo k narušení stability konstrukce o pozemní 
komunikace. 

 Umístění vodovodního řadu a vodovodních přípojek v silničním pozemku, na něm nebo na 

mostním objektu [zvláštní užívání silnice dle § 25 odst. 6 písm. d) zákona č. 13/1997 Sb., o 
pozemních komunikacích] bude povoleno rozhodnutím našeho odboru před povolením stavby 
příslušným stavebním úřadem.  O povolení zvláštního užívání silnice požádá investor stavby 

v dostatečném předstihu (k tomuto doložit souhlasné písemné vyjádření Správy a údržby silnic 
Pardubického kraje). 

 Stavebně technické podmínky pro uvedení silnice po zvláštním užívání do požadovaného stavu 
projednat samostatně s majetkovým správcem silnic – Správa a údržba silnic Pardubického 
kraje. Tyto podmínky budou stanoveny i ve vydaném rozhodnutí na zvláštní užívání silnice. 

 Zvláštní užívání silnic dle ustanovení § 25 odst. 6 písm. c) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních 
komunikacích (např. provádění stavebních prací, překopů, protlaků, umísťování věcí nebo 
materiálů) a omezení provozu na silnicích 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 (k tomuto doložit podmínky zvláštního užívání do SÚS 
Pardubického kraje). 

 Stavbu vodovodu nutno koordinovat s výstavbou vodovodních přípojek k jednotlivým 
nemovitostem tak, aby bylo možno provést obnovu krytu vozovky v celé šíři zásahu (dle 
požadavků správce silnice). 

 V zimním období, tj. v době od 1. listopadu do 31. března následujícího roku, bude zvláštní 
užívání silnic povoleno pouze ve výjimečných případech. 
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 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. 

 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. 
 

Současně jako příslušný úřad dle ustanovení § 124 odst. 6 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na 
pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, ve věcech 
místní a přechodné úpravy provozu (užití dopravního značení a dopravního zařízení – dále jen “DZ“) 
na silnicích II. a III. třídy, místních komunikacích a veřejně přístupných účelových komunikacích ve 
správním obvodu města Chrudim s rozšířenou působností, k tomuto záměru uvádíme: 
 

 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). 

 Dále budou provedena další bezpečností 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 a na pozemních komunikacích). 

 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. 

6. Při zpracování PD k žádosti o stavební povolení musí být dodrženy podmínky závazného stanoviska 

Městského úřadu Chrudim, Odboru životního prostředí, Pardubická 67, Chrudim ze dne 2. 10. 
2020 pod č. j.: CR 057314/2020  OŽP/Ml: 
 Výkopová zemina bude využita pouze k terénním úpravám v rámci stavby, přebytečná zemina 

bude předána pouze oprávněné osobě ze zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších 
předpisů. Využití výkopové zeminy na jiných pozemcích, než jsou uvedeny v projektu, je možné 
pouze v případě dodržení vyhl. č. 294/2005 Sb., o podmínkách ukládání odpadů na skládky…. 

 Odpad ze živičných povrchů komunikací bude přednostně předán k recyklaci (např. spol. M-

Silnice a.s., obalovna Topol). 

 Dodavatel stavby předá veškeré doklady o likvidaci všech stavebních odpadů stavebníkovi. Ke 
kontrolní prohlídce stavby (závěrečné) budou na MěÚ Chrudim, OŽP předloženy doklady o 

předání vzniklých stavebních odpadů oprávněným osobám v souladu se zákonem č. 185/2001 S., o 
odpadech a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů / např. na řízenou skládku, do 
sběrného dvora, odpadové svozové firmě apod.). Čestné prohlášen není dostačující, dokladem. 

7. Stavba vodovodního řadu je vodním dílem, proto stavebník po nabytí právní moci tohoto 

rozhodnutí, musí požádat o vydání stavebního povolení Městský úřad Chrudim, Odbor 

životního prostředí, oddělení vodního hospodářství. 
8. Vodovodní přípojky a jejich části jsou stavbou v působnosti stavebního úřadu v Ronově nad 

Doubravou  
9. Dle ustanovení § 15 stavebního zákona bude stavební povolení vydáno jen se souhlasem obecného 

stavebního úřadu příslušného k vydání územního rozhodnutí. O vydání tohoto souhlasu stavebník 
požádá stavební úřad v Ronově nad Doubravou. 

 

Účastník řízení, na nějž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu: 
OBEC Biskupice, Biskupice 27, 538 43 Třemošnice, IČO: 15054241 
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Odůvodnění: 
OBEC Biskupice, Biskupice 27, 538 43 Třemošnice, IČO: 15054241 (dále jen „žadatel“) podala 
dne 25. 1. 2021 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, žádost o vydání územního rozhodnutí o umístění stavby:  „Biskupice – vodovodní řady“. 

Žádost byla doložena dokumentací pro vydání územního rozhodnutí, kterou vypracoval Bc. Václav 
Sodomka, autorizoval Ing. Daniel Kotaška, autorizovaný inženýr pro stavby vodního hospodářství, a 
krajinného inženýrství. ČKAIT: 0700680 a těmito doklady: 
Vodárenská společnost Chrudim, a.s., Novoměstská 626, 538 01 Chrudim, vyjádření ze dne 12. 2. 

2021 pod č.j.: 021070140495 

Městský úřad Chrudim, Odbor životního prostředí, Pardubická 67, 537 01 Chrudim, stanovisko ze 
dne 12. 10. 2020  pod č.j.: CR  054659/2020/OŽP/ Ry  

Městský úřad Chrudim, Odbor územního plánování a regionálního rozvoje, Oddělení územního 
plánování, Pardubická 67, 537 01 Chrudim, závazné stanovisko ze dne 9. 10. 2020 pod č. j.:  
CR 054657/20120 ÚPR/HK 

Městský úřad Chrudim, Odbor životního prostředí, oddělení ekologie prostředí, Pardubická 67,  
537 01 Chrudim, závazné stanovisko ze dne 2. 10. 2020 pod č. j.: CR  057314/2020 OŽP/Ml 

Městský úřad Chrudim, Odbor životního prostředí, oddělení přírodního prostředí, Pardubická 67,  
537 01 Chrudim, závazné stanovisko ze dne 18. 11. 2020 pod č. j.: CR  064305/2020 OŽP/Št 

Městský úřad Chrudim, Odbor dopravy, Pardubická 67, 537 01 Chrudim, stanovisko ze dne  
6. 1. 2021 pod č.j.: CR 0000725/2021 ODP/Pe 

Povodí Labe, státní podnik, Víta Nejedlého 951/8, 500 03 Hradec Králové, stanovisko správce 
povodí ze dne 24. 9. 2020 pod č.j.: PLa/2020/041711 

Krajská hygienická stanice Pardubického kraje se sídlem v Pardubicích, územní pracoviště Chrudim, 
závazné stanovisko ze dne 22. 9. 2020 pod č.j.: KHSPA 19859/2020/HOK-CR 

Správa a údržba silnic Pk, Oddělení majetkové správy Chrudim, Tovární 1150, 537 01 Chrudim, 
souhlas ke zvláštnímu užívání silnice ze dne 24. 11. 2020 pod zn.: SÚSPk/14784/2020 

Telco Pro Services, a.s, Duhová 1531/3, 140 53 Praha 4, sdělení ze dne 8. 1. 2021 pod zn.: 
0201173919 

ČEZ ICT Services, a.s., Duhová 1531/3, 140 53 Praha 4, sdělení ze dne 8. 1. 2021 pod zn.: 
0700313519 

ČEZ Distribuce, a.s, Teplická 874/8, Děčín IV – Podmokly, sdělení ze dne 8. 1. 2021 pod zn.: 
0101439945 

ČEZ Distribuce, a.s, Teplická 874/8, Děčín IV – Podmokly, souhlas s umístěním stavby v ochranném 
pásmu elektrického zařízení ze dne 7. 10. 2020 pod zn.: 1110712722 

GasNet Služby, s.r.o., Plynárenská 499/1, 657 02 Brno, sdělení ze dne 11. 1. 2021 pod č. j.: 
5002288907 

CETIN a.s., Českomoravská 2510/19 , 190 00 Praha 9 Libeň, vyjádření ze dne 6. 1. 2021 pod č. j.: 
504549/21 

Plná moc k zastupování stavebníka ze dne 17. 9. 2020 

 

V řízení bylo zkoumáno, zda mohou být přímo dotčena vlastnická nebo jiná práva vlastníků pozemků 
a staveb na nich, včetně pozemků sousedních a staveb na nich. Na základě výsledku byl stanoven 
okruh účastníků řízení ve smyslu § 85 stavebního zákona. Za účastníky územního řízení byli vedle 

stavebníka, obce, vlastníků stavbou přímo dotčených pozemků a dotčených správců inženýrských sítí 
stanoveni také někteří vlastníci pozemků, které mají společnou hranici se stavbou přímo dotčenými 
pozemky a dle názoru stavebního úřadu by mohla být dotčena jejich práva, která vyplývají z 
vlastnictví sousední nemovitosti. 
Stavební úřad v oznámení o zahájení řízení uvedl pouze pozemky, které byly uvedeny v žádosti o 

vydání územního rozhodnutí. Po detailnějším seznámení se s předloženou projektovou dokumentací 
dospěl k závěru, že umístěním stavby a její následnou realizaci budou dotčeny i pozemky p. č. 61/4 a 
63, proto jsou uvedeny ve výrokové části tohoto rozhodnutí. 
Stavební úřad po posouzení podkladů žádosti dospěl k závěru, že se jedná o řízení s velkým počtem 

účastníků řízení, a proto veškeré písemnosti v tomto řízení včetně oznámení o jeho zahájení doručuje 

účastníkům řízení v souladu s ustanovením § 144 odst. 6 správního řádu veřejnou vyhláškou. 



5 

 

 

Stavební úřad opatřením ze dne 15. 2. 2021 oznámil podle § 87 odst. 1 stavebního zákona zahájení 
územního řízení známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům.  
Jelikož má obec Biskupice zpracován platný územní plán, oznámení o zahájení územního řízení bylo 
účastníkům územního řízení uvedeným v § 85 odst. 1 písm. a), b) a § 85 odst. 2 písm. a) doručováno 
do vlastních rukou a účastníkům územního řízení uvedeným v § 85 odst. 2 písm. b) veřejnou 
vyhláškou. 
K projednání žádosti současně nařídil na den 24. 3. 2021 ústní jednání, které se konalo v kanceláři 
stavebního úřadu v Ronově nad Doubravou. Tímto opatřením stavební úřad dotčené orgány a 
účastníky řízení upozornil, že závazná stanoviska a námitky, popřípadě důkazy mohou uplatnit 
nejpozději při ústním jednání. O nařízeném jednání byl sepsán protokol. V rámci lhůty k podání 
námitek, tuto možnost využil účastník řízení, Ing. Monika Brejníková, která podala tuto námitku: 
„Vlastním nemovitost, pozemek st. p. č. 42, na kterém je rodinný dům číslo popisné 32, dál pozemek 
p. č. 361/2 a p. č. 398 v Biskupicích. Umístění přípojky k nemovitosti čp. 32 je navrhnuto na 

nevhodném místě, v tomto prostoru je umístěna odpadní jímka, pod povrchem vede telefonní přípojka 

Cetin a přípojka elektrické energie pro mou nemovitost“. 

Stavební úřad se touto námitkou v rámci územního řízení zabýval a dospěl k následujícímu závěru: 
Navržené umístění vodovodních přípojek je pouze orientační. Při samotné realizaci stavby bude 
vlastníkem připojované nemovitosti a realizační firmou vybráno vhodné umístění přípojky tak, aby 

nedošlo ke kolizi se stávajícími stavbami a sítěmi technického vybavení. Skutečné umístění přípojky 
bude po její realizaci zaměřeno ve výkresech skutečného provedení stavby.  
Stavební úřad v provedeném územním řízení přezkoumal předloženou žádost z hledisek uvedených v 
§ 86 a § 90 stavebního zákona, projednal ji s účastníky řízení, s dotčenými orgány a posoudil 
shromážděná stanoviska. 
V provedeném řízení se zabýval předloženou žádostí, zda je umístění navrhované stavby v souladu se 

schválenou územně plánovací dokumentací a zda vyhovuje obecným požadavkům stanoveným 
vyhláškou č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využití území, v platném znění a dospěl 
k závěru, že danou stavbu lze v dané lokalitě umístit. Umístění stavby vyhovuje obecným požadavkům 
na využívání území, jejím umístěním a realizací nedojde k výrazné změně daného území. 
Stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených stanovisek dotčených orgánů státní správy 
vyžadovaných zvláštními předpisy a tato stanoviska a požadavky, které se týkaly umístění stavby a 

projektové přípravy stavby zahrnul  do podmínek rozhodnutí. V některých vyjádřeních či stanoviscích, 
byly obsaženy též podmínky, které se váží nejen k umístění stavby a další projektové přípravě, ale též 
k realizaci stavby. Správní orgán však do rozhodnutí zakotvil i tyto podmínky, aby obsahovou stránku 
vyjádření či stanovisek uvedl jako celek ve všech souvislostech. 
 

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

Dle § 85 odst. 1 písm. a) stavebního zákona a § 27 odst. 1 správního řádu žadatel: 
OBEC Biskupice, Biskupice 27, 538 43 Třemošnice, IČO: 15054241 

 

Dle § 85 odst. 1 písm. b) stavebního zákona a § 27 odst. 2 a 3 správního řádu obec, na jejímž území 
má být požadovaný stavební záměr uskutečněn: 
OBEC Biskupice, Biskupice 27, 538 43 Třemošnice, IČO: 15054241 

 

Dle § 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: 

Dana Kořínková, 1. máje 327, 538 43 Třemošnice  

Pardubický kraj, Komenského náměstí 125, Pardubice-Staré Město, 530 02 Pardubice s právem 
hospodařit: Správa a údržba silnic Pardubického kraje, Oddělení majetkové správy Chrudim, Tovární 
1150, 537 01 Chrudim 

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

CETIN a.s., Českomoravská 2510/19, 190 00 Praha 9 Libeň 

Vodovody a kanalizace Havlíčkův Brod, a.s., Žižkova 832, 580 01 Havlíčkův Brod 
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Dle § 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 – v souladu s ustanovením § 86 odst. 5 stavebního zákona se tito účastníci 
řízení identifikují označením pozemků a staveb evidovaných v katastru nemovitostí a v souladu s § 
144 odst. 2 správního řádu je jim doručováno 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; 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. 
 

V tomto řízení jsou správními orgány: 
Městský úřad Chrudim, Odbor územního plánování a regionálního rozvoje – jako orgán územního 
plánování 
Městský úřad Chrudim, OŽP, oddělení vodního hospodářství – jako orgán ochrany vodního 
hospodářství 
Městský úřad Chrudim, Odbor životního prostředí, oddělení přírodního prostředí – jako orgán státní 
správy lesů 

Městský úřad Chrudim, Odbor životního prostředí, oddělení ekologie prostředí – jako orgán veřejné 

správy v oblasti odpadového hospodářství 
Městský úřad Chrudim, Odbor životního prostředí, oddělení přírodního prostředí – jako orgán ochrany 
přírody 

Městský úřad Chrudim, Odbor dopravy – jako silniční správní úřad 

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

orgán ochrany na úseku ve věcech bezpečnosti a plynulost provozu na pozemních komunikacích  
Hasičský záchranný sbor Pardubického kraje, Územní pracoviště Chrudim – jako orgán státní správy 

na úseku požární ochrany 

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

jako orgán státní správy na úseku ochrany zdraví 
 

Stavební úřad v průběhu řízení neshledal důvody, které by bránily umístění stavby a proto rozhodl tak, 

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

Informace pro stavebníka: 
Stavební úřad stanovil v souladu s § 93 odst. 1 stavebního zákona platnost tohoto rozhodnutí na 3 roky 
ode dne nabytí právní moci. Podmínky rozhodnutí o umístění stavby platí po dobu trvání stavby či 
zařízení, nedošlo-li z povahy věci k jejich konzumaci. 

Stavební úřad po dni nabytí právní moci rozhodnutí předá jedno vyhotovení ověřené dokumentace 

žadateli, případně obecnímu úřadu, jehož územního obvodu se umístění stavby týká, není-li sám 
stavebním úřadem. 
 

Poučení účastníků: 
Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu 
Pardubického kraje, odbor majetkový a stavebního řádu, podáním u zdejšího stavebního úřadu. Lhůta 
pro podání odvolání se počítá ode dne následujícího po doručení. Písemnost doručovaná veřejnou 
vyhláškou se podle § 25 odst. 2 správního řádu považuje za doručenou patnáctým dnem po vyvěšení 
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na úřední desce správního orgánu, který písemnost doručuje. Do běhu lhůt se nezapočítává den, kdy 
došlo ke skutečnosti určující počátek lhůty.  
Včas podané a přípustné odvolání má dle ust. § 85 odst. 1 správního řádu odkladný účinek. 
 

Odvolání musí mít náležitosti uvedené v § 37 odst. 2 správního řádu a musí obsahovat údaje o tom, 
proti kterému výroku rozhodnutí směřuje, v jakém rozsahu ho napadá a v čem je spatřován rozpor s 
právními předpisy nebo nesprávnost výroku nebo řízení, jež mu předcházelo. Odvolání jen proti části 
odůvodnění je nepřípustné (dle § 82 odst. 1 a 2 správního řádu). 
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 (dle § 82 odst. 2 správního řádu). 
Rozhodnutí je účastníkům podle § 27 odst. 1 správního řádu oznámeno doručením stejnopisu do 
vlastních rukou  
 

 

 

 

                                                                                                                   Jana Sýkorová 

                                                                                                                   pracovník stavebního úřadu 

 

 

 

 

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

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

 

 

 

Toto rozhodnutí 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 rozhodnutí musí být vyvěšeno po dobu 15-ti dnů na úřední desce Obecního úřadu 
v Biskupicích, který tímto žádáme o vyvěšení. 
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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 

 

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 do vlastních rukou): 
Dana Kořínková, 1. máje 327, 538 43 Třemošnice 

Pardubický kraj, Komenského náměstí 125, Pardubice-Staré Město, 530 02 Pardubice, s právem 
hospodařit: 
Správa a údržba silnic Pardubického kraje, Oddělení majetkové správy Chrudim, Tovární 1150, 
537 01 Chrudim; IDDS: ffhk8fq 

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

CETIN a.s., Českomoravská 2510/19, 190 00 Praha 9 Libeň; IDDS: qa7425t 

Vodovody a kanalizace Havlíčkův Brod, a.s., Žižkova 832, 580 01 Havlíčkův Brod; IDDS: z9egxzy 

 

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; 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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