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V E Ř E J N Á   V Y H L Á Š K A  

ROZHODNUTÍ 
ÚZEMNÍ 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 91 
stavebního zákona žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení (dále jen "rozhodnutí o 
umístění stavby"), kterou dne 21.10.2015 podala 

Obec Trojovice, IČO 00271063, Trojovice 77, 538 33  Trojovice 

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

 

I. Vydává 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   u m í s t ě n í   s t a v b y 

pod názvem: 

Trojovice - Splašková kanalizace 

(dále jen "stavba") na pozemcích parc. č. 78 (ostatní plocha), parc. č. 140/1 (ostatní plocha), parc. č. 140/2 
(ostatní plocha), parc. č. 140/3 (ostatní plocha), parc. č. 140/5 (ostatní plocha), parc. č. 140/7 (ostatní 
plocha), parc. č. 392 (ostatní plocha), parc. č. 482/1 (ostatní plocha), parc. č. 526/1 (ostatní plocha), parc. 
č. 543/1 (ostatní plocha), parc. č. 544/1 (ostatní plocha), parc. č. 544/2 (ostatní plocha), parc. č. 544/3 
(ostatní plocha), parc. č. 544/5 (ostatní plocha), parc. č. 544/8 (ostatní plocha), parc. č. 544/10 (ostatní 
plocha), parc. č. 546 (vodní plocha), parc. č. 547/1 (vodní plocha), parc. č. 550 (ostatní plocha), parc. č. 
557/3 (ostatní plocha), parc. č. 558 (ostatní plocha) v katastrálním území a obec Trojovice, parc. č. 94/41 
(ostatní plocha), parc. č. 94/42 (orná půda), parc. č. 380/1 (orná půda), parc. č. 390 (ostatní plocha), parc. 
č. 391 (ostatní plocha), parc. č. 412/1 (vodní plocha) v katastrálním území a obec Zájezdec. 

 

Druh a účel umisťované stavby: 

- Stavba obsahuje umístění uličních stok a kanalizačního výtlaku s čerpací stanicí a částí kanalizačních 
přípojek na veřejných prostranstvích. Kanalizace je navržena oddílná pro odvádění splaškových vod. 
Dešťové vody budou likvidovány stávajícím způsobem tj. buď do stávající kanalizace nebo 
příkopovým odvodněním zaústěným do stávajících náhonů a vodotečí. Kanalizační řady budou 
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provedeny z žebrovaného PP potrubí DN 251 a 300 mm, výtlak z HDPE DN 125 mm. Kanalizace 
bude napojena pomocí kanalizačního výtlaku na intenzifikovanou čistírnu odpadních vod (ČOV) v 
Zájezdci. Podmiňující investice: intenzifikace čistírny odpadních vod v Zájezdci je řešena v rámci 
projektu kanalizace obce Přestavlky. 

- Součástí stavby jsou „vedlejší stoky“ – kanalizační přípojky pro napojení odpadních vod ze staveb, 
které budou ukončeny 0,5 m před vlastnickou hranicí vlastníků napojovaných staveb. 

SO-01 Trojovice - splašková kanalizace: 

- Stoka "A" - DN 250 mm v délce 665,5 m a DN 300 v délce 35,4 m, celkem 701,9 m, na p.p.č. 550, 
544/3 k.ú. Trojovice 

- Stoka "A1" - DN 250 mm v délce 42,2 m, na p.p. č. 550, 544/1 k.ú. Trojovice 

- Stoka "A2" - DN 250 mm v délce 67,5 m, na p.p. č. 550, 557/3 k.ú. Trojovice 

- Stoka "AI" - DN 250 mm v délce 6,9 m, na p.p. č.  550, 544/2 k.ú. Trojovice 

- Stoka "AII" - DN 250 mm v délce 8,1 m, p.p. č. 550, 544/2 k.ú. Trojovice 

- Stoka "AIII" - DN 250 mm v délce 8,1 m, na p.p. č. 550, 544/2 k.ú. Trojovice 

- Stoka "AIV" - DN 250 mm v délce 7,8 m, p.p. č. 550, 544/2 k.ú. Trojovice 

- Stoka "AV" - HDPE DN 50 mm v délce 147,5 m, p.p. č. 550, 544/1, 546 k.ú. Trojovice 

- Stoka "B" - DN 250 mm v délce 150,3 m  a DN 300 v délce 87,6 m, celkem 237,9 m, na p.p. č. 550,  
544/5, 544/3 k.ú. Trojovice 

- Stoka "B1" - DN 250 mm v délce 24,9 m, na p.p. 544/3 k.ú. Trojovice 

- Stoka "B2" - DN 300 v délce 195,3 m, na p.p. č. 544/3, 140/1, 140/2, 140/3, 140/5, 140/7 k.ú. 
Trojovice 

- Stoka "B2-1" - DN 250 mm v délce 31,9 m, na p.p. č. 140/1, 544/3 k.ú. Trojovice 

- Stoka "C" DN - 250 mm v délce 55,9 m,  p.p. č. 544/3 k.ú. Trojovice 

Revizní šachty jsou navrženy betonové prefabrikované průměru 1000 mm. 

- Výtlak "V1" - profil 125 mm v délce 122 m, na p.p. č. 544/3, 547/1 k.ú. Trojovice, p.p. č. 412, 380/1, 
390, 391, 94/41, 94/42 k.ú. Zájezdec. Kanalizace Trojovice bude napojena pomocí výtlaku V1 na 
čistírnu odpadních vod v Zájezdci. Na výtlaku je navržen vzdušník. Výtlak kříží vodní tok Ležák 
protlakem s uložením potrubí v chráničce, chránička bude 1,0 m pode dnem toku.  

- ČS1 na p.p. č. 544/3 k.ú. Trojovice. Čerpací stanice z ŽB prefabrikátů profilu 2,8 m a hloubky 5,44 m 
s mokrou jímkou a čerpadly, je navržena pojízdná s poklopem s únosností 40 t. Čerpací stanice ČS1 
bude napojena na stávající distribuční síť nn, požadovaný příkon 15 kW. 

- Elektrický přívod (přípojka) k ČS 1 bude provedena svodem z nejbližšího podpěrného dobu ČEZ 
Distribuce a povede v souběhu se stokou „A“ 

- Bezpečnostní přeliv BP1, je umístěn u ČS 1 na p.p. č. 544/3, 547/1 k.ú. Trojovice. Vyústní objekt pro 
zakončení bezpečnostního přelivu na pravé straně vodoteče. 

SO-02 Trojovice - vedlejší stoky: celkem 72 ks vedlejších stok, které zajistí napojení všech nemovitostí v 
obci. Vedlejší stoky budou napojeny kolno na hlavní stoku a budou ukončeny domovní revizní šachtou na 
veřejném prostranství. Vedlejší stoky č. D1 až D 63 jsou navrženy v DN 200 m. Z několika nejníže 
položených nemovitostí budou napojeny na tlakovou kanalizaci AV 1" HDPE (domovní čerpací stanice + 
HDPE potrubí).  

− Vedlejší stoky: napojené na stoku "A" 

D1 - PVC DN 200, 2,9 m (před p.p. st. 57), p.p. č. 544/3; D2 - PVC DN 200, 2,2 m (před p.p. st. 56), p.p. 
č.  544/3; D3 - PVC DN 200, 3,9 m (před p.p. st. 58), p.p. č. 544/3; D4 - PVC DN 200, 3,9 m (před p.p. 
st. 78), p.p. č. 544/3; D5 - PVC DN 200, 5,4 m (před p.p. st. 64), p.p. č. 544/3; D6 - PVC DN 200, 2,4 m 
(před p.p. st. 53), p.p. č. 544/3; D7 - PVC DN 200, 18,2 m (před p.p. st. 8), p.p. č. 550, 544/2; D8 - PVC 
DN 200, 8,4 m (před p.p. st. 54/1), p.p. č. 550, 544/3; D9 - PVC DN 200, 7,8 m (před p.p. 104/2), p.p. č. 
550, 544/3; D10 - PVC DN 200, 12,5 m (před p.p. st. 50), p.p. č. 550, 544/3; D11 - PVC DN 200, 3,8 m 
(před p.p. 544/11), p.p. č. 550, 544/3; D12 - PVC DN 200, 4,0 m (před p.p. st. 89), p.p. č. 550; D13 - 
PVC DN 200, 4,0 m (před p.p. st. 116), p.p. č. 550; D14 - PVC DN 200, 4,0 m (před p.p. st. 46), p.p. č. 
550; D15 - PVC DN 200, 3,6 m (před p.p. 544/9), p.p. č. 550; D16 - PVC DN 200, 6,2 m (přes silnici 
před p.p. st. 21), p.p. č. 550; D17 - PVC DN 200, 2 ( před pozemek p.č.st. 44), p.p. č. 550; D18 - PVC 
DN 200, 6,7 m (přes silnici před p.p. st. 23), p.p. č. 550; D19 - PVC DN 200, 7,2 m (přes silnici před p.p. 
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st. 24), p.p. č. 550; D20 - PVC DN 200, 4,8 m (před p.p. st. 38/1), p.p. č. 550, 544/1; D21 - PVC DN 200, 
5,0 m (přes silnici k p.p. st. 25), p.p. č. 550; D22 - PVC DN 200, 8,6 m (k p.p. st. 35), p.p. č. 550, 558; 
D23 - PVC DN 200, 7,9 m (k p.p. st. 34/1), p.p. č. 550, 558; D24 - PVC DN 200, 4,1 m (k p.p. st. 33), 
p.p. č. 550, 558; D25 - PVC DN 200, 1,9 m (k p.p. st. 32), p.p. č. 550; D26 - PVC DN 200, 3,4 m (přes 
silnici p.p. č. 59), p.p. č. 550; D27 - PVC DN 200, 2,6 m (k p.p. st. 88), p.p. č. 550; D28 - PVC DN 200, 
11,1 m (přes silnici k p.p. st. 105), p.p. č. 550, 543/1; D29 - PVC DN 200, 11,1 m (přes silnici k p.p. st. 
95/1), p.p. 550, 526/1, 392; D30 - PVC DN 200, 3,1 m (k p.p. st. 94), p.p. č. 550; D31 - PVC DN 200, 3,1 
m (k p.p. 479/3), p.p. č. 550 

- Vedlejší stoky: napojené na stoku "AI" 

D32-DN 200, 15,5 m (k p.p. st. 10), p.p. č. 544/2; D33 DN 200, 12,2 m (k p.p. st. 11/1), p.p. č. 544/2; 
D34-DN 200, 23,6 m (k p.p. st. 12), p.p. č. 544/2 

- Vedlejší stoky: napojené na stoku"AII" 

D35-DN 200, 25,9 m (k p.p. 562 a st. 119), p.p. č. 544/2; D36 DN 200, 24,0 m (k p.p. 562 a st. 119), p.p. 
č. 544/2; D37 DN 200, 13,3 m (k rozhraní p.p. st. 14/1 a st. 14/2, p.č. 544/15 a 544/16), p.p. č. 544/2 

- Vedlejší stoky: napojené na stoku "AIII" 

D38-DN 200, 19,0 m (k p.p. st. 15), p.p. č. 544/2; D39 DN 200, 20,4 m (k p.p. st. 18), p.p. č. 544/2; D40 
DN-200, 19,4 m (k p.p. st. 20), p.p. č. 544/2 

- Vedlejší stoky: napojené na stoku "A1" 

D41-DN 200; 4,8 m (k p.p. 544/13), p.p. č. 544/1 

- Vedlejší stoky: napojené na stoku "A2" 

D42-DN 200, 21,8 m (k p.p. st. 85), p.p. č. 557/3; D43 DN 200, 5,4 m (k p.p. st. 92), p.p. č. 557/3 

- Vedlejší stoky: napojené na stoku "B2" 

D44-DN 200, 1,9 m (k p.p. st. 62), p.p. 544/3; D45 DN 200, 6,8 m (k p.p. st. 59), p.p. 544/3; D46 DN 
200, 26,0 m (k p.p. st. 60), p.p. č. 544/3; D47 DN 200, 1,9 m (k p.p. st. 68), p.p. č. 544/3; D48 DN 200, 
3,5 m (k p.p. st. 67), p.p. č. 544/3; D49 DN 200, 1,4 m (k p.p. 120), p.p. č. 544/3; D50 DN 200, 2,1 m (k 
p.p. st. 4), p.p. č. 550; D51 DN 200, 21,3 m (přes silnici k p.p. st. 91), p.p. č. 550 

- Vedlejší stoky: napojené na stoku "B1" 

D52-DN 200, 6,8 m (k p.p. st. 66), p.p. č. 544/3; D 53 - DN 200, 9,8 m (přes silnici k p.p. st. 6), p.p. č. 
544/3, 550; D 54 - DN 200, 14,3 m (přes silnici k p.p. st. 7/1),p.p. č. 544/3, 550, 544/2; D 55 - DN 200, 
11,8 m (k p.p. 561), p.p. č. 544/3 

- Vedlejší stoky: napojené na stoku "B2" 

D 56 - DN 200, 2,3 m (k p.p. st. 70), p.p. č. 544/3; D 57 - DN 200, 2,0 m (k p.p. st. 71), p.p. č. 544/3; D 
58 - DN 200, 9,4 m (k p.p. st. 79), p.p. č. 544/3; D 59 - DN 200, 2,4 m (k p.p. st. 72), p.p. č. 544/3; D 60 - 
DN 200, 26,1 m (k p.p. st. 2), p.p. č. 544/3; D 61 - DN 200, 5,0 m (k p.p. st. 117), p.p. č. 140/2; D 62 - 
DN 200, 12,0 m (k p.p. st. 76), p.p. č. 140/3, 544/10; D 63 - DN 200, 3,1 m (k p.p. st. 81/2), p.p. č. 140/7; 
D 64 - DN 200, 3,6 m (k p.p. 1/1), p.p. č. p.p. č. 140/7; D 65 - DN 200, 0,6 m (k p.p. st. 93), p.p. č. 140/7 

- Vedlejší stoky: napojené na stoku "B2-1" 

D 66 - DN 200, 5,6 m (k p.p. st. 110), p.p. č.  544/3; D 67 - DN 200, 7,0 m (k p.p. st. 74), p.p. č.  544/3 

- Vedlejší stoky: napojené na stoku "C" 

D 68 - DN 200, 2,1 m (k p.p. 544/12), p.p. č. 544/3 

- Vedlejší stoky: napojené na stoku "AV" 

D 69 – HDPE 1"; 2,8 m (k p.p. st. 42/1), p.p. č.  544/1; D 71 – HDPE 1"; 1,5 m (k p.p. st. 40/1), p.p. č. 
544/1; D 73 – HDPE 1"; 7,2 m (k p.p. st. 39), p.p. č.  544/8, 482/1, 78 

 

Umístění stavby na pozemku: 

- na pozemcích parc. č. 78, 140/1, 140/2, 140/3, 140/5, 140/7, 392, 526/1, 543/1, 544/10, 558, 482/1, 
546, 544/1, 544/2, 544/3, 544/5, 544/8, 547/1, 550, 557/3 v katastrálním území a obec Trojovice, 
parc. č. 94/41, 94/42, 380/1, 390, 391, 412/1 v katastrálním území a obec Zájezdec.  

Určení prostorového řešení stavby: 

- V odstupových vzdálenostech od staveb technického vybavení podle ustanovení ČSN EN 752-(1, 2, 
3), ČSN 73 6005 a ČSN 75 6101, ve středu jízdní stopy v silnici III. třídy. 
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Vymezení území dotčeného vlivy stavby. 

- pozemky parc. č. 78, 140/1, 140/2, 140/3, 140/5, 140/7, 392, 526/1, 543/1, 544/10, 558, 482/1, 546, 
544/1, 544/2, 544/3, 544/5, 544/8, 547/1, 550, 557/3 v katastrálním území a obec Trojovice, parc. č. 
94/41, 94/42, 380/1, 390, 391, 412/1 v katastrálním území a obec Zájezdec.  

 

II. Stanoví podmínky pro umístění stavby: 

1. Stavba 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 
ověřenou dokumentací pro vydání územního rozhodnutí zpracovanou Ing. Martinem Soudkem, 
ČKAIT 0701010. 

2. Stavba na parc. č. 380/1 a 390 v k.ú. Zájezdec v ochranném pásmu lesa na lesních pozemcích parc. č. 
376 a 377 v k.ú. Zájezdec bude umístěna v nejbližší vzdálenosti cca 2 od hranice lesního pozemku. 

3. Termín zahájení a ukončení stavby investor v předstihu ohlásí orgánu ochrany zemědělského půdního 
fondu příslušného pověřeného obecního úřadu a vlastníkům, uživatelům, případně nájemcům 
zemědělských pozemků. Práce budou prováděny v době vegetačního klidu nebo po sklizni, jinak 
mohou být uplatňovány náhrady škody. Při provádění stavby bude investor postupovat tak, aby 
nedocházelo k poškozování dotčených pozemků a aby nebyly narušeny příznivé hydrologické 
poměry v území. Na vlastní náklady učiní taková opatření, aby vlivem činností souvisejících se 
stavbou nebyla poškozena funkce případného melioračního systému na těchto pozemcích.  
Případně narušený meliorační systém bude na náklady investora uveden do funkčního stavu. Po 
ukončení stavebních prací budou zemědělské pozemky uvedeny do původního stavu protokolárně 
předány jejich vlastníkům popř. uživatelům. Předání bude provedeno za účasti orgánu ochrany 
zemědělského půdního fondu příslušného pověřeného obecního úřadu. V případě, že dočasný zábor 
zemědělské půdy při stavbě přesáhne dobu jednoho roku, je nutné v souladu s § 9 zákona požádat 
příslušný orgán ochrany zemědělského půdního fondu (Městský úřad Chrudim, Odbor životního 
prostředí) o souhlas s dočasným odnětím půdy ze ZPF. 

4. Dokumentace pro stavební povolení bude obsahovat popis ochrany stromů při stavbě a to jak 
kořenového systému, tak i nadzemních částí. Případné nutné kácení dřevin bude předem projednáno s 
příslušným orgánem ochrany přírody (Obecním úřadem Trojovice). Při stavbě nesmí dojít k porušení 
stromů případně rostoucích podél trasy kanalizace. Bude dodržena ČSN 83 9061, o ochraně stromů, 
porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích.  

5. Projektová dokumentace pro stavební povolení a umístění stavby musí respektovat stávající 
inženýrské sítě a podmínky pro střet s nimi stanovené ve vyjádřeních vlastníků stávajících 
inženýrských sítí: 

− Česká telekomunikační infrastruktura a.s. ze dne 30.11.2015 pod č.j. 747483/15, s důrazem na 
dodržení ČSN 73 6005 prostorové uspořádání sítí technického vybavení a nutnost kontroly 
odkrytých komunikačních sítí před záhozem.  

− ČEZ Distribuce a.s. ze dne 20.05.2014 pod zn. 1066055189 - respektovat stávající zařízení 
distribuční soustavy, včetně ochranného pásma a dodržet prostorové uspořádání sítí (dle ČSN 73 
6005). Místa křížení a souběhy se zařízeními energetiky musí být vyprojektovány a provedeny dle 
ČSN  73 6005, ČSN EN 50 341-1,2, 50 341-3, 50 423-1, 33 2000-5-52 a PNE 34 1050). V průběhu 
stavby budou dodrženy podmínky, které jsou přílohou vyjádření. Před realizací investor stavby 
požádá o udělení souhlasu s prováděním činností v ochranném pásmu. Požadavky na připojení 
nových odběrných míst budou řešena základě podaných Žádostí o připojení. 

− RWE Distribuční služby, s.r.o. ze dne 08.12.2015 pod zn. 5001220271: projektová dokumentace pro 
stavební povolení bude předložena ke schválení v M 1:500 nebo 1:1000 a bude obsahovat zákres 
plynárenských zařízení obrysy kanalizačních šachet budou umístěny min. 500 mm od obrysu 
plynárenského zařízení pokud stavba vyvolá výškovou nebo směrovou úpravu trasy plynárenského 
zařízení, bude zpracována PD přeložek plynárenského zařízení; dojde-li ke křížení stokového potrubí 
s plynovodem v menší vzdálenosti než 500 mm, min. však 150 mm opatří se ocelový plynovod 
trojnásobnou izolací a plynovod z PE se opatří chráničkou přesahující stokové potrubí 1 m na každou 
stranu. Při realizaci stavby budou dodrženy podmínky pro provádění stavební činnosti v ochranném 
pásmu plynárenského zařízení. 
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− Vodárenská společnost Chrudim, a.s. dne 26.03.2013 č.j. 275/TD/13: budou dodrženy vzdáleností 

mezi půdorysným okrajem potrubí a půdorysným okrajem ostatních sítí v souběhu 1,0 m a v křížení 
dle ČSN 73 6005. Mezi základy a svislými konstrukcemi staveb souvisejících s vodovodními sítěmi 
a půdorysným okrajem navrhovaných sítí 2,0 m. Kanalizaci AV lze umístit v odstupové vzdálenosti 
menší než 1,0 m, tj. podle ČSN 73 6005. 

− Další stupeň dokumentace – projektové dokumentace pro stavební povolení bude předložena: České 
telekomunikační infrastruktuře a.s., ČEZ Distribuce a.s., RWE Distribuční služby, s.r.o. Vodárenské 
společnosti Chrudim, a.s. k odsouhlasení. 

6. Stavba je umístěna v územní s archeologickými nálezy žadatel je povinen plnit zákonná ustanovení 
podle zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči ve znění pozdějších předpisů. 

7. Projektová dokumentace pro stavební povolení bude předložena k odsouhlasení Povodí Labe, státní 
podnik, závod Pardubice. 

8. Projektová dokumentace bude předložena k odsouhlasení Správě a údržbě silnic Pardubického kraje, 
odd. majetkové správy Chrudim. Kanalizační stoky budou umístěny v ose jízdního pruhu silnice III. 
třídy. Projektová dokumentace bude splňovat tyto podmínky: zachovávat stávající odvodnění silnice 
III/358 21; bude řešit opětovné osazení obrubníků v místech zásahů do nich, bude zachovávat 
výškovou úpravu stávajících mříží uličních vpustí na novou niveletu vozovky; přechody 
kanalizačního řadu přes vozovku pouze kolmo, lomy stok budou v revizních šachtách kanalizace, 
domovní přípojky na vzdálenější stranu budou přednostně protlakem pod vozovkou, bude obnovení 
celé konstrukce vozovky nad podélnou rýhou a k bližšímu okraji vozovky ve skladbě  (předpoklad 
TDZ IV pro silnici III. třídy), u podélných rýh ve vozovce obnovení ložné vrstvy krytu s přesahem 
0,5 m za okraj rýhy směrem ke středu vozovky, u příčných překopů obnovení ložné vrstvy krytu 
vozovky s přesahem 0,5 m a obrusné vrstvy krytu vozovky s přesahem 1,0 m za okraj rýhy na obě 
strany obnovení obrusné vrstvy krytu vozovky na dotčené polovině vozovky v případě provádění 
domovních přípojek na vzdálenější stranu překopem, bude obnovena obrusná vrstva krytu v celé šíří 
vozovky; ošetření spár v živičném krytu proříznutím a zalitím modifikovanou pružnou asfaltovou 
zálivkou nebo natavovacím páskem; odfrézování živičného krytu vozovky v místech rýhy ve vozovce 
a pro přesahy a odvoz vyfrézovaného materiálu na cestmistrovství do Chrudimi; realizaci domovních 
přípojek současně se stokami, opravy vozovky v případě jejího poškození při provádění stavebních 
prací a staveništní dopravy. 

9. Stavba kanalizace je vodním dílem. Řízení o vydání stavebního povolení povede na žádost stavebníka 
Městský úřad Chrudim, Odbor životního prostředí, oddělení vodního hospodářství.  

 

Účastníci řízení na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu: 

Obec Trojovice, Trojovice 77, 538 33  Trojovice 
 

Odůvodnění: 

Dne 21.10.2015 podal žadatel žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby. Jelikož doložená žádost 
s podklady nebyla úplná, bylo územní řízení přerušeno a žadatel byl vyzván k doplnění dokladů 
opatřením ze dne 16.11.2015. Po doplnění dokladů Stavební úřad oznámil zahájení územního řízení 
známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům. Účastníkům řízení bylo oznámení doručeno veřejnou 
vyhláškou v souladu s § 144 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád. Současně stavební úřad podle 
ustanovení § 87 odst. 1 stavebního zákona 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: 

Do okruhu účastníků řízení stavební úřad začlenil žadatele, vlastníky pozemků na kterých se stavba 
umisťuje, vlastníky stávajících inženýrských staveb a staveb dopravních a vlastníky sousedních 
nemovitých věcí: Obec Trojovice, Obec Zájezdec, Česká telekomunikační infrastruktura a.s., ČEZ 
Distribuce, a. s., RWE Distribuční služby, s.r.o. provozovatel plynárenského zařízení v majetku RWE 
GasNet, s.r.o.,  Vodárenská společnost Chrudim, a.s. jako provozovatel Vodovodů a kanalizace Chrudim, 
a.s., Karel Voříšek, Petr Voříšek,  Povodí Labe, státní podnik, Pardubický kraj, Správa a údržba silnic 
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Pardubického kraje vlastníky sousedních nemovitých věcí, kteří jsou označeny parcelními čísly dle 
katastru nemovitostí - osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním pozemkům: st. p. 2, 
4, 6, 7/1, 8, 10, 11/1, 12, 14/1, 14/2, 15, 18, 20, 21, 23, 24, 25, 32, 33, 34/1, 35, 36, 38/1, 39, 40/1, 40/2, 
41, 42/1, 44, 46, 50, 53, 54/1, 56, 57, 58, 59, 60, 62, 64, 66, 67, 68, 70, 71, 72, 74, 76, 78, 79, 81/2, 85, 
88, 89, 91, 92, 93, 94, 95/1, 105, 110, 116, 117, 119, 120, parc. č. 1/1, 59/1, 104/2, 120, 479/3, 544/9, 
544/11, 544/12, 544/13, 544/15, 544/16, 561, 562 v katastrálním území a obec Trojovice. Osoby s 
vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním stavbám: Trojovice č.p. 26, č.p. 24, č.p. 23, č.p. 22, 
č.p. 21, č.p. 20, č.p. 19, č.p. 18, č.p. 16, č.p. 82, č.p. 15, č.p. 14, č.p. 13, č.p. 12, č.p. 11, č.p. 10, č.p. 66, 
č.p. 5, č.p. 4, č.p. 3, č.p. 74, č.p. 1, č.p. 65, č.p. 63, č.p. 62, č.p. 64, č.p. 61, č.p. 60, č.p. 58, č.p. 55, č.p. 43, 
č.p. 53, č.p. 44, č.p. 69, č.p. 41, č.p. 40, č.p. 39, č.p. 46, č.p. 51, č.p. 48, č.p. 47, č.p. 37, č.p. 35, č.p. 34, 
č.p. 33, č.p. 31, č.p. 29, č.p. 45, č.p. 71, č.p. 8, č.p. 2, č.p. 76, č.p. 77, č.p. 84, č.p. 28, č.p. 78, č.p. 79, č.p. 
81, č.p. 32, č.p. 57 a č.p. 80. 

Stanoviska sdělili: 

- Hasičský záchranný sbor Pardubického kraje, Územní odbor Chrudim stanovisko dne 21.12.2012 č.j. 
HSPA-8-510/2012 bez připomínek. 

- Krajská hygienická stanice Pardubického kraje se sídlem v Pardubicích, Územní pracoviště Chrudim 
stanovisko dne 19.12.2012 č.j. KHSPA 21233/2012/HOK-CR bez připomínek. 

- Krajské ředitelství Policie Pardubického kraje, územní odbor Chrudim - Dopravní inspektorát 
vyjádření dne 18.12.2012 č.j. KRPE - 100610/ČJ-2012-170306 s požadavkem v maximální míře 
vymístit stavbu mimo silniční pozemky, křížení kanalizace s komunikací řešit protlaky, podvrty v 
krajním případě překopy, aby prováděním nedošlo k ohrožení provozu na pozemních komunikacích, 
k případnému omezení může dojít jen v nezbytné míře pod ochranou přenosného dopravního značení 
návrh dopravně inženýrských opatření k zajištění bezpečnosti a plynulosti silničního provozu je nutno 
požádat před zahájení prací na stavbě. Požadavkům bylo v možné míře vyhověno v doložené 
dokumentaci, podmínky na realizaci je možné zkoordinovat až ve stavebním povolení. 

- Městský úřad Chrudim, Odbor dopravy stanovisko dne 11.01.2013 č.j. CR 002911/2013 ODP/Pe:  do 
stávajícího dopravního prostotu nebude zasahovat žádná část stavby, zařízení nebo jiné překážky 
(poklopy šachet, pilíře a pod.), nutnost požádat o zvláštní užívání silnice - umístění sítí v silničním 
pozemku.  

- Městský úřad Chrudim, Odbor dopravy - Rozhodnutí o zvláštním užívání silnice III/358 21 - umístění 
inženýrské sítě nebo jiného podzemního vedení v silničním pozemku ze dne 15.01.2016 pod č.j. CR 
003515/2016 ODP/Pe. 

- Městský úřad Chrudim, odbor školství, kultury, sportu a památkové péče, odd. kultury, sportu a 
památkové péče vyjádření dne 14.12.2012 č.j. CR 080202/2012 OŠK/Nl - k realizaci dojde na území 
s archeologickými nálezy, ve kterém jsou uvedeny zákonné povinnosti podle § 22, 23 zákona č. 
20/1987 Sb. (povinnost oznámit svůj záměr Archeologickému ústavu apod.). 

- Regionální muzeum v Chrudimi - vyjádření ze dne 13.12.2012 pod č.j. 588/2012: povinnost na 
kontaktování organizace provádějící ZAV (záchranný archeologický výzkum), sepsání smlouvy o 
ZAV s pověřenou organizací, oznamovat archeologické nálezy dle zákona o státní památkové péči. 

- Městský úřad Chrudim, Odbor životního prostředí, odd. PP, závazné stanovisko podle § 14 odst. 2 
zákona č. 289/1995 Sb., o lesích ze dne 05.03.2014 pod č.j. CR 013286/2014 OŽP/Št: Orgán státní 
správy lesů souhlasí s umístěním stavby umístěné mimo jiné na parc. č. 380/1 a 390 v k.ú. Zájezdec v 
ochranném pásmu lesa na lesních pozemcích parc. č. 376 a 377 v k.ú. Zájezdec v nejbližší vzdálenosti 
cca 2 od hranice lesního pozemku, jak je uveden v podmínce č. 2 rozhodnutí. 

- Městský úřad Chrudim, Odbor životního prostředí, odd. VH - souhlas dle § 7 odst. 3 zákona č. 
334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů – jak je uveden 
v podmínce č. 3 rozhodnutí. 

- Městský úřad Chrudim, Odbor životního prostředí, stanovisko Odboru životního prostředí 
k dokumentaci pro vydání územního rozhodnutí (DUR) ze dne 19.03.2014 pod č.j. CR 
013447/2014OŽP/Ry:  Ochrana přírody: podmínky na ochranu trvalých porostů jak je uvedena 
v podmínce č. 4. Ochrana ZPF: v případě že trasa kanalizace povede přes zemědělské pozemky bude 
MěÚ Chrudim, Odbor ŽP požádán o souhlas s vedením trasy podle § 7 odst. 3 zákona č. 334/1992 
Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů bylo splněno. Oddělení 
ekologie prostředí: s podmínkou k nakládání s demoličními odpady podle zákona č. 185/2001 Sb., o 
odpadech ve znění pozdějších předpisů. K závěrečné kontrolní prohlídce budou předloženy doklady o 



Č.j. SÚ/01244/2016 str. 7 

 
způsobu naložení s těmito odpady jedná se o podmínku ke stavebnímu povolení pro provedení 
stavby. Oddělení vodního hospodářství: Stavební objekt "SO 02 Trojovice - vedlejší stoky" nejsou 
vodním dílem. Jedná se o části vodovodních přípojek. Upozorňujeme, že záměr intenzifikace ČOV 
Zájezdec se nachází v blízkosti hranice aktivní zóny vodního toku Ležák. Navržená stavba tuto 
hranici nesmí překročit. Přesné hranice zóny je nutné si ověřit na Krajském úřadě Pardubického kraje, 
Odboru životního prostředí a zemědělství, oddělení vodního hospodářství. 

- Městský úřad Chrudim, odbor životního prostředí, odd. vodního hospodářství stanovisko dne 
18.03.2014 č.j. CR 019828/2014 OŽP/Al-76: s navrženým záměrem souhlasíme za předpokladu, že 
před vydáním územního rozhodnutí bude uzavřena mezi stavebníkem kanalizace a vlastníkem 
provozně související kanalizace dohoda o zajištění kvalitního a plynulého provozování kanalizace ve 
smyslu § 8 odst. 3 zákona 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích, ve znění pozdějších předpisů. 
V této souvislosti je nutné doplnit projektovou dokumentaci o měrné místo v místě napojení nové 
kanalizace na stávající provozně související kanalizaci. Pokud bude provozovatel navržené kanalizace 
shodný s provozně související kanalizací, není dohoda o zajištění kvalitního a plynulého provozování 
kanalizace a ani úprava projektové dokumentace nutná. Stavební objekt "SO 02 Trojovice - vedlejší 
stoky" nejsou vodním dílem. Jedná se o části vodovodních přípojek a tedy o obecnou stavbu. K 
požadavku ČEZ Distribuce a.s. sdělujeme, že po vydání stavebního povolení stavby kanalizace 
nebude vodoprávní úřad vyhlašovat ochranné pásmo kanalizace. Ochranná pásma kanalizačních stok 
jsou stanovena v zákoně č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích, ve znění pozdějších předpisů. 
O samotném umístění stavby v ochranném pásmu elektrických rozvodů není vodoprávní úřad 
příslušný rozhodovat. Stavba kanalizace je vodním dílem. Řízení o vydání stavebního povolení 
povede na žádost stavebníka Městský úřad Chrudim, Odbor životního prostředí, oddělení vodního 
hospodářství.  

- Městský úřad Chrudim, odbor životního prostředí, odd. vodního hospodářství: sdělení k záměru v 
aktivní zóně vodního toku: ze dne 24.06.2014 pod č.j. CR 043095/2014 OŽP/Al: s umístěním v 
navržené trasy souhlasíme a souhlasíme s umístěním stoky C3 v aktivní zóně vodního toku. Jedná se 
o stavbu nezbytné technické infrastruktury, kterou lze v aktivní zóně podle ustanovení § 67 odst. 1 
vodního zákona umístit. Stavba je umístěna pod povrchem, revizní šachty budou na niveletě okolního 
terénu. Stavba nebude tvořit překážku při povodňových průtocích. 

- Městský úřad Chrudim, odbor životního prostředí, odd. vodního hospodářství: sdělení 09.12.2015 
pod č.j. CR 080300/2015 OŽP/Al: Ve stanovisku z 18.03.2014 pod č.j. CR 019828/2014 OŽP/Al - 76 
bylo stanoveno, že bude uzavřena dohoda o zajištění kvalitního a plynulého provozování kanalizace 
ve smyslu § 8 odst. 3 zákona č. 274/2001 Sb., (o vodovodech a kanalizacích). Dne 26.11.2015 byla 
předložena Plánovací smlouva uzavřená mezi Obcí Zájezdec, Obcí Trojovice, Obcí Přestavlky a Obcí 
Řestoky. Smluvní strany se zavázaly k založení Sdružení za účelem provozování intenzifikované 
ČOV v Zájezdci. Z předložené smlouvy vyplývá, že podílovým spoluvlastníkem intenzifikované 
ČOV v Zájezdci budou všechny jednotlivé obce, tedy jeden právní subjekt. Na základě smlouvy 
vodoprávní úřad souhlasí s vydáním územního rozhodnutí. 

- Ministerstvo obrany ČR - Sekce ekonomická a majetková, Odbor ochrany územních zájmů a řízení 
programů nemovité infrastruktury stanovisko dne 06.03.2013 č.j. 1598/24390-ÚP/2012-1420, bez 
připomínek. 

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

Doložené doklady: 

- Plánovací smlouva mezi Obcí Trojovice, obcí Přestavlky, obcí Řestoky a Obcí Zájezdec o výstavbě 
podmiňující investici - rozšíření (zkapacitnění)  ČOV Zájezdec ze dne 15.10.2015. 

- Obec Trojovice, vyjádření ze dne 28.02.2014  k existenci stávajících inženýrských sítí, v lokalitě se 
nachází kabelové vedení veřejného osvětlení, před započetím stavby požadujeme vytyčení trasy VO, 
souhlas s prováděním stavební činnosti v ochranném pásmu věřeného osvětlení. 

- Karel Voříšek smlouva o smlouvě budoucí o věcném břemenu do 6 měsíců od kolaudace k 
pozemkům parc. č. 78, 482/1 a 546 v k.ú. Trojovice ze dne 18.03.2014. 

- Petr Voříšek smlouva o smlouvě budoucí o věcném břemenu do 6 měsíců od kolaudace k pozemkům 
parc. č. 78, 482/1 a 546 v k.ú. Trojovice ze dne 18.03.2014. 
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- Telefónica Czech Republic, a.s. (Česká telekomunikační infrastruktura a.s.) vyjádření k existenci sítí 

č.j. 706746/12, jehož platnost skončila 04.12.2014 s podmínkou č. 2. povinnost požádat o konkrétní 
podmínky ochrany jejich zařízení nejpozději před zpracováním projektové dokumentace.  

- Telefónica Czech Republic, a.s. (Česká telekomunikační infrastruktura a.s.) k existenci sítí ze dne 
24.02.2014 pod č.j. POS/07/2014 -souhlasíme s uvedenou stavbou za podmínky plně respektovat 
vyjádření o existenci sítí společnosti Telefónica Czech Republic, a.s. pod č.j. 706746/12, s důrazem 
na dodržení ČSN 73 6005 prostorové uspořádání sítí technického vybavení a nutnost kontroly 
odkrytých komunikačních sítí před záhozem. V případě kolizní situace přizvěte na místo samé 
pracovníka společnosti Telefónica Czech Republic, a.s., se kterým se budou projednávat příslušná 
ochranná opatření.  

- Česká telekomunikační infrastruktura a.s. ze dne 11.12.2015 bylo doloženo platné vyjádření o 
existenci sítě elektronických komunikací ze dne 30.11.2015 pod č.j. 747483/15. 

- ČEZ Distribuce, a. s. vyjádření k existenci sítí: 0100120231 se zákresem stávajících sítí s obecnými 
podmínkami  pro provádění činností v ochranných pásmech podzemního vedení. S podmínkami na 
ochranu jejich zařízení, které byly obecně promítnuty do podmínky č. 5 a dále s vyjádřením ohledně 
ochranného pásma nových kanalizačních řadů: Po dokončení stavby provozovatel distribuční 
soustavy nesouhlasí s vyhlášením ochranného pásma nových rozvodů, které budou budovány, protože 
se již jedná o práce v ochranném pásmu zařízení provozovatele distribuční soustavy. Případné opravy 
nebo rekonstrukce na svém zařízení nebude provozovatel distribuční soustavy provádět na výjimku z 
ochranného pásma nebo na základě souhlasu s činností v tomto pásmu. K otázce vyhlášení 
ochranných pásem kanalizace se vyjádřil Městský úřad Chrudim, Odbor životního prostředí viz výše 
vy vyjádření ze 18.03.2014 č.j. CR 019828/2014 OŽP/Al-76. 

- ČEZ Distribuce, a. s. smlouva o uzavření budoucí smlouvy o připojení odběrného elektrického 
zařízení k distribuční soustavě č. 13_SOBS01_4120885104: k připojení ČS 1 na parc. č. 544/3 v k.ú. 
Trojovice. Pro připojení nového odběru na parc. č. 544/3 bude provedena úprava jistícího pilíře, který 
je umístěn u parc. č. 111 (do stávajícího SR3 bude namontován adaptér pro další odběr. Rozvaděč RE 
bude připojen z jistícího pilíře u parc. č. 111, umístění a provedení RE bude v souladu a 
"připojovacími podmínkami PDS". 

- ČEZ Distribuce, a. s. vyjádření k projektové dokumentaci ze dne 05.03.2014 pod zn. 1063621130 a 
ze dne ze dne 20.05.2014 pod zn. 1066055189 : S projektovou dokumentací souhlasíme. Podmínky 
souhlasu jsou uvedeny v podmínce č. 5 rozhodnutí. 

- Obec Zájezdec souhlasí s napojením kanalizací obcí Přestavlky a Trojovice a se zkapacitněním ČOV 
ze dne 06.03.2013 za těchto podmínek: Zkapacitnění bude realizováno směrem k Trojovicím a 
Přestavlkům a nedojde tím k rozšíření hygienického pásma ČOV - směrem k Zájezdci bude 
zachováno původní hygienické pásmo. Stavbou kanalizace v sousedních obcích a zkapacitněním 
ČOV v Zájezdci nebude porušena podmínka provozování ČOV po dobu stanovenou dotací SZIF, 
která je v současnosti již poskytována. Veškeré náklady na zkapacitnění ČOV a kanalizace budou 
nákladem okolních obcí. Věcné břemeno na pozemcích ve vlastnictví Obce Zájezdec bude řešeno 
samostatnou smlouvou.  Okolní obce budou obec Zájezdec informovat o všech skutečnostech s touto 
stavbou související. Podmínky byly zčásti řešeny v dokumentaci a hlavně projednány při uzavření 
Plánovací smlouvy mezi Obcí Trojovice, Obcí Přestavlky, Obcí Řestoky a Obcí Zájezdec o výstavbě 
podmiňující investice - rozšíření (zkapacitnění)  ČOV Zájezdec ze dne 15.10.2015. 

- Obec Zájezdec - smlouva o uzavření smlouvy budoucí k pozemkům parc. č. 380/1, 390, 391, 94/41 v 
k.ú. Zájezdec  ze dne 31.05.2013. 

- Povodí Labe, státní podnik, závod Pardubice stanovisko ze dne 12.03.2013 č.j. PVZ/13/4681/Ka/0 
z hlediska plánování v oblasti vod je záměr možný. Z hlediska dalších zájmů sledovaných vodním 
zákonem a správa vodního toku - souhlas.  Podmínka: Předložení projektové dokumentace pro 
stavební povolení k odsouhlasení. Z hlediska majetkoprávních vztahů:  záměr se dotýká majetku státu 
parc. č. 547 v k.ú. Trojovice a 412 v k.ú. Zájezdec, ke kterému vykonává právo vlastníka Povodí 
Labe s.p. 

- Povodí Labe, státní podnik, smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene k pozemkům 547 
(547/1)v k.ú. Trojovice a č. 412 k.ú. Zájezdec z 09.07.2013. 

- RWE Distribuční služby, s.r.o. stanovisko ze dne 08.01.2013 pod zn. 500073141 - ukončená platnost 
k 08.01.2015 v zájmovém prostoru dojde ke styku s plynovody STL PE d 50, 63 a 90 + plynové 
přípojky.  
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- RWE Distribuční služby, s.r.o. nové stanovisko ze dne 08.12.2015 pod tzn. 5001220271 s 

podmínkami jak jsou uvedeny v podmínce č. 5 rozhodnutí. 

- Správa a údržba silnic Pardubického kraje, odd. majetkové správy Chrudim vyjádření ze dne 
21.02.2013 č.j. SÚSPk 51/2013: Návrh podélného umístění kanalizace do vozovky silnice, je 
zdůvodněno uspořádáním uličního prostoru a umístěním stávajících sítí. Souhlas 
s předloženým návrhem na umístění kanalizačních stok do tělesa silnice III/358 21 v ose jízdního 
pruhu s provedením připojení bočních kanalizačních řadů na kanalizaci v silnici překopem a s  
provedením domovních přípojek na bližší stranu překopem. A dále s podmínkami, které byly 
začleněny do podmínky č. 8 rozhodnutí.  

- Vodárenská společnost Chrudim, a.s. jednající za Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s. vyjádření ze  
dne 26.03.2013 č.j. 275/TD/13. V zájmovém prostoru se nachází vodovodní řady ve správě VS 
Chrudim, a.s. s podmínkami, které jsou uvedeny v podmínce č. 5 rozhodnutí. 

- Vodárenská společnost Chrudim, a.s. jednající za Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s. sdělení ze 
dne 05.03.2014 pod zn: 178/TD/14 - v uvedené dokumentaci je navržena trasa kanalizace v 
odstupové vzdálenosti menší než 1,0 m v souběhu s vodovodním potrubím (úsek stoky AV). 
Souhlasíme s umístěním kanalizačního potrubí v souběhu a v křížení s vodovodním potrubím dle 
ČSN 73 6005. 

Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků: námitky nebyly vzneseny. 

Veškerým podmínkám a připomínkám účastníků řízení a dotčených orgánů bylo vyhověno a byly 
zařazeny do podmínek rozhodnutí. 

Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí: Účastníci se k podkladům rozhodnutí 
nevyjádřili. 

Stavební úřad v provedeném územním řízení 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 s 
územně plánovací dokumentací schválenou dne 07.12.2015, která nabyla účinnosti 04.01.2016 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 rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení k odboru majetkovému, 
oddělení stavebního řádu Krajského úřadu Pardubického kraje podáním u Městského úřadu Chrast, 
Odboru výstavby a životního prostředí. 

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. 

Stavební úřad po dni nabytí právní moci územního rozhodnutí doručí žadateli stejnopis písemného 
vyhotovení územního rozhodnutí opatřený doložkou právní moci spolu s ověřenou grafickou přílohou, 
stejnopis písemného vyhotovení územního rozhodnutí opatřený doložkou právní moci doručí také místně 
příslušnému obecnímu úřadu, pokud není stavebním úřadem, a jde-li o stavby podle § 15 nebo 16 
stavebního zákona, také stavebnímu úřadu příslušnému k povolení stavby. 

Rozhodnutí má podle § 93 odst. 1 stavebního zákona platnost 2 roky. Podmínky rozhodnutí o umístění 
stavby platí po dobu trvání stavby či zařízení, nedošlo-li z povahy věci k jejich konzumaci. 
 
 
   „otisk úředního razítka“ 

Ing. Jiřina Šmejdová 
vedoucí odboru výstavby a životního prostředí 

Příloha 
Ověřená situace záměru 
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Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů. 
 
 
Vyvěšeno dne: ..............................   Sejmuto dne: .................................... 
 
 
 
 
 
 
Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení. 
 
Žádáme obce Trojovice, Zájezdec a Chrast o zaslání veřejné vyhlášky s potvrzením o vyvěšení a 
sejmutí zpět stavebnímu úřadu. 
 
 

 

Poplatek 
Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích položky 17 odst. 1 písm. e) ve 
výši 1.000 Kč, položky 17 odst. 1 písm. h) ve výši 3.000 Kč, celkem 4.000 Kč byl zaplacen dne 
23.02.2016. 
 
Obdrží 
účastníci (dodejky): 
žadatel 
Obec Trojovice, IDDS: gcna3dm 
 sídlo: Trojovice č.p. 77, 538 33  Trojovice 
 
obec která je účastníkem dle § 85 odst. 2 písm. b) stavebního zákona: 
Obec Zájezdec, IDDS: f2fa5qq 
 sídlo: Zájezdec č.p. 38, 538 51  Chrast u Chrudimě 
 
účastníci řízení, kterým je oznámení zahájení řízení oznámeno veřejnou vyhláškou dle § 144 odst. 6 
zákona č. 500/2004 Sb.: 

účastníci dle § 85 odst. 2 písm. a) stavebního zákona:  
Obec Trojovice, IDDS: gcna3dm 
 sídlo: Trojovice č.p. 77, 538 33  Trojovice 
Obec Zájezdec, IDDS: f2fa5qq 
 sídlo: Zájezdec č.p. 38, 538 51  Chrast u Chrudimě 
Pardubický kraj, IDDS: z28bwu9 
 sídlo: Komenského náměstí č.p. 125, Pardubice-Staré Město, 530 02  Pardubice 2 
Povodí Labe, státní podnik, závod Pardubice, IDDS: dbyt8g2 
 sídlo: Víta Nejedlého č.p. 951/8, Slezské Předměstí, 500 03  Hradec Králové 3 
Správa a údržba silnic Pardubického kraje, odd. majetkové správy Chrudim, IDDS: ffhk8fq 
 sídlo: Doubravice č.p. 98, 533 53  Pardubice 
Karel Voříšek, Kostěnice č.p. 140, 530 02  Pardubice 2 
Petr Voříšek, Veská č.p. 68, 533 04  Sezemice 

účastníci dle § 85 odst. 2 písm. b) stavebního zákona  
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 
RWE GasNet, s.r.o., IDDS: rdxzhzt 
 sídlo: Klíšská č.p. 940/96, Klíše, 401 17  Ústí nad Labem 1, za kterou jedná: RWE Distribuční 
služby, s.r.o., IDDS: jnnyjs6 
 sídlo: Plynárenská č.p. 499/1, Zábrdovice, 602 00  Brno 2 
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Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s., IDDS: rf5gxz6 
 sídlo: Novoměstská č.p. 626, Chrudim II, 537 01  Chrudim 1, za kterou jedná: Vodárenská 
společnost Chrudim, a.s., IDDS: 3b9gxrh 
 sídlo: Novoměstská č.p. 626, Chrudim II, 537 01  Chrudim 1 
 
osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním pozemkům: 

st. p. 2, 4, 6, 7/1, 8, 10, 11/1, 12, 14/1, 14/2, 15, 18, 20, 21, 23, 24, 25, 32, 33, 34/1, 35, 36, 38/1, 39, 
40/1, 40/2, 41, 42/1, 44, 46, 50, 53, 54/1, 56, 57, 58, 59, 60, 62, 64, 66, 67, 68, 70, 71, 72, 74, 76, 78, 
79, 81/2, 85, 88, 89, 91, 92, 93, 94, 95/1, 105, 110, 116, 117, 119, 120, parc. č. 1/1, 59/1, 104/2, 120, 
479/3, 544/9, 544/11, 544/12, 544/13, 544/15, 544/16, 561, 562 v katastrálním území a obec 
Trojovice 

 osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním stavbám: 

Trojovice č.p. 26, č.p. 24, č.p. 23, č.p. 22, č.p. 21, č.p. 20, č.p. 19, č.p. 18, č.p. 16, č.p. 82, č.p. 15, 
č.p. 14, č.p. 13, č.p. 12, č.p. 11, č.p. 10, č.p. 66, č.p. 5, č.p. 4, č.p. 3, č.p. 74, č.p. 1, č.p. 65, č.p. 63, 
č.p. 62, č.p. 64, č.p. 61, č.p. 60, č.p. 58, č.p. 55, č.p. 43, č.p. 53, č.p. 44, č.p. 69, č.p. 41, č.p. 40, č.p. 
39, č.p. 46, č.p. 51, č.p. 48, č.p. 47, č.p. 37, č.p. 35, č.p. 34, č.p. 33, č.p. 31, č.p. 29, č.p. 45, č.p. 71, 
č.p. 8, č.p. 2, č.p. 76, č.p. 77, č.p. 84, č.p. 28, č.p. 78, č.p. 79, č.p. 81, č.p. 32, č.p. 57 a č.p. 80 v 
katastrálním území a obec Trojovice 

 
dotčené orgány: 
Hasičský záchranný sbor Pardubického kraje, Územní odbor Chrudim, 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, územní odbor Chrudim - Dopravní inspektorát, IDDS: 
ndihp32 
 sídlo: Na Spravedlnosti č.p. 2516, 530 02  Pardubice 2 
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 
Městský úřad Chrudim, odbor životního prostředí, odd. vodního hospodářství, IDDS: 3y8b2pi 
 sídlo: Pardubická č.p. 67, 537 16  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 
Krajský úřad Pardubického kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, IDDS: z28bwu9 
 sídlo: Komenského náměstí č.p. 125, Pardubice-Staré Město, 530 02  Pardubice 2 
 
k vyvěšení oznámení: 
Obec Trojovice, IDDS: gcna3dm 
 sídlo: Trojovice č.p. 77, 538 33  Trojovice 
Obec Zájezdec, IDDS: f2fa5qq 
 sídlo: Zájezdec č.p. 38, 538 51  Chrast u Chrudimě 
Město Chrast, Náměstí č.p. 1, 538 51  Chrast u Chrudimě 
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