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OZNÁMENÍ
ZAHÁJENÍ ŘÍZENÍ A SEZNÁMENÍ S PODKLADY ROZHODNUTÍ
Obec Trojovice, IČO 00271063, Trojovice č. p. 77, 538 33 Trojovice,
v zastoupení na základě plné moci společností Vodárenská společnost Chrudim, a.s., IČO 27484211,
Novoměstská č. p. 626, Chrudim II, 537 01 Chrudim 1
podala dne 27. 1. 2020 žádost o vydání stavebního povolení pro stavbu označenou jako:
„Trojovice - Splašková kanalizace“
(dále jen „stavba“) na místě:
Název kraje
Název obce
Identifikátor katastrálního území
Název katastrálního území
Parcelní čísla dle evidence katastru nemovitostí

Přímé určení polohy – začátek stavby
(souřadnicový systém S-JTSK)
Přímé určení polohy – konec stavby
(souřadnicový systém S-JTSK)

Pardubický
Trojovice, Zájezdec
768529, 790419
Trojovice, Zájezdec
parc. č. 140/1, 140/2, 140/3, 140/5, 140/7,
544/1, 544/2, 544/3, 544/5, 547/1, 550/1,
557/3 v katastrálním území Trojovice, parc. č.
94/42, 380/1, 390, 391, 412/1 v katastrálním
území Zájezdec
1073953, 638795
1073619, 638210

Účel stavby:
Zajištění odvádění odpadních vod.
Popis stavby:
Jedná se o novostavbu splaškové kanalizace v obci Trojovice, která je navržena převážně jako gravitační
pouze jedna kanalizační stoka jako tlaková. Odpadní vody z obce Trojovice budou svedeny na centrální
čistírnu odpadních vod v obci Zájezdec.
Stavba je členěna na následující stavební objekty:
SO 01 Splašková kanalizace
Jedná se o kanalizaci oddílnou splaškovou. V rámci tohoto stavebního objektu jsou navrženy gravitační
kanalizační stoky v celkové délce 1399,3 m, talková kanalizační stoka v délce 133,3 m, kanalizační výtlak
v délce 112 m, kanalizační revizní šachty, 1 čerpací stanice a výustní objekt. Gravitační kanalizační stoky

Č. j. CR 008371/2020 OŽP/Ve

jsou navrženy z PP DN 250 a PP DN 300, kanalizační stoka tlaková z PE100RC Ø 50 a kanalizační
výtlak z PE100RC Ø 90.
SO 02 Vedlejší stoky
Tento stavební objekt není vodním dílem a není předmětem tohoto řízení.
Městský úřad Chrudim, Odbor životního prostředí, oddělení vodního hospodářství, jako vodoprávní úřad
příslušný podle § 104 odst. 2 písm. c) a § 106 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně
některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, jako speciální stavební úřad podle § 15
odst. 5 vodního zákona a § 15 odst. 1 písm. d) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním
řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a místně příslušný správní orgán podle § 11 odst. 1
písm. b) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, oznamuje podle § 115 odst. 8
vodního zákona, § 112 odst. 1 stavebního zákona a § 47 odst. 1 správního řádu zahájení řízení. Jedná
se o stavební řízení.
Vodoprávní úřad, v souladu s ustanovením § 115 odst. 8 vodního zákona a § 112 odst. 2 stavebního
zákona, upouští od ohledání na místě i ústního jednání, a určuje lhůtu
15 dní od doručení tohoto oznámení,
do kdy mohou dotčené orgány uplatnit závazná stanoviska a účastníci řízení své námitky. K později
uplatněným závazným stanoviskům a námitkám nebude přihlédnuto.
Vodoprávní úřad dále oznamuje, že shromáždil podklady k rozhodnutí ve věci a sděluje účastníkům
řízení, že podle ustanovení § 36 odst. 3 správního řádu, mají možnost před vydáním rozhodnutí ve věci
se vyjádřit k podkladům rozhodnutí. Účastníci řízení mohou nahlížet do podkladů rozhodnutí (Městský
úřad Chrudim, Odbor životního prostředí, oddělení vodního hospodářství, úřední dny: pondělí a středa
8,00-17,00 hod., ostatní dny na základě telefonické domluvy).
Vodoprávní úřad v souladu s příslušnými právními předpisy stanovil tento okruh známých účastníků
řízení:
Stavebník a žadatel podle § 109 písm. a) stavebního zákona a § 27 odst. 1 správního řádu a jako obec,
v jejímž územním obvodu může dojít rozhodnutím k ovlivnění vodních poměrů nebo životního prostředí
podle § 115 odst. 4 vodního zákona (v souladu s ustanovením § 144 odst. 6 správního řádu doručováno
do vlastních rukou):
Obec Trojovice, IČO 00271063, Trojovice č. p. 77, 538 33 Trojovice
Vlastník stavby, na níž má být provedena změna podle § 109 písm. b) stavebního zákona a § 27 odst. 1
správního řádu a jako obec, v jejímž územním obvodu může dojít rozhodnutím k ovlivnění vodních
poměrů nebo životního prostředí podle § 115 odst. 4 vodního zákona (v souladu s ustanovením § 144
odst. 6 správního řádu doručováno do vlastních rukou):
Obec Zájezdec, IČO 00654665, Zájezdec č. p. 38, 538 51 Chrast u Chrudimě
Vlastník pozemku, na kterém má být stavba prováděna, není-li stavebníkem, může-li být jeho vlastnické
právo k pozemku prováděním stavby přímo dotčeno podle § 109 písm. c) stavebního zákona a § 27 odst.
1 správního řádu (v souladu s ustanovením § 144 odst. 6 správního řádu doručováno do vlastních rukou):
Správa a údržba silnic Pardubického kraje, IČO 00085031, Doubravice 98, 533 53 Pardubice
Povodí Labe, státní podnik, IČO 70890005, Víta Nejedlého č. p. 951/8, Slezské Předměstí, 500 03
Hradec Králové 3
Obec Zájezdec, IČO 00654665, Zájezdec č. p. 38, 538 51 Chrast u Chrudimě
Vlastník stavby na pozemku, na kterém má být stavba prováděna, a ten, kdo má k tomuto pozemku nebo
stavbě právo odpovídající věcnému břemenu, mohou-li být jejich práva prováděním stavby přímo dotčena
podle § 109 písm. d) stavebního zákona a § 27 odst. 1 správního řádu (v souladu s ustanovením § 144
odst. 6 správního řádu doručováno do vlastních rukou):
ČEZ Distribuce, a. s., IČO 24729035, Teplická č. p. 874/8, Děčín IV-Podmokly, 405 02 Děčín 2
GridServices, s.r.o., IČO 27935311, Plynárenská č. p. 499/1, Zábrdovice, 602 00 Brno 2
Česká telekomunikační infrastruktura a.s., IČO 04084063, Olšanská č. p. 2681/6, 130 00 Praha 3 –
Žižkov
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Vodárenská společnost Chrudim, a.s., IČO 27484211, Novoměstská č. p. 626, Chrudim II, 537 01
Chrudim 1
Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s., IČO 48171590, Novoměstská č. p. 626, Chrudim II, 537 01
Chrudim 1
Správce dotčeného vodního toku podle § 115 odst. 5 vodního zákona (v souladu s ustanovením § 144
odst. 2 správního řádu doručováno veřejnou vyhláškou):
Povodí Labe, státní podnik, IČO 70890005, Víta Nejedlého č. p. 951/8, Slezské Předměstí, 500 03
Hradec Králové 3
Vlastník sousedního pozemku nebo stavby na něm, může-li být jeho vlastnické právo prováděním stavby
přímo dotčeno a ten, kdo má k sousednímu pozemku nebo stavbě na něm právo odpovídající věcnému
břemenu, může-li být toto právo prováděním stavby přímo dotčeno podle § 109 písm. e) a f) stavebního
zákona a § 27 odst. 2 a 3 správního řádu (v souladu s ustanovením § 112 odst. 1 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):
st. p. č. 2, 3, 4, 5, 6, 7/1, 8, 10, 11/1, 12, 14/1, 14/2, 15, 18, 20, 21, 23, 24, 25, 29, 31, 32, 33, 34/1, 35, 36,
38/1, 38/2, 39, 40/1, 40/2, 41, 42/1, 42/2, 44, 45, 46, 49, 50, 51, 52, 53, 54/1, 54/2, 55, 56, 57, 58, 59,
59/3, 60, 62, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 74, 76, 78, 79, 81/1, 81/2, 85, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94,
95/1, 95/2, 105, 110, 112, 114, 116, 117, 119, 120 p. p. č. 1/1, 1/2, 3/1, 3/2, 3/3, 4, 5, 10, 11, 13, 14/1, 25,
43, 45, 47, 59/1, 61, 63/1, 73/3, 76/1, 76/2, 78, 87, 91, 95/1, 101, 102, 104/2, 105, 109, 110, 111/1, 111/2,
113/1, 117, 119, 120, 138, 139, 140/5, 140/6, 140/8, 140/9, 359, 392, 394, 395/1, 395/2, 396, 479/3,
479/4, 479/6, 480/2, 482/1, 526/1, 526/1, 526/2, 543/1, 543/2, 544/1, 544/3, 544/4, 544/7, 544/9, 544/10,
544/11, 544/12, 544/13, 544/14, 544/15, 544/16, 544/17, 544/18, 544/20, 544/21, 544/22, 544/23,
544/24, 544/26, 544/27, 544/29, 544/31, 544/32, 544/36, 544/37, 544/38, 544/42, 544/43, 544/8, 546,
550, 550/2, 557/4, 557/5, 558, 561, 562, 563, 566 v katastrálním území Trojovice, p. p. č. 94/19, 94/20,
94/41, 94/43, 376, 377, 378, 379, 380/2, 381 v katastrálním území Zájezdec
V tomto správním řízení jsou dotčenými orgány:
Hasičský záchranný sbor Pardubického kraje, Územní odbor Chrudim - jako orgán státní správy na úseku
požární ochrany
Krajská hygienická stanice Pardubického kraje se sídlem v Pardubicích, územní pracoviště Chrudim jako orgán ochrany veřejného zdraví
Ministerstvo obrany ČR sekce nakládání s majetkem, odbor ochrany územních zájmů - jako orgán obrany
státu
Obecní úřad Trojovice – jako silniční správní úřad
Městský úřad Chrudim, Odbor dopravy – jako silniční správní úřad
Městský úřad Chrudim, Odbor životního prostředí, oddělení ekologie prostředí - jako orgán státní správy
v oblasti odpadového hospodářství
Městský úřad Chrudim, Odbor školství, kultury, sportu a památkové péče, oddělení kultury, sportu
a památkové péče - jako orgán státní památkové péče
Městský úřad Chrudim, Odbor životního prostředí, oddělení přírodního prostředí – jako orgán ochrany
přírody, zemědělského půdního fondu a orgán státní správy lesů
Poučení:
Účastník řízení může podle § 114 odst. 1 stavebního zákona uplatnit námitky proti projektové
dokumentaci, způsobu provádění a užívání stavby nebo požadavkům dotčených orgánů, pokud je jimi
přímo dotčeno jeho vlastnické právo nebo právo založené smlouvou provést stavbu nebo opatření nebo
právo odpovídající věcnému břemenu k pozemku nebo stavbě.
K námitkám účastníků řízení, které byly nebo mohly být uplatněny při územním řízení, při pořizování
územně plánovací dokumentace nebo při vydání územního opatření o stavební uzávěře anebo územního
opatření o asanaci území, se podle § 114 odst. 2 stavebního zákona nepřihlíží.
Nechá-li se některý z účastníků zastupovat, předloží jeho zástupce písemnou plnou moc.
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Podle § 25 odst. 2 správního řádu se písemnost považuje za doručenou patnáctým dnem po vyvěšení
na úřední desce správního orgánu, který písemnost doručuje.

Ing. Ivo Rychnovský v. r.
vedoucí Odboru životního prostředí

Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů.
Vyvěšeno dne: ..............................

Sejmuto dne: ....................................

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení.
Obdrží:
Obec Trojovice prostřednictvím svého zmocněnce Vodárenská společnost Chrudim, a.s., IDDS: 3b9gxrh
Správa a údržba silnic Pardubického kraje, IDDS: ffhk8fq
Obec Zájezdec, IDDS: f2fa5qq
Povodí Labe, státní podnik, IDDS: dbyt8g2
ČEZ Distribuce, a. s., IDDS: v95uqfy
Česká telekomunikační infrastruktura a.s., IDDS: qa7425t
GridServices, s.r.o., IDDS: jnnyjs6
Vodárenská společnost Chrudim, a.s., IDDS: 3b9gxrh
Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s., IDDS: rf5gxz6
Dotčené orgány:
Městský úřad Chrudim, Odbor životního prostředí, oddělení přírodního prostředí – jako orgán ochrany
přírody, zemědělského půdního fondu a 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 školství, kultury, sportu a památkové péče – jako orgán státní památkové
péče
Městský úřad Chrudim, Odbor dopravy – jako silniční správní úřad
Obecní úřad Trojovice - jako silniční správní úřad
Hasičský záchranný sbor Pardubického kraje, Územní odbor Chrudim, IDDS: 48taa69- jako orgán státní
správy na úseku požární ochrany
Krajská hygienická stanice Pardubického kraje se sídlem v Pardubicích, územní pracoviště Chrudim,
IDDS: 23wai86 – jako státní orgán ochrany veřejného zdraví
Ministerstvo obrany, Sekce ekonomická a majetková Ministerstva obrany, odbor ochrany územních
zájmů, IDDS: hjyaavk - jako orgán obrany státu
Pro vyvěšení na úřední desku:
Městský úřad Chrudim, Odbor kanceláře tajemníka
Obecní úřad Zájezdec, IDDS: f2fa5qq
Obecní úřad Trojovice, IDDS: gcna3dm
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