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ROZHODNUTÍ
Výroková část:
Městský úřad Chrudim, Odbor životního prostředí, oddělení vodního hospodářství, jako vodoprávní úřad
příslušný podle § 104 odst. 2 písm. c) a § 106 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně
některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, jako speciální stavební úřad podle § 15
odst. 5 vodního zákona a § 15 odst. 1 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,
účastníkovi řízení podle § 27 odst. 1 správního řádu, kterým je
Obec Trojovice, IČO 00271063, Trojovice č. p. 77, 538 33 Trojovice
I.

podle § 15 odst. 1 vodního zákona a § 115 odst. 1 stavebního zákona
vydává stavební povolení

ke stavbě vodního díla:
„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

Pozemky vymezené pro realizaci stavby a jejich druh:
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. 544/1 (ostatní plocha), parc. č. 544/2
(ostatní plocha), parc. č. 544/3 (ostatní plocha), parc. č. 544/5 (ostatní plocha), parc. č. 547/1 (vodní
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plocha), parc. č. 550/1 (ostatní plocha), parc. č. 557/3 (ostatní plocha) v katastrálním území Trojovice,
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 Zájezdec
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
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.
II. podle § 15 odst. 3 vodního zákona a § 115 odst. 1 stavebního zákona
stanovuje
podmínky pro provedení a užívání stavby:
1. Stavba bude dokončena nejpozději do 31. 12. 2022.
2. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace ověřené ve stavebním řízení; případné změny
nesmí být provedeny bez předchozího povolení stavebního úřadu.
3. Při provádění stavby bude zajištěno dodržování bezpečnostních předpisů a předpisů o ochraně zdraví
při práci, zejména nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu
zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky a nařízení vlády
č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci
na staveništích.
4. Stavba bude prováděna stavebním podnikatelem, který při její realizaci zabezpečí odborné vedení
provádění stavby stavbyvedoucím. Název a sídlo stavebního podnikatele oznámí stavebník
stavebnímu úřadu před zahájením vlastních prací.
5. Stavbou dotčené pozemky budou uvedeny do řádného technického stavu. Stavba bude prováděna tak,
aby nedocházelo ke škodám na sousedních pozemcích a stavbách. Budou zajištěny přechody
a přejezdy v nejnutnější míře.
6. Před zahájením zemních prací zajistí stavbyvedoucí v zájmovém území vytyčení veškerých
podzemních inženýrských, energetických a telekomunikačních sítí u jejich provozovatelů a po dobu
výstavby zabezpečí zhotovitel stavby ochranu těchto sítí před poškozením.
7. Zahájení zemních prací v ochranných pásmech stávajících podzemních sítí bude nahlášeno
provozovatelům sítí 15 dní předem, zemní práce v ochranných pásmech podzemních sítí budou
prováděny ručně, pracovníci provádějící zemní práce v ochranných pásmech podzemních sítí budou
prokazatelně seznámeni s polohou těchto sítí, případné poškození bude neprodleně oznámeno správci
poškozené sítě.
8. Dojde-li při provádění zemních prací k odkrytí sítí, bude přizván zástupce správce sítě ke kontrole.
9. Stavebník oznámí stavebnímu úřadu tyto fáze výstavby pro kontrolní prohlídky stavby:
a) zahájení stavby;
b) jednotlivé kontrolní dny;
c) dokončení stavby.
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10. Budou dodrženy podmínky provozovatele stávajícího vodovodu - Vodárenská společnost
Chrudim, a.s.:
a) Prováděcí organizace uvědomí zástupce provozu Vodárenské společnosti Chrudim, a. s. –
Miloslav Prokeš, tel. 603 899 830, miloslav.prokes@vschrudim.cz o zahájení prací, a to nejméně
15 dní předem.
b) Před zahájením stavebních prací požádá prováděcí organizace pracovníka Vodárenské
společnosti Chrudim, a. s. o vytýčení provozovaných sítí – Michal Sýkora, tel. 603 899 831,
michal.sykora@vschrudim.cz.
11. Budou splněny podmínky dotčeného orgánu Městského úřadu Chrudim, Odboru životního prostředí,
oddělení ekologie prostředí – jako orgánu státní správy v oblasti odpadového hospodářství:
a) Vznikající stavební odpady budou tříděny podle jednotlivých druhů a kategorií s ohledem
na jejich další využitelnost a recyklovatelnost a předávány oprávněným osobám přednostně
k materiálovému využití.
b) Ke kontrolní prohlídce stavby (závěrečné) budou předloženy doklady o předání vzniklých
stavebních odpadů (zejména odpadů ze zpevněných ploch, přebytečné výkopové zeminy)
v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění
pozdějších předpisů. Čestné prohlášení není dostačujícím dokladem.
12. Budou splněny podmínky účastníka řízení Povodí Labe, státní podnik – správce toku:
a) Před zahájením stavebních prací bude předložen k odsouhlasení provoznímu středisku
ve Vysokém Mýtě (Vraclavská 169, tel: 465 420 426, 602 177 216, Bc. L. Petřek) detail způsobu
přechodu vodního toku a výustního objektu od BP1.
b) Křížení vodního toku bude provedeno v souladu s ČSN 75 2130 Křížení a souběhy vodních toků
s dráhami, pozemními komunikacemi a vedeními.
c) Uložení potrubí a dalších objektů v korytě toku musí umožnit pojezd těžkou mechanizací bez
omezení.
d) Křížení toku bude viditelně označeno na obou březích.
e) Po ukončení stavebních prací bude přizván zástupce provozního střediska ve Vysokém Mýtě
(Vraclavská 169, tel: 465 420 426, 602 177 216, Bc. L. Petřek) k odsouhlasení provedených
prací.
13. V souladu s § 119 odst. 1 písm. b) stavebního zákona lze stavbu užívat pouze na základě
kolaudačního souhlasu nebo kolaudačního rozhodnutí.
Odůvodnění:
Dne 27. 1. 2020 podala Obec Trojovice, IČO 00271063, Trojovice č. p. 77, 538 33 Trojovice (dále jen
„stavebník“) prostřednictvím zmocněnce Vodárenská společnost Chrudim, a.s., IČO 27484211,
Novoměstská č. p. 626, Chrudim II, 537 01 Chrudim 1, žádost o stavební povolení na výše uvedenou
stavbu. Dnem podání žádosti bylo zahájeno vodoprávní řízení
Žádost byla doložena všemi povinnými doklady podle vodního zákona, vyhlášky č. 183/2018 Sb.,
o náležitostech rozhodnutí a dalších opatření vodoprávního úřadu a o dokladech předkládaných
vodoprávnímu úřadu, ve znění pozdějších předpisů a stavebního zákona.
Vodoprávní úřad oznámil zahájení řízení známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům. Týmž
opatřením oznámil účastníkům řízení, že upouští od ohledání na místě i ústního jednání, že shromáždil
podklady k rozhodnutí ve věci a určil lhůtu, do kdy mohou dotčené orgány uplatnit závazná stanoviska
a účastníci řízení své námitky, popřípadě důkazy, a to 15 dnů od doručení oznámení o zahájení řízení.
Ke dni vydání tohoto rozhodnutí vodoprávní úřad žádné námitky účastníků řízení neobdržel.
Vodoprávní úřad upustil od ohledání na místě a od ústního jednání, neboť jsou mu dobře známy poměry
staveniště a žádost poskytuje dostatečný podklad pro posouzení stavebního záměru a stanovení podmínek
k jeho provádění a užívání.
Projektovou dokumentaci stavby vypracovala Vodárenská společnost Chrudim, a.s., Novoměstská č. p.
626, Chrudim II, 537 01 Chrudim 1 a autorizoval Ing. Martin Soudek - Autorizovaný inženýr pro
vodohospodářské stavby (identifikační číslo ČKAIT 0701010).
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K předmětné stavbě vydal obecný stavební úřad Městský úřad Chrast rozhodnutí o umístění stavby pod
č. j. CH/SÚ/01244/2016 ze dne 3. 3. 2016 (nabytí právní moci dne 8. 4. 2016) ve znění rozhodnutí č. j.
CH/SÚ/01895/2018 ze dne 4. 4. 2018 (nabytí právní moci 17. 5. 2018) a souhlas se stavbou podle § 15
odst. 2 stavebního zákona pod č. j. CH/SÚ/00815/2020 ze dne 13. 2. 2020.
Vyjádření účastníků řízení, stanoviska dotčených orgánů, odborná posouzení, znalecké posudky:
- Městský úřad Chrudim, Odbor životního prostředí – stanovisko č. j. CR 057242/2019 OŽP/Ry ze dne
26. 9. 2019
- Městský úřad Chrudim, Odbor životního prostředí, oddělení ekologie prostředí – souhlasné závazné
stanovisko s podmínkami č. j. CR 061676/2019 OŽP/Fr ze dne 16. 9. 2019
- Městský úřad Chrudim, Odbor životního prostředí, oddělení přírodního prostředí – souhlasné závazné
stanovisko orgánu státní správy lesů č. j. CR 013286/2014 OŽP/Št ze dne 5. 3. 2014
- Městský úřad Chrudim, Odbor dopravy, oddělení dopravy a komunikací – rozhodnutí o povolení
zvláštního užívání silnice – umístění inženýrské sítě nebo jiného podzemního vedení v silničním
pozemku č. j. CR 003064/2020 ODP/Pe ze dne 14. 1. 2020 (nabytí právní moci 1. 2. 2020)
- Městský úřad Chrudim, Odbor školství, kultury, sportu a památkové péče, úsek pam. péče - vyjádření
orgánu státní památkové péče č. j. CR 067920/2019 OŠK/AK ze dne 11. 10. 2019
- Krajská hygienická stanice Pardubického kraje se sídlem v Pardubicích, územní pracoviště Chrudim –
souhlasné závazné stanovisko č. j. KHSPA15741/2019/HOK-CR ze dne 27. 8. 2019
- Hasičský záchranný sbor Pardubického kraje, ÚO Chrudim – souhlasné závazné stanovisko
č. j. HSPA-4-333/2019 ze dne 5. 9. 2019
- Ministerstvo obrany ČR, Sekce ekonomická a majetková – souhlasné závazné stanovisko
sp. zn. 83086/2019-1150-OÚZ-PCE ze dne 8. 1. 2020
- Obecní úřad Trojovice - vyjádření ze dne 4. 11. 2019
- Obec Zájezdec – sdělení ze dne 19. 12. 2019
- GridServices, s.r.o. – stanovisko zn. 5002066417 ze dne 18. 5. 2020
- ČEZ Distribuce, a. s. – souhlas s umístěním stavby a s prováděním činností v ochranném pásmu
elektrického zařízení zn. 1107741601 ze dne 7. 2. 2020, vyjádření zn. 1106867680 ze dne 2. 1. 2020,
sdělení zn. 0101210722 ze dne 12. 11. 2019
- Česká telekomunikační infrastruktura a.s. (CETIN, a.s.) – vyjádření č. j. 810914/19 ze dne
14. 11. 2019
- Vodárenská společnost Chrudim, a.s. – vyjádření č. j. 019070106955 ze dne 18. 12. 2019
- Vodafone Czech Republic a.s. – sdělení zn. 191129-1129143433 ze dne 29. 11. 2019
- T-Mobile Czech Republic a.s. – vyjádření zn. E46392/19 ze dne 3. 12. 2019
- České Radiokomunikace a.s. – vyjádření zn. UPTS/OS/234789/2019 ze dne 13. 12. 2019
- Povodí Labe, státní podnik – stanovisko č. j. PLa/2019/039148 ze dne 1. 10. 2019
- Správa a údržba silnic Pardubického kraje – souhlas zn. SUSPK/8564/2019 ze dne 9. 10. 2019
- Smlouva uzavřená mezi obcemi Řestoky, Přestavlky, Trojovice a Zájezdec ze dne 14. 10. 2019
a plánovací smlouva z 15. 10. 2015
Byly doloženy souhlasy vlastníků dotčených pozemků a vlastníka stavby ve smyslu § 184a stavebního
zákona. Dále byla předložena plná moc pro zastupování stavebníka v předmětném řízení zmocněncem.
Posouzení vodoprávního úřadu:
Vodoprávní úřad v provedeném řízení přezkoumal předloženou žádost z hledisek uvedených
v ustanoveních vodního zákona a stavebního zákona, projednal ji s účastníky řízení a s dotčenými orgány
a zjistil, že jejím uskutečněním nebo užíváním nejsou ohroženy zájmy chráněné zákony a zvláštními
předpisy. Při přezkoumání žádosti, projednání věci s účastníky řízení a na základě shromážděných právně
významných skutečností nebyly shledány důvody bránící povolení.
Dále vodoprávní úřad posoudil záměr z hlediska zájmů daných § 23a vodního zákona, platným Národním
plánem povodí Labe a Plánem dílčího povodí Horního a středního Labe, a dospěl k závěru, že je možný,
protože lze předpokládat, že jeho realizací nedojde ke zhoršení stavu dotčeného vodního útvaru, a že
záměr nebude mít za následek nedosažení dobrého stavu dotčeného vodního útvaru.
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Podmínky dotčených orgánů a správců technické infrastruktury jsou součástí projektové dokumentace
nebo byly zahrnuty do podmínek tohoto rozhodnutí. Výjimkou jsou zákonné povinnosti, o kterých není
vodoprávní úřad oprávněn rozhodovat.
Vzhledem k tomu, že se jedná o stavbu, jejíž vlastnosti nemohou budoucí uživatelé ovlivnit, lze ji užívat
v souladu s § 119 odst. 1 písm. b) stavebního zákona pouze na základě kolaudačního souhlasu nebo
kolaudačního rozhodnutí.
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
CETIN a.s., IČO 04084063, Českomoravská č. p. 2510/19, Libeň, 190 00 Praha 9
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,
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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
Vodoprávní úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů
ve výroku uvedených.
Informace pro stavebníka:
Provádět stavbu může jako zhotovitel jen stavební podnikatel, který při její realizaci zabezpečí odborné
vedení provádění stavby stavbyvedoucím (autorizovanou osobou v příslušné oblasti vodního
hospodářství). Při provádění stavby vyžadující stavební povolení musí být veden stavební deník.
Vodoprávní úřad po dni nabytí právní moci stavebního povolení zašle stavebníkovi jedno vyhotovení
ověřené projektové dokumentace a štítek obsahující identifikační údaje o povolené stavbě.
Stavebník je povinen štítek před zahájením stavby umístit na viditelném místě u vstupu na staveniště
a ponechat jej tam až do dokončení stavby.
Stavba nesmí být zahájena, dokud stavební povolení nenabude právní moci. Stavební povolení pozbývá
platnosti, jestliže stavba nebyla zahájena do 2 let ode dne, kdy nabylo právní moci.
Poučení účastníků:
Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu
Pardubického kraje, podáním u zdejšího správního orgánu. Podle § 85 odst. 1 správního řádu má odvolání
proti rozhodnutí odkladný účinek.
Rozhodnutí je účastníkům oznámeno doručením stejnopisu do vlastních rukou. Do běhu lhůt
se nezapočítává den, kdy došlo ke skutečnosti určující počátek lhůty.
Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu
a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je
správní orgán na náklady účastníka.

otisk úředního razítka
Ing. Ivo Rychnovský
vedoucí Odboru životního prostředí v. r.
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Toto rozhodnutí musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů.

Vyvěšeno dne: ..............................

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

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení.

Poplatek:
Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích položky 18 odst. 1 písm. h)
ve výši 3000 Kč byl zaplacen dne 1. 4. 2020.
Obdrží:
Obec Trojovice prostřednictvím svého zmocněnce Vodárenská společnost Chrudim, a.s., IDDS: 3b9gxrh
Obec Zájezdec, IDDS: f2fa5qq
Povodí Labe, státní podnik, IDDS: dbyt8g2
Správa a údržba silnic Pardubického kraje, IDDS: ffhk8fq
CETIN a.s., IDDS: qa7425t
ČEZ Distribuce, a. s., IDDS: v95uqfy
GridServices, s.r.o., IDDS: jnnyjs6
Vodárenská společnost Chrudim, a.s., IDDS: 3b9gxrh
Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s., IDDS: rf5gxz6
ostatní veřejnou vyhláškou
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:
Obecní úřad Trojovice, IDDS: gcna3dm
Obecní úřad Zájezdec, IDDS: f2fa5qq
Městský úřad Chrudim, Odbor kanceláře tajemníka
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