MĚSTSKÝ ÚŘAD MORAVSKÁ TŘEBOVÁ
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S MUMT 11590/2020-OZP19
MUMT 13188/2020
Bc. Klára Donátová
461 353 042
kdonatova@mtrebova.cz
01.07.2020

OZNÁMENÍ
O ZAHÁJENÍ ŘÍZENÍ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU
Obec Chornice, IČO 00276693, Jevíčská 41, 569 42 Chornice
(dále jen „žadatel“) dne 20.04.2020 podal žádost o vydání stavebního povolení pro záměr:
Technická infrastruktura pro 10 RD – Chornice: SO 02 vodovod a SO 03 kanalizace
(dále jen „soubor staveb“) na pozemcích parc. č. 3503/1, 3504, 3505/1, 2243/46, 2243/5, 3502 v
katastrálním území Chornice.
Základní údaje o souboru staveb:
SO 02 – Vodovod: délka 155 m, profil 80 mm, 10 ks vodovodních přípojek, 1 x hydrant.
V řešené lokalitě je navržen vodovodní řad o DN 80 mm, v délce 155 m. Potrubí bude z trub PE 100 (PN
10) v délce 155 m. V trase vodovodu, v nejnižším místě je navržen nadzemní hydrant, který je na konci
potrubí a bude sloužit rovněž pro odkalení potrubí. Dle požadavků provozovatele je nutné prověření počtu
a umístění napojení celé lokality zástavby pod hřištěm na vodovodní řad vedoucí po ul. Jevíčské. Na
navrženém vodovodním řadu v lokalitě je pro plánovanou zástavbu navrženo deset vodovodních přípojek.
Potrubí vodovodních přípojek bude provedeno z PE HD (PN 10) profilu 1“.
SO 03 – Kanalizace dešťová a splašková: dešťová o délce 199 m, DN 150-500 mm, 10 kanalizačních
přípojek, splašková o délce 188 m, DN 250 mm, 10 ks kanalizačních přípojek.
Pro odvedení srážkových vod z navržené komunikace a případně z přepadů akumulačních nádrží na
jednotlivých pozemcích je navržena dešťová kanalizace, sloužící zároveň jako retence, která bude
vybudována pro tuto lokalitu. Dešťová voda z komunikací je odváděna pomocí uličních vpustí do
dešťové kanalizace (retence), kde bude zadržena a následně řízeným odtokem odváděna přes stávající
dešťovou kanalizaci od potoka Kelinky. Dešťová kanalizace je navržena z plastových trub o DN 300 mm
v délce 18,5 m, DN 150 mm v délce 49,5 m a DN 500 mm v délce 131 m, bude na ni provedeno 6
revizních šachet. Dešťová voda bude akumulována v potrubí DN 500 mm o užitném objemu 26 m3.
Z potrubí bude srážková voda řízeně vypouštěna v množství 3 l/s do vodoteče Kelinky.
Pro odvedení splaškových odpadních vod z řešeného území je navržena kanalizace v celkové délce 188 m
o DN 250 mm. Stoka bude napojena na stávající splaškovou kanalizaci. Trasa kanalizace bude vedena
v místě navržené komunikace řešené lokality. Na kanalizaci je navrženo 6 revizních kanalizačních šachet.
K jednotlivým pozemkům v řešené lokalitě budou provedeny kanalizační přípojky z dešťové i splaškové
kanalizace. Přípojky budou na stoku napojeny v odbočných tvarovkách, či revizních šachtách. Všechny
přípojky budou provedeny od místa napojení na kanalizaci na jednotlivé pozemky, kde budou ukončeny
cca 0,5 až 1,0 m od jejich hranice plastovou revizní šachtou průměru 40 cm.
Zpracovatel předložené dokumentace: Projektovou dokumentaci zpracovala společnost BETA PROJEKT,
s. r. o. (IČ 642 57 614) a autorizoval Ing. Zdeněk Pavlík, autorizovaný inženýr pro vodohospodářské
stavby (ČKAIT 0700356) v červnu 2019.
Účel souboru staveb: Zajištění zásobování pitnou vodou a odvádění odpadních a srážkových vod.
Druh souboru staveb: Vodovodní řad, dešťová a splašková kanalizace. Stavby nové, trvalého charakteru.
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Vymezení území dotčeného vlivy souboru staveb: viz. přiložená situace širších vztahů.
Soubor staveb SO 01 a SO 02 je plánován na pozemcích v katastrálním území Chornice:
-

parc. č. 3503/1 (orná půda) – Obec Chornice
parc. č. 3504 (ostatní plocha) – Obec Chornice
parc. č. 3505/1 (orná půda) – Obec Chornice
parc. č. 2243/46 (orná půda) – Obec Chornice
parc. č. 2243/5 (ostatní plocha) – Obec Chornice
parc. č. 3502 (ostatní plocha) – Obec Chornice

Dnem podání žádosti bylo zahájeno řízení o vydání stavebního povolení podle § 15 odst. 1 zákona č.
254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), v platném znění (dále jen „vodní
zákon“), v souladu s § 108 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu
(stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“).
Městský úřad Moravská Třebová - vodoprávní úřad věcně příslušný podle ustanovení § 104 odst. 2 písm.
c) a ustanovení § 106 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní
zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vodní zákon“), jako místně příslušný vodoprávní úřad
podle ustanovení § 11 odst. 1 písm. b) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „správní řád“), a jako speciální stavební úřad, příslušný podle ustanovení § 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 (dále jen „stavební zákon“), oznamuje podle ustanovení § 47 odst. 1
správního řádu zahájení řízení o vydání stavebního povolení na soubor staveb, ve kterém v souladu s
ustanovením § 112 odst. 2 stavebního zákona upouští od ohledání na místě a ústního jednání, neboť mu
jsou dobře známy poměry staveniště a žádost poskytuje dostatečný podklad pro posouzení navrhovaného
souboru staveb a stanovení podmínek k jejímu provádění, a nařízení ústního jednání nestanovuje zákon a
není to ke splnění účelu řízení a uplatnění práv účastníků nezbytné. Vodoprávní úřad podle § 115 odst. 8
vodního zákona a § 112 odst. 2 stavebního zákona určuje lhůtu do
22.07.2020,
ve které mohou dotčené orgány uplatnit závazná stanoviska a účastníci řízení své námitky, popřípadě
důkazy. K později uplatněným závazným stanoviskům, námitkám, popřípadě důkazům, nebude v souladu
s ustanovením § 115 odst. 8 vodního zákona a ustanovením § 112 odst. 2 stavebního zákona přihlédnuto.
Účastníci řízení mohou nahlížet do podkladů rozhodnutí (Městský úřad Moravská Třebová – vodoprávní
úřad, úřední dny Po a St 8:00–11:30, 12:30–17:00, popřípadě po předchozí domluvě i v jiné dny).
Poučení:
Účastníci řízení mají podle § 36 odst. 2 správního řádu právo vyjádřit v řízení své stanovisko. Pokud o to
požádají, poskytne jim správní orgán informace o řízení. Účastníci řízení mají v souladu s ustanovením
§ 36 odst. 3 správního řádu možnost před vydáním rozhodnutí vyjádřit se k podkladům rozhodnutí. V této
souvislosti sdělujeme, že rozhodnutí nebude vydáno dříve než 24.07.2020.
Účastník řízení může podle ustanovení § 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. Osoba, která je účastníkem řízení podle
zvláštního právního předpisu, může ve stavebním řízení uplatňovat námitky pouze v rozsahu, v jakém je
projednávaným záměrem dotčen veřejný zájem, jehož ochranou se podle zvláštního právního předpisu
zabývá. Účastník řízení ve svých námitkách uvede skutečnosti, které zakládají jeho postavení jako
účastníka řízení, a důvody podání námitek; k námitkám, které překračují rozsah uvedený ve větě první a
druhé tohoto odstavce, se nepřihlíží.
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 ustanovení § 114 odst. 2 stavebního zákona nepřihlíží.
Nechá-li se některý z účastníků zastupovat, předloží jeho zástupce písemnou plnou moc.
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Účastník nebo jeho zástupce je povinen předložit na výzvu oprávněné úřední osoby průkaz totožnosti.
Průkazem totožnosti se rozumí doklad, který je veřejnou listinou, v němž je uvedeno jméno a příjmení,
datum narození a místo trvalého pobytu, popřípadě bydliště mimo území České republiky a z něhož je
patrná i podoba, popřípadě jiný údaj umožňující správnímu orgánu identifikovat osobu, která doklad
předkládá, jako jeho oprávněného držitele.
Každý, kdo činí úkony jménem právnické osoby, musí prokázat své oprávnění. V téže věci může
za právnickou osobu současně činit úkony jen jedna osoba.

Bc. Klára Donátová
referentka vodoprávního úřadu
Příloha: Místo stavby dle projektové dokumentace.
Obdrží:
zástupce žadatele (dodejka)
1. BETA - PROJEKT, s.r.o., IDDS: benrhe8
sídlo: Zadní č.p. 402/1a, Lačnov, 568 02 Svitavy 2
zastoupení pro: Obec Chornice, Jevíčská 41, 569 42 Chornice
další účastníci podle § 27 odst. 1 písm. a) správního řádu (dodejky)
2. CETIN a.s., IDDS: qa7425t
sídlo: Českomoravská č.p. 2510/19, 190 00 Praha 9-Libeň
3. ČEZ Distribuce, a. s., IDDS: v95uqfy
sídlo: Teplická č.p. 874/8, Děčín IV-Podmokly, 405 02 Děčín 2
4. GasNet, s.r.o., IDDS: rdxzhzt
sídlo: Klíšská č.p. 940/96, Klíše, 400 01 Ústí nad Labem 1
ostatní účastníci podle § 27 odst. 2 a 3 správního řádu (doručeno veřejnou vyhláškou)
Účastník řízení je dále podle § 109 písm. e) stavebního zákona vlastník sousedního pozemku nebo stavby
na něm, může-li být jeho vlastnické právo prováděním stavby přímo dotčeno a podle § 109 písm. f)
stavebního zákona ten, kdo má k sousednímu pozemku právo odpovídající věcnému břemenu, může-li být
toto právo prováděním stavby přímo dotčeno. V souladu s ustanovením § 112 odst. 1 stavebního zákona
se v případě řízení s velkým počtem účastníků v oznámení o zahájení řízení a v dalších úkonech řízení
účastníci řízení podle § 109 písm. e) a f) stavebního zákona identifikují označením pozemků a staveb
evidovaných v katastru nemovitostí přímo dotčených vlivem záměru. Jedná se o tyto pozemky a stavby
na nich: st. p. 144/3, 423, 424, parc. č. 576/12, 1725/3, 2242/5, 2242/6, 2242/7, 2242/8, 2242/12, 2243/6,
2243/40, 2243/41, 2243/42, 3500/1, 3501, 3503/2, 3503/4, 3505/2, 3505/8, 3505/9, 3505/10, 3505/11,
3505/12, 3505/13, 3505/14, 3505/15, 3505/23, 3506, 3507, 3508/1, 3511 v katastrálním území Chornice
29. Státní pozemkový úřad, IDDS: z49per3
sídlo: Husinecká č.p. 1024/11a, 130 00 Praha 3-Žižkov
zastoupení pro: Česká republika
30. Lesy ČR, s.p., správa toku - oblast Povodí Moravy, IDDS: e8jcfsn
sídlo: Přemyslova č.p. 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové 8
dotčené orgány (dodejky)
31. Hasičský záchranný sbor Pardubického kraje, územní odbor Svitavy, IDDS: 48taa69
sídlo: Teplého č.p. 1526, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice 2
32. Krajská hygienická stanice Pardubického kraje, územní pracoviště Svitavy, IDDS: 23wai86
sídlo: U Divadla č.p. 828, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice 2
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33. Krajské ředitelství policie Pardubického kraje, Dopravní inspektorát, IDDS: ndihp32
sídlo: Na Spravedlnosti č.p. 2516, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice 2
34. Městský úřad Jevíčko, Stavební úřad, IDDS: behbdug
sídlo: Palackého nám. č.p. 1, 569 43 Jevíčko
35. Městský úřad Moravská Třebová, orgán odpadového hospodářství, nám. T. G. Masaryka č.p. 32/29,
Město, 571 01 Moravská Třebová 1
36. Městský úřad Moravská Třebová, orgán ochrany ovzduší, nám. T. G. Masaryka č.p. 32/29, Město,
571 01 Moravská Třebová 1
37. Městský úřad Moravská Třebová, orgán ochrany ZPF, nám. T. G. Masaryka č.p. 32/29, Město, 571 01
Moravská Třebová 1
38. Městský úřad Moravská Třebová, orgán státní památkové péče, nám. T. G. Masaryka č.p. 32/29,
Město, 571 01 Moravská Třebová 1
39. Městský úřad Moravská Třebová, orgán územního plánování, nám. T. G. Masaryka č.p. 32/29, Město,
571 01 Moravská Třebová 1
na vědomí (dodejky)
40. Povodí Moravy, s.p., IDDS: m49t8gw
sídlo: Dřevařská č.p. 932/11, Veveří, 602 00 Brno 2
41. VHOS, a. s., IDDS: r3pgv47
sídlo: Nádražní č.p. 1430/6, Předměstí, 571 01 Moravská Třebová 1
obdrží k vyvěšení (dodejky):
42. Městský úřad Moravská Třebová, nám. T. G. Masaryka č.p. 32/29, Město, 571 01 Moravská Třebová
– zasíláme pro zveřejnění na úřední desce po dobu nejméně 15 dní (den vyvěšení a den sejmutí se
do doby vyvěšení nezapočítávají), s vyznačením data vyvěšení a sejmutí bude vráceno Městskému úřadu
Moravská Třebová – vodoprávnímu úřadu.
Úřední deska Městského úřadu Moravská Třebová
Vyvěšeno dne: ..........................................

.................................... (jméno, příjmení, podpis, razítko)

Sejmuto dne:

.................................... (jméno, příjmení, podpis, razítko)

..........................................

Elektronická úřední deska Městského úřadu Moravská Třebová
Vyvěšeno dne: ..........................................

.................................... (jméno, příjmení, podpis, razítko)

Sejmuto dne:

.................................... (jméno, příjmení, podpis, razítko)

..........................................

43. Obecní úřad Chornice, IDDS: azua3ub, sídlo: Jevíčská č.p. 41, 569 42 Chornice – zasíláme pro
zveřejnění na úřední desce po dobu nejméně 15 dní (den vyvěšení a den sejmutí se do doby vyvěšení
nezapočítávají), s vyznačením data vyvěšení a sejmutí bude vráceno Městskému úřadu Moravská Třebová –
vodoprávnímu úřadu.
Úřední deska Obecního úřadu Chornice
Vyvěšeno dne: ..........................................

.................................... (jméno, příjmení, podpis, razítko)

Sejmuto dne:

.................................... (jméno, příjmení, podpis, razítko)

..........................................

Elektronická úřední deska Obecního úřadu Chornice
Vyvěšeno dne: ..........................................

.................................... (jméno, příjmení, podpis, razítko)

Sejmuto dne:

.................................... (jméno, příjmení, podpis, razítko)

..........................................
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Městský úřad Moravská Třebová a Obecní úřad Chornice se tímto žádají o:
1. vyvěšení tohoto oznámení s potvrzením o dni vyvěšení,
2. sejmutí tohoto oznámení nejdříve po 15 dnech (den vyvěšení a den sejmutí se do doby vyvěšení
nezapočítávají) od vyvěšení s potvrzením o dni sejmutí,
3. zaslání takto potvrzeného oznámení zpět na Městský úřad Moravská Třebová – vodoprávní úřad,
nám. T. G. Masaryka 29, 571 01 Moravská Třebová
Příloha:

